Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Výroční zpráva za rok 2019

Ohlédnutí ředitele střediska za rokem 2019
Rok 2019 byl pro Diakonii Českobratrské církve evangelické
rokem 30. výročí obnovení diakonické práce. Naše středisko
oslaví 30. výročí svého vzniku letos, v roce 2020. Minulý rok
2019 byl pro nás rokem přípravy na náležitou oslavu těchto
„narozenin“ střediska BETLÉM. A v čem tato příprava spočívala? Především v množství odvedené práce!
Intenzivně pokračovala výstavba nového Domova Betlém
v Kloboukách u Brna, jehož budova byla do konce roku téměř hotová. Zbývaly jen vnitřní práce a venkovní úpravy. Na
pravidelných kontrolních dnech jsme společně se všemi zainteresovanými subjekty prošli a projednali snad každý sebemenší detail novostavby. A je to vidět! Naše poděkování
patří všem, kteří nám poskytli jakoukoliv podporu při realizaci tohoto, našeho zatím největšího projektu.
S vděčností jsme se v červnu rozloučili s RNDr. Martinem
Křížem, který se po pěti letech ve funkci vedoucího Domova Betlém rozhodl skončit. Na základě výběrového řízení se nám již v dubnu podařilo získat novou vedoucí Domova Betlém, Bc. Zuzanu Šrahůlkovou. Spolu s ní se těšíme
do nového Domova Betlém, jehož otevření plánujeme letos
v červenci.
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Fotografie z ledna 2019

V roce 2019 jsme v kolektivu členů správní rady a vedoucích našich zařízení připravili nový Strategický plán rozvoje
činnosti střediska na období let 2020 – 2024, který jsme po
jeho diskusi se členy dozorčí rady střediska vydali koncem

roku jako oficiální dokument. Nejde však o papír – cíli stanovenými ve Strategickém plánu se budeme v nadcházejícím období opravdu řídit. Zároveň jsem připraveni pružně
reagovat na nové výzvy a příležitosti a plán aktualizovat.
Od 1. září k naší velké radosti zahájilo svou činnost nové zařízení Sociálně terapeutického centra Radost v Hustopečích. Od letoška má toto zařízení v čele další novou posilu
našeho týmu, Ivanu Kronovetovou, DiS. Zatím jsme v prostorách pronajatých Městem Hustopeče v Centru volného
času Pavučina, ale není velkým tajemstvím, že se rozhlížíme
po vlastních a hlavně větších prostorách.
A zakončím jako každý rok biblickými verši (1. list Korintským 15,57-58): Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství
skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji milovaní bratří,
buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle
Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady
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Listopad 2019
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Základní informace o středisku BETLÉM
Posláním Diakonie ČCE – střediska BETLÉM je pomáhat lidem se zdravotním postižením. Pro zajištění této pomoci
poskytujeme vybrané sociální služby, podporujeme kontakt s rodinou a spolupracujeme s odborníky. Při poskytování pobytových služeb vytváříme malé domácnosti, ve kterých má každý člen své jedinečné místo. Důležitou inspiraci
pro naši službu čerpáme ze svědectví Písma svatého a z příkladu Pána Ježíše Krista, který s láskou sloužil všem lidem
bez rozdílu.
Společným cílem všech našich služeb je dát jejich uživatelům takovou péči a podporu, která jim umožní žít hodnotný
a naplněný život, co nejvíce srovnatelný s životem jejich vrstevníků.
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vzniklo z iniciativy Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách
u Brna jako zvláštní zařízení církevní služby Brněnského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Svou činnost zahájilo 7. března 1990. Od 1. prosince 1991 se středisko na
základě Zřizovací listiny ze dne 28. 11. 1991 stalo jedním
z prvních právně samostatných středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické.
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BETLÉM svou službou lidem s postižením klade důraz na odbornost a kvalitu poskytované péče. Za nejdůležitější však
považuje dobré mezilidské vztahy, vzájemnou lásku a křesťanskou obětavost svých pracovníků. Důležitým vzorem
a inspirací bylo a je mezinárodní hnutí komunit ARCHA,
které založil Jean Vanier pro společný život lidí s mentálním postižením a lidí „zdravých“.
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Je církevní právnickou osobou evidovanou v rejstříku Ministerstva kultury pod č. j.
9-272/2003-13586 ze dne 21. 8. 2003.
Středisko BETLÉM má v současnosti 6 pracovišť:
• Domov Betlém v Kloboukách u Brna
• Domov Narnie v Morkůvkách
• Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích
• Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
• Sociálně terapeutické centrum Radost v Brumovicích
• Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích
Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele
v Morkůvkách.

Správní rada střediska (SRB)

Dozorčí rada střediska (DRB)

Správní rada střediska je vrcholným orgánem, který zodpovídá za veškerou činnost střediska. V roce 2019 pracovala
správní rada střediska v nezměněném složení, tj.:
• Petr Hejl, DiS. – předseda správní rady
		 a ředitel střediska
• Tomáš Vostřák – zástupce ředitele
• Bc. Jana Lexová
• Ing. Jan Gavlík
• Mgr. Bc. Zlata Čajanová, DiS.

Dozorčí rada je poradním a kontrolním orgánem střediska
BETLÉM, který sleduje činnost střediska a dbá na zachování účelu, ke kterému bylo středisko zřízeno, na budování
a udržení křesťanského charakteru střediska a budování
spolupráce mezi střediskem a partnerským sborem v Kloboukách u Brna, který stál na počátku existence střediska.

Vloni se správní rada střediska sešla ke svým jednáním celkem osmkrát, na několik schůzí byli přizváni i vedoucí jednotlivých zařízení střediska. V souladu s Řádem diakonické
práce ČCE se členové správní rady aktivně účastnili také
všech zasedání dozorčí rady střediska.
Během roku 2019 se správní rada střediska
zabývala zejména:
• pravidelnými informacemi o průběhu výstavby nového
		 Domova Betlém, která se de facto rozběhla počátkem
		 ledna;
• schválením hospodaření střediska a účetních výkazů za
		 rok 2018;
• dlouhým a náročným jednáním s několika bankami
		 o poskytnutí revolvingového úvěru na profinancování
		 výstavby nového Domova Betlém a posléze i schvále		 ním sjednané úvěrové smlouvy;
• zvyšováním mezd pracovníků v přímé péči v poskytova		 ných službách;
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projektem rekonstrukce modlitebny ČCE v Morkůvkách
na multifunkční místnost, kterou Domov Narnie využívá
ve všední dny jako hernu;
výběrovým řízením na pozici vedoucí-ho Domova
Betlém v Kloboukách, na jehož základě byla vybrána
nová vedoucí Bc. Zuzana Šrahůlková;
realizací projektu nové pobočky Sociálně terapeutického centra Radost v Hustopečích, která svou
činnost úspěšně zahájila od počátku září;
implementací Etického kodexu Diakonie a Diakonických hodnot do ideového života a každodenní praxe
střediska.

Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady

Dne 4. března 2019 staršovstvo spolupracujícího sboru zvolilo nové složení Dozorčí rady střediska BETLÉM, které dozorčí rada Diakonie potvrdila od 21. března 2019 na další
4 roky. Dozorčí rada složila slib do rukou členky Dozorčí rady
Diakonie sestry Hany Svobodové 26. dubna v tomto složení:
• Dipl. Theol. Martina Zuštinová
• Mgr. Jiří Gruber
• Libuše Vinterová
• Tomáš Vrána
• Brigita Petrášová
náhradníci
• Jana Tichlerová
• Petr Matuška
Na své schůzi 26. 4. zvolila DRB předsedkyní sestru farářku
Martinu Zuštinovou, která na svou funkci rezignovala na
schůzi 9. 12. a v nové volbě byl předsedou zvolen bratr farář Jiří Gruber.
DRB se v roce 2019 sešla ke svému jednání celkem 5x. Na
schůzích řešila všechny záležitosti provozu i rozvoje stře-

diska BETLÉM podle programu, schvalovala rozpočty, výsledky hospodaření, koncepce rozvoje, majetkové záležitosti.
Zvláště se zabývala zprávami z výstavby nového Betléma,
výběrem nového vedoucího domova Betlém, vyjadřovala se ke znovujmenování Petra Hejla do funkce ředitele
střediska na dalších 6 let. DRB doporučila změnu Statutu střediska umožňující rozšíření činnosti o pracoviště
v Hustopečích. Na sklonku roku DRB byl se SRB projednán
a doplněn Strategický plán střediska na období 2020-24.
Dozorčí rada také hodnotila sociální i duchovní úroveň
a rozměr práce zaměstnanců s klienty střediska.

Mgr. Jiří Gruber,
předseda dozorčí rady
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Domov Betlém v Kloboukách u Brna
V roce 2019 Domov Betlém poskytoval dvě registrované
sociální služby:
• domov pro osoby se zdravotním postižením
• pobytové odlehčovací služby.
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V domově pro osoby se zdravotním postižením pomáháme
dospělým lidem s těžkým tělesným postižením žít běžným
způsobem života. Vytváříme prostor pro individualitu oby-

vatel v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. Spolupracujeme s rodinami, přáteli a odborníky.
Služba pro 10 lidí směřuje k dospělým lidem s těžkým tělesným postižením, zejména těm, kteří používají invalidní
vozík.
Na pobytové sociální službě poskytujeme ubytování, stravu
a péči lidem, kteří potřebují péči a podporu druhé osoby. Po
celý rok 2019 ji využívalo 8 žen a 2 muži. Během roku jsme
přijali 10 žádostí zájemců o tuto službu. Všechny jsme museli odmítnout kvůli plné kapacitě služby.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Pomocí pobytových odlehčovacích služeb umožňujeme osobám se zdravotním postižením a seniorům krátkodobě
změnit prostředí a současně jim zajistit potřebnou péči, aby
si pečující osoby mohly odpočinout.
Cílová skupina: senioři a dospělé osoby s tělesným a jiným
zdravotním postižením.
Odlehčovací službu v podobě 1 lůžka poskytujeme osobám
se zdravotním postižením a seniorům, o které se dočasně
nemůže starat ten, kdo o ně pečuje, nebo pobyt u nás využívají jako rekreaci.
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V roce 2019 naši odlehčovací službu využilo celkem 19 osob
v rámci 32 pobytů. Zájemců o odlehčovací službu každoročně přibývá a Domov Betlém není schopen se svou kapacitou všem žádostem vyhovět. Minimální možné zlepšení
v této problematice vidíme v navýšení kapacity o 1 lůžko,
ke kterému má dojít v roce 2020 společně s otevřením nového Domova Betlém.
V roce 2019 došlo ke změně vedoucího Domova Betlém,
kdy po pěti letech jeho působení vystřídala na této pozici
RNDr. Martina Kříže Bc. Zuzana Šrahůlková. Tým pracovníků
v přímé péči se také mírně obměnil. Pracovní poměr ukončilo 5 osob a čtyři nastoupili. Kromě 16 pracovníků v přímé
péči a vedoucí tvořili k 31. 12. 2019 pracovní tým - zástupce
vedoucí, sociální pracovnice, aktivizační pracovnice, rehabilitační pracovnice, uklízečka a údržbář. Celkem 21 pracovníků na 19,82 úvazku.

Bc. Zuzana Šrahůlková,
vedoucí Domova Betlém
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Domov Narnie v Morkůvkách
Domov Narnie poskytuje dětem a mladým lidem s těžkým
mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která
jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti, navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání.
Ve spolupráci s rodinou, školou a odborníky usilujeme
o rozvoj jejich soběstačnosti. K uživatelům přistupujeme
individuálně a s respektem, jeden pracovník ve službě pečuje zpravidla o 2 děti. Domov Narnie poskytuje dvě sociální služby:
TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI S MENTÁLNÍM A
KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Cílová skupina: 11 dětí a mladých lidí (od ledna 2019) se
středním až hlubokým mentálním postižením a to včetně
kombinace s poruchou autistického spektra i tělesným postižením ve věkovém rozmezí 4–26 let zejména z Jihomoravského kraje.
V týdenním stacionáři pomáháme uživatelům k samostatnějšímu životu, k rozvíjení jejich schopností a dovedností
v běžném životě a při výuce ve škole. K lednu 2019 byla kapacita TS navýšena a doplněna na 11 uživatelů. V roce 2019
dva uživatelé ukončili pobyt ve službě, volná místa byla záhy
obsazena. V současné době evidujeme 8 žádostí o službu týdenní stacionář.
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Provoz týdenního stacionáře je dán kalendářem provozu,
probíhá zpravidla od pondělí 7 hodin do pátku 16 hod.
V roce 2019 byly opět realizovány 3 víkendové pobyty, kdy
uživatelé měli možnost zůstat v Narnii i na víkend. Mimo
provoz byl stacionář 3 týdny o letních prázdninách v srpnu
a dva týdny o vánočních prázdninách. V době provozu Narnie poskytovala pondělní svoz a páteční rozvoz uživatelů.
DENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI S MENTÁLNÍM A
KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Cílová skupina: 5 dětí a mladých lidí se středním až hlubokým mentálním postižením a to včetně kombinace s poruchou autistického spektra i tělesným postižením ve věkovém rozmezí 4–26 let zejména z Jihomoravského kraje.
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V denním stacionáři pomáháme uživatelům k samostatnějšímu životu, k rozvíjení jejich schopností a dovedností v běžném životě a také při výuce ve škole. Kapacita služby byla
snížena na 5 uživatelů, v roce 2019 tuto službu průběžně využívalo 6 klientů.

V průběhu roku 2019 došlo k rozsáhlé rekonstrukci málo využívané modlitebny sboru ČCE. Od září tak místnost slouží
nejen jako víceúčelová herna pro uživatele Domova Narnie,
ale i sboru ČCE k různým aktivitám. Je k dispozici i veřejnosti a zájmovým skupinám.

Denní stacionář je zpravidla otevřen v provozní dny, které
jsou dány kalendářem provozu, od 8.00 do 16.00 hodin.
Poskytování péče je totožné s dětmi z týdenního stacionáře, po celý rok se společně s uživateli z Týdenního stacionáře účastní aktivizačních a volnočasových aktivit, výletů
i ozdravných pobytů. K uživatelům přistupujeme individuálně a s respektem, jeden pracovník ve službě pečuje zpravidla o 2 děti.

Všichni pracovníci se v průběhu roku účastnili odborných
kurzů, interního vzdělávání, supervizních setkání s externími odborníky, ale také teambuildingových akcí.

Po celý rok mají uživatelé možnost účastnit se různých aktivizačních činností, které nabízíme zpravidla každý týden
– výtvarné práce, práce s hlínou, pravidelné návštěvy Solné
jeskyně, jednodenní výlety, návštěvy aquaparku v Pasohlávkách. V roce 2019 jsme nově 1x za měsíc využívali možnost muzikoterapie. Pobožnosti ČCE se v domově konají
každoročně, vždy před Velikonocemi, Vánocemi, na zahájení a k ukončení školního roku.

Pomoc má mno
ho t
váří

V roce 2019 se uživatelé Domova Narnie účastnili celé řady
jednodenních akcí či vícedenních pobytů.

V roce 2019 ukončila pracovní poměr jedna pracovnice
přímé péče. Sociální pracovnice Domova Narnie přešla na
jinou pozici v rámci střediska a na její pozici byla přijata
nová sociální pracovnice. Byly přijaty také dvě pracovnice
přímé péče a nová kuchařka. Personální obsazení Narnie
k 31.12.2019 tvořili: vedoucí, sociální pracovnice na 0,75
úvazku, kuchařka na 0,75, 11 pracovníků přímé péče na
10,75 úvazků a aktivizační pracovnice na 0,30 úvazku.

Bc. Veronika Prantlová, DiS.,
vedoucí Domova Narnie
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Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Posláním Domova Arkénie je dospělým lidem s mentálním
postižením umožnit bydlet v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet schopnosti, používat dovednosti a naplňovat představy. Při poskytování
služby spolupracujeme s jejich rodinami, přáteli, místní komunitou a odborníky.
Kapacita služby je 6 dospělých osob s mentálním postižením, popř. v kombinaci s poruchou autistického spektra. Po
celý rok 2019 byla kapacita služby naplněna. K 31.12.2019
evidujeme celkem 14 žádostí o poskytnutí služby.
Ve všední dny obyvatelé navštěvují Sociálně terapeutické
centrum Radost v Brumovicích, kde se účastní individuálních i skupinových aktivit v dílnách i aktivizačně relaxační

části. Obyvatelé, kteří v daný den neodcházejí do centra,
se podílejí na přípravě oběda, péči o domácnost, zahradu,
apod.
Po celý rok jsme pokračovali v dalších úpravách interiéru i zevnějšku domu. Díky podpoře několika dárců se podařilo vytvořit před Arkénií parkovací místa pro 3 vozidla,
na zahradu jsme pořídili vybavení pro volný čas a zvýšený
záhon. Z vlastních zdrojů jsme pak investovali do pročištění topného systému, výmalbu společných prostor, drobných úprav interiéru domu a odstranění dalších nepotřebných staveb na zahradě. Díky tomu mohlo vzniknout na
zahradě posezení, což s novým vybavením tvoří příjemný relaxační celek. V zadní části zahrady vznikly menší záhony,
kde obyvatelé za podpory pracovníků pěstují nenáročné
druhy ovoce a zeleniny.
Na začátku roku došlo k obsazení volného místa pro pracovníka v sociálních službách a k výměně sociálního pracovníka. Tým pracovníků Arkénie tvoří vedoucí služby, sociální
pracovnice a 6 pracovníků přímé péče. Celkem 8 pracovníků
na 6,6 úvazků.

Lenka Otýpková,
vedoucí Chráněného bydlení Arkénie
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Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
umožňujeme bydlet ve dvou samostatných domácnostech
zapojených do přirozeného prostředí obce. Pomáháme jim
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a ke každému přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a individuální potřeby.
Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé:
• s mentálním postižením
• s mentálním postižením a poruchami autistického
		 spektra
• s mentálním postižením a tělesným postižením.
Kapacita služby je 12 dospělých osob s mentálním postižením, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo poruchou autistického spektra. Po celý rok 2019 byla kapacita
služby naplněna. K 31.12.2019 evidujeme celkem 23 žádostí
o poskytnutí služby.
Ve všední dny obyvatelé navštěvují Sociálně terapeutické
centrum Radost v Brumovicích, kde realizují své koníčky
a představy, učí se novým dovednostem a účastní se individuálních i skupinových aktivit v aktivizačně relaxační části.
V odpoledních hodinách se obyvatelé věnují volnočasovým
aktivitám, péči o domácnost, přípravě jídla, chodí na procházky po okolí, jezdí na výlety, apod.
V průběhu roku Mirandie pořádala několik akcí pro uživatele služeb střediska BETLÉM i veřejnost, např. - koncert ka-

pely Zakaž hvězdu s výstavou obrazů uživatel STC Radost
a kavárnou, Vepřové hody, Setkání rodin obyvatel CHB Mirandie, Brumovské vinobraní, aj. Každý obyvatel se účastnil
týdenní dovolené mimo Mirandii.
V roce 2019 se nám podařilo doplnit dlouhodobý podstav
pracovníků přímé péče a na konci roku jsme měli obsazeny
všechny volné pracovní pozice. Tým pracovníků Mirandie
tvoří vedoucí služby, sociální pracovnice, speciální pedagog
a 13 pracovníků přímé péče. Celkem 16 pracovníků na 14,45
úvazků.

Lenka Otýpková,
vedoucí Chráněného bydlení Mirandie
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Sociálně terapeutické centrum Radost
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní
život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Podporujeme je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností, manuální zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní
svět, uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat motivaci a zažívat pocit bezpečí.

V roce 2019 jsme službu na základě uzavřené smlouvy poskytovali 41 lidem, z toho 18 obyvatelům chráněných bydlení v Brumovicích. S jednou uživatelkou byla v průběhu
roku ukončena smlouva dohodou a poté následně opětovně
uzavřena na její žádost. Služba je aktuálně poskytována ve
dvou zařízeních STC Radost v Brumovicích a v Hustopečích.
Maximální denní kapacita služby je 30 klientů (20 v Brumovicích, 10 v Hustopečích). Provozní doba je každý všední den
od 8.00 do 16.00.
Významnou událostí bylo dne 1. 9. 2019 otevření nového
zařízení STC Radost v Hustopečích v budově novostavby
Centra volného času Pavučina. Služba se tak stala dostupnější pro klienty z Hustopečí a blízkých vesnic. Provoz tohoto zařízení je financován po dobu 12 kalendářních měsíců z Projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009911,
Název projektu: Rozšíření Sociálně terapeutického centra
Brumovice – zřízení pobočky v Hustopečích je finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Provoz STC v Hustopečích k 31. 12. 2019 zajišťovalo celkem
5 pracovníků na 3,5 úvazku. Z toho 1 sociální pracovník,
2 pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče
a 2 pracovníci v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost.
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Zařízení v Brumovicích je financováno z Projektu Zajištění
vybraných sociálních služeb sociální prevence na území
Jihomoravského kraje (registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0
/15_005/0002207), který je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Přímá práce s klienty byla k 31. 12. 2019 zajištěna
celkem 6 pracovníky na 4,25 úvazku. Z toho se jedná o 2 sociální pracovníky, 2 pracovníky v sociálních službách – přímá
obslužné péče, 1 pracovník v sociálních službách – základní
výchovná nepedagogická činnost a 1 výtvarnice. Dne 25. 9.
2019 proběhla finanční kontrola a místní šetření týkající se
hospodaření s finančními prostředky a kvality poskytované
služby. K předložené dokumentaci i sledované praxi nebyly
žádné výhrady.
Provoz obou zařízení koordinovala vedoucí služby (1,00
úvazek), která svoji činnost k 31. 12. 2019 ukončila a předala funkci v Brumovicích Mgr. Anně Ožanové a v Hustopečích Ivaně Kronovetové DiS. Obě pracovnice zastávají funkci
vedoucí (0,5 úvazku) a zčásti se věnují přímé práci s klienty
(0,5 úvazku sociální pracovník).

Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
Mgr. Zlata Čajanová,
vedoucí Sociálně terapeutického centra Radost
(do 31. 12. 2019)
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Jak jste nám v roce 2019 pomohli
DRUH DÁRCE
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Církve

185 806,00 Kč

Církve

425 329,00 Kč

Firmy

1 726 256,00 Kč

Jednotlivci

4 066 144,00 Kč

Organizace
Obce

4%

BETLÉM

BETLÉM – vlastní činnost
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PŘÍJMY Z FUNDRAISINGU V ROCE 2019

Jednotlivci

Nadace

393 368,00 Kč
3 272 287,00 Kč
518 894,00 Kč

Zahraniční dárci

76 985,55 Kč

Celkový součet

10 632 359,00 Kč

38%

Organizace

Zahraniční
Nadacedárci Organizace

Obce

Obce

Zahraniční dárci

Zahraniční dárci

Bc. Jana Lexová,
vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů
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284
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275

1 200

2 526

dotace národní

5 605

280

3 356

1 025

2 283

5 114

0

0

0

0

0

0

284

26

214

79

171

341

dotace EU
dotace JMK
dotace obce
dary
ostatní výnosy
CELKEM
ztráta

CELKEM

příjmy z činnosti

STC Radost
Hustopeče

Mirandie - CHB

CELKEM

Ostatní a vedlejší
činnost

32
806

ostatní náklady

Výnosy

28

Ostatní a vedlejší
činnost

153

56

odpisy

Tomáš Vostřák,
vedoucí ekonomického úseku

STC Radost
Hustopeče

136

207

osobní náklady

Fundraisingové zdroje použité mimo provoz dosáhly výše 8 151 143 Kč.
Stav fondů k 31. 12. 2019 krytých penězi dosáhl výše 6 519 804,69 Kč,
zároveň byl vytvořen peněžní fond reprodukce ve výši 503 808,24 Kč.

STC Radost
Brumovice

324

66

ostatní služby

38 065 501,55 Kč

Mirandie - CHB

271

28

opravy

668 713,55 Kč

Arkénie - CHB

80

97

Arkénie - CHB

• Vybudování nového domova Betlém

266
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STC Radost
Brumovice

• Podkroví STC Radost Brumovice čp. 224
(střecha a příprava)
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Narnie - DS

202 071,00 Kč

372

energie

Narnie - TS

• Fasáda objektu Morkůvky čp. 149
(útvar ředitele)

materiál

Betlém - OS

564 668,97 Kč

Betlém - DOZP

• Vybudování multifunkční místnosti Morkůvky čp.129
(Narnie)

Narnie - DS

V ROCE 2019 JSME REALIZOVALI NÁSLEDUJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE:

Narnie - TS

Náklady

Betlém - OS

Hospodářské výsledky roku 2019

Betlém - DOZP

Výsledovka dle středisek (v tis. Kč)

67

535

8 926

0

0

0

17 662

2 122

500

0

2 621

0

0

0

1 116

112

80

17

64

24

50

42

130

50

0

457

1 291

322

22

80

40

79

407

90

118

2 449

237

49

18

12

52

329

57

76

135

965

9 937

978

5 162

1 496

3 796

8 430

2 828

782

787

34 196
2

29

kladů střediska v roce 2019

y

Struktura provozních nákladů střediska v roce 2019
ostatní náklady

ostatní náklady
2%

opravy

energie

Rozvaha (v tis. Kč)

2%
STRUKTURA
PROVOZNÍCH
NÁKLADŮ2%
energie
odpisy
materiál
STŘEDISKA
V
ROCE
2019
2%
3%
5%
opravy

materiál
5%

1%

Číslo účtu a název účtu

opravy
energie
ostatní náklady
1%
2%
ostatní služby
2%
Struktura
provozních výnosů střediska v
odpisy
materiál
8%
3%
5%
opravy
1%
ostatní služby
Struktura
8%

provozních výnosů střediska v roce 2019
roce 2019

provozních výnosů střediska v roce 2019
dary

dotace Obce
1,34%
dotace JMK
3,26%
osobní náklady
79%

Aktiva

ostatní služby
Struktura
8%

ostatní výnosy
2,82%

dary
7,16%

ostatní výnosy

dotace
Obce
2,82%
STRUKTURA
PROVOZNÍCH
VÝNOSŮ
7,16%
1,34%
STŘEDISKA
V
ROCE
2019
dotace JMK
3,26%
ostatní výnosy
dary
z činnosti
dotace ObcePříjmy
2,82%
7,16%
26,10%
1,34%

dotace EU
7,67%
dotace JMK
3,26%

dotace EU
7,67%

Příjmy z činnosti
26,10%

Příjmy z činnosti
26,10%

dotace EU
7,67%

osobní náklady
79%
materiál
ostatní služby
materiál

energie

osobní náklady
energie

opravy

opravy
odpisy

ostatní služby

osobní náklady

odpisy

ostatní náklady

ostatní náklady

ostatní služby

osobní náklady

odpisy

dotace národní
51,65%

ostatnínárodní
náklady
dotace
51,65%

dotace národní
51,65%
Příjmy z činnosti
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Příjmy z činnosti

dotace národní

dotace EU

dotace JMK

Příjmy z činnosti

dotace národní

dotace Obce

dotace národní

dary
dotace EU

dotace EU

dotace Obce

dary

Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory

42 742
5 981

43 491
5 979

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 324

1 324

031

Pozemky

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

081

847

847

3 442

38 734

Oprávky ke stavbám

-6 699

-7 426

082

Oprávky k samost. HMV a souborům HMV

-3 124

-3 446

088

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-1 324

-1 324

112

Materiál na skladě

7

4

132

Zboží na skladě a v prodejnách

3

1

211

Peněžní prostředky v pokladně

221

Peněžní prostředky na účtech

261
311
314

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

315

Pohledávky za klienty

319

Ostatní pohledávky

329

Ostatní závazky

335

269

399

4 546

8 868

Peníze na cestě

0

0

Odběratelé

0

0

16

52

163

187

16

594

0

0

Pohledávky za zaměstnanci

48

47

349

Zúčtování ostatních dotací

0

1 050

378
381

Jiné pohledávky
Náklady příštích období

4
34

0
17

48 330

87 399

Číslo účtu a název účtu
Pasiva

231
Krátkodobé úvěry
242
Krátkodobé finanční výpomoci v rámci DČCE
321
Dodavatelé
324
Přijaté zálohy
325
Závazky ke klientům
329
Ostatní závazky
331
Zaměstnanci
333
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
336
Zúčtování s institucemi SP a VZP
342
Ostatní přímé daně
346
Zúčtování dotací ze státního rozpočtu
348
Zúčtování dotací JMK
379
Jiné závazky
382
Časové rozlišení dotace
389
Dohadné účty pasivní
395
Vnitřní zúčtování
901
Vlastní jmění
902
Dary a dotace zvyšující vlastní jmění
911
Fondy
912
Fond darů
915
Fond reprodukce majetku
931
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Pasiva celkem
Výsledek hospodaření

Počáteční
stav

Koncový
stav

0
0
271
2
79
6
1 030
0
599
88
0
0
155
0
55
0
22 313
17 444
109
2 499
3 677
5
48 330

4 500
4 000
3 485
0
120
3
1 276
0
749
136
0
0
99
1 000
59
0
26 186
38 653
107
6 520
504
0
87 397
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ostatní výnosy

ostatní výnosy
dotace JMK

Koncový
stav

021
022

Aktiva celkem
dotace JMK

Počáteční
stav

31
dotace Obce

dary

ostatní výnosy

Poděkování laskavým dárcům
Děkujeme všem laskavým dárcům a sympatizantům střediska BETLÉM za jejich podporu v roce 2019
a vyprošujeme pro ně v našich modlitbách Boží požehnání a ochranu. Celý seznam dárců s výjimkou těch, kteří
si nepřejí být jmenováni, najdete na našem webu http://www.betlem.org.
ZAHRANIČNÍ DÁRCI
▪ Evangelische Kirchgemeinde Thal, Thal - Švýcarsko
▪ Reformierte Kirchgemeinde Rein, Brugg AG - Švýcarsko
▪ Rudolf Deeg,Schwarzenbach ADSAALE - Deutschland
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Jihomoravský kraj ▪ Ministerstvo práce a sociálních věcí ▪
Město Hustopeče ▪ Město Klobouky u Brna ▪ Obec Šitbořice
▪ Obec Krumvíř ▪ Město Dubňany ▪ Obec Blažovice ▪ Obec
Křepice ▪ Obec Moravský Žižkov ▪ Obec Brumovice ▪ Obec
Hovorany ▪ Obec Vrbice ▪ Obec Bošovice ▪ Obec Borkovany
▪ Obec Velké Hostěrádky ▪ Město Velké Bílovice ▪ Obec
Rebešovice ▪ Obec Moutnice ▪ Obec Kobylí ▪ Obec Kašnice
▪ Obec Horní Bojanovice ▪ Obec Morkůvky ▪ městys
Boleradice ▪ Město Modřice ▪ Město Velké Pavlovice ▪ Obec
Dolní Bojanovice ▪ Obec Šitbořice ▪ Obec Nikolčice ▪ Obec
Ratíškovice ▪ Obec Kašnice ▪ Obec Střelice ▪ Obec Těšany ▪
Obec Šakvice
NADACE
NADAČNÍ FOND JANA ŠEBKA ▪ Výbor Dobré Vůle - nadace
Olgy Havlové ▪ Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s.
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CÍRKVE
Českobratrská církev evangelická ▪ Brněnský seniorát ČCE
▪ Farní sbor ČCE Brno I ▪ Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově
▪ Farní sbor ČCE Hustopeče ▪ Farnost Těšany ▪ Farní sbor
ČCE Klobouky u Brna ▪ Farní sbor ČCE Praha-Libeň ▪ Farní
sbor ČCE Vysoké Mýto ▪ Římskokatolická farnost Šitbořice ▪
Římskokatolická farnost Klobouky ▪ Náboženská obec CČSH
▪ Farní sbor ČCE Holice v Čechách ▪ Farní sbor ČCE Brno II
▪ Apoštolská církev, sbor Hodonín ▪ Farní sbor ČCE Růžďka
ŠKOLY, SDRUŽENÍ A DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Diakonie ČCE • Rotary klub Valtice – Břeclav • Rotary CLUB
BRNO ▪ Nemocnice Valtice s.r.o. ▪ Vojtěška, z.s. ▪ Gymnázium
T.G.Masaryka Hustopeče ▪ Mateřská škola Vrbice ▪ Základní
škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany ▪ Základní
škola Velké Němčice ▪ Přátelé dobré zábavy, z.s.
TUZEMŠTÍ DÁRCI A FIRMY
DARY 100 000 Kč a více:
OSC, a.s. ▪ DEICHMANN - OBUV s.r.o. ▪ AGRIS spol. s r.o. ▪ Jiří
a Kateřina Zapletalovi ▪ LOMAX&Co s.r.o. ▪ Mgr. Miroslav
Hron

DARY 50 000 až 99 999 Kč:
skonzult s.r.o. ▪ MUDr. Hana Běhůnková ▪ BV BRUMOVICE
VÝTAHY s.r.o.
DARY od 10 000 do 49 999 Kč:
Nordic Telecom Regional s.r.o. ▪ Etnetera a.s. ▪ Ing. Šárka
Hladilová ▪ SUNLUX s.r.o. ▪ Olga Francová ▪ ART-SPEED,
s.r.o. ▪ Ing. Jiří Suchánek ▪ Ing. Petr Vymazal ▪ Agrotec a.s.
▪ IVK s.r.o. ▪ MUDr. Renata Pipková ▪ MUDr. Jana Čmelínská
▪ Josef Bodeček ▪ MUDr. Helena Puharičová ▪ Ing. Dušan
Karkuš ▪ MUDr. Lia Elstnerová ▪ Ing. Stanislav Juránek ▪
MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. ▪ Ing. Jiří Pelc ▪ Ing.
Jan Vichr ▪ MUDr. Petr Pekař ▪ Miroslav Matuszek ▪ Ing. Petr
Kapoun ▪ MUDr. Petr Čapek ▪ Ing. Michal Hajoš ▪ Ing. Renata
Ondroušková ▪ Ing. Miloš Kaška ▪ PhDr. Drahomír Balaštík ▪
IVK s.r.o. ▪ bdp advisory s.r.o. ▪ KAMA packaging s.r.o ▪ prof.
MUDr. Jiří Špaček ▪ Mgr. Petr Pakosta ▪ Elektrikmont s.r.o. ▪
DD tisk, s.r.o. ▪ Martin Žůrek ▪ Drahomíra a Emil Frantíkovi
▪ Ing. Jakub Lexa ▪ BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. ▪ MUDr.
Daniel Rychnovský ▪ ARDON SAFETY s.r.o. ▪ MOSS logistics
s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk Badal ▪ PLASTMONT BUREŠ, s. r.o. ▪
Radek a Radka Kočí ▪ Ing. Vladimír Jandásek ▪ MiraOrtho
s.r.o. ▪ MUDr. Vladimíra Novotná s.r.o. ▪ Ing. Bohumír
Posolda ▪ Milan Hromádka ▪ MAUTING spol.s r.o. ▪ VACULA
s.r.o. ▪ Ing. Daniel Dušek ▪ Eva Čechová ▪ Top Optik s.r.o. ▪
Ing. Zdeněk Dadák ▪ Stach s.r.o. ▪ RNDr. Pavla Rovnaníková

▪ Ing. Zbyněk Uher ▪ JUDr. Dobromila Macháčková ▪ MUDr.
Ivana Mikoviny Kajzrlíková ▪ MUDr. Karel Mazanec ▪ RNDr.
Ilona Pešková ▪ Ing. Petr Homola ▪ Luboš Hamza ▪ Dorothea
Kellerová ▪ A-Z Gabion s.r.o. ▪ Anna a Alexandr Sikorovi
▪ Ing. Tomáš Rozbořil ▪ Ing. Emil Gabrhelík ▪ Bc. Ondřej
Blažek ▪ Ing.arch. Jaroslav Dokoupil ▪ Ing. Jana Majerová ▪
MUDr. Jana Stolinová ▪ YATE spol. s r.o. ▪ Ing. Eva Ježková
▪ INVESTINŽENÝRING a.s. ▪ MUDr. Marie Berková ▪ MUDr.
Hrbáčová s.r.o. ▪ MUDr. Jana Haltmar ▪ MUDr. Kateřina
Dokoupilová ▪ Sylva Blažková ▪ Jana a Petr Lexovi ▪ VHS
Břeclav, s.r.o. ▪ STAVEBNINY VAJBAR s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk
Vávra ▪ JUDr. Petr Sladký ▪ Bedřiška Floderová ▪ VERAMED
s.r.o. ▪ Ivan Kalivoda ▪ Richard Čížek ▪ Endokrinologie 4N
s.r.o. ▪ Iva Ivanová ▪ Ing. Jiří Teplý ▪ LIME s.r.o. ▪ Ing. Petr
Mynář ▪ DALI, spol. s r.o. ▪ Ing. Stanislav Vostárek ▪ Mgr.
Radmila Jeníčková ▪ Dětská fakultní nemocnice Brno ▪
Tecpa s.r.o. ▪ CANLAB s.r.o. ▪ MUDr. Miriam Mokrošová
▪ VIDARO Moravia s.r.o. ▪ Rudolf Židek ▪ Pavel Hajzler –
REPROSERVIS ▪ Ing. Eva Wagnerová ▪ Ing. Petr Ondrůj ▪ Ing.
Ivo Novák ▪ Ing. Michal Máčel ▪ Apex Central Europe, s.r.o.
▪ Pavel Juráček ▪ Lichtenštejnské domky s.r.o. ▪ ALERG-IM
s.r.o. ▪ Doc. Petr Firbas ▪ Ing. Martin Poštulka ▪ Zemědělské
družstvo Bořetice ▪ AMM Otáhal s.r.o. ▪ Jaroslav Haluza ▪
Ing. Radomil Kaláb ▪ Jaroslav Gerbrich ▪ ALSTR s.r.o. ▪ Mgr.
Milada a Ing. Petr Voznicovi ▪ AR Pharmacy, s.r.o.
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Vznik a rozvoj Diakonie BETLÉM

Plánované akce v druhé polovině roku 2020:
NEDĚLE 13. ZÁŘÍ

manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi zakládají nadaci, do níž vkládají jako nadační jmění svou vilu,
přilehlé pozemky a další majetek
obnovení Nadace Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových a převzetí zchátralé vily do vlastnictví Farního sboru
ČCE v Kloboukách u Brna
Synodní rada ČCE zakládá Středisko BETLÉM jako účelové zařízení Brněnského seniorátu pro křesťanskou
sociální službu a svou činnost zahajuje Domov Betlém v Kloboukách pro lidi s těžkým tělesným postižením
Středisko BETLÉM se stává organizační součástí Diakonie ČCE s vlastní právní subjektivitou

9:30

Bohoslužby s pověřením nových pracovníků
střediska BETLÉM v Evangelickém kostele
v Kloboukách

SOBOTA 28. LISTOPADU
17:00 20. Společenský večer s dobročinnou aukcí
v kloboucké Sokolovně

17:00 Jiří Pavlica & Hradišťan

koncert k 30 letům střediska BETLÉM
v Evangelickém kostele v Kloboukách

v budově bývalé evangelické školy v Morkůvkách zahajuje svou činnost malý stacionář pro děti s mentálním
postižením pod názvem Domov Narnie
otevření přístavby Narnie, která umožňuje rozšířit kapacitu stacionáře
v pronajatých prostorách v Brumovicích zahajuje svou činnost Domov Arkénie pro dospělé osoby s mentálním
postižením, jimiž jsou odrostlí klienti Domova Narnie
slavnostní otevření Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích pro dospělé osoby s mentálním postižením
zahajuje svou činnost Sociálně terapeutické centrum Radost a klienti Domova Arkénie začínají nový rok
v novém vlastním domě pod novou registrací jako Chráněné bydlení
zřízeno odloučené pracoviště Sociálně terapeutického centra Radost v Hustopečích v CVČ Pavučina
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Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 18510949
tel. a fax 519 419 848; www.betlem.org
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 1381506359/0800
Korespondenční adresa: Morkůvky 149
691 72 Klobouky u Brna

Ředitel a předseda
správní rady
Petr Hejl, DiS.
tel. 519 419 848
mobil 777 936 580
reditel@betlem.org
Vnější vztahy a fundraising
Bc. Jana Lexová
tel. 519 419 977
mobil 777 936 576
info@betlem.org
Ekonomický úsek
Tomáš Vostřák
tel. 519 420 656
mobil 774 936 575
uctarna@betlem.org

JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ
Domov Betlém
691 72 Klobouky u Brna
Brněnská 944/21
vedoucí Bc. Zuzana Šrahůlková
tel. 519 419 489, mobil 739 244 837
betlem@betlem.org
Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
vedoucí Bc. Veronika Prantlová, DiS.
tel. 519 423 195, mobil 736 603 495
narnie@betlem.org
Chráněné bydlení Arkénie
691 11 Brumovice 396
vedoucí Lenka Otýpková
tel. 519 324 653, mobil 777 936 577
arkenie@betlem.org

Autorka fotografií: Ing. Renata Hasilová

Grafické zpracování a sazba

Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
vedoucí Lenka Otýpková
tel. 515 531 881, mobil 777 936 577
mirandie@betlem.org
Sociálně terapeutické
centrum Radost
691 11 Brumovice 242
vedoucí Mgr. Bc. Anna Ožanová
tel. 515 531 966, mobil 739 099 638
stc.brumovice@betlem.org
Sociálně terapeutické
centrum Radost
693 01 Hustopeče
Šafaříkova 1017/40
vedoucí Ivana Kronovetová, DiS.
tel. 731 907 511, mobil 739 878 173
stc.hustopece@betlem.org
www.novareklama.cz

