DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM

VÝROČNÍ ZPRÁVA

20 15

OHLÉDNUTÍ ŘEDITELE STŘEDISKA ZA ROKEM 2015
Minulý rok 2015 byl podle mého názoru jedním z velkých mezníků v diakonické činnosti střediska BETLÉM. Jde ovšem o mezník ve smyslu kvantitativní a kvalitativní
změny, nikoliv hranice, na které by se činnost střediska měla zastavit.
Velkým přelomem a úspěchem je jistě dokončení projektu vybudování Chráněného
bydlení Mirandie v Brumovicích pro 12 dospělých osob s mentálním postižením,
registrace této služby podle příslušného zákona a úspěšné zahájení jejího poskytování od 1. 6. 2015. Jde o zásadní a dlouho očekávané rozšíření činnosti střediska,
na kterém mají nedocenitelný podíl konkrétní pracovníci našeho střediska, zejména
pak ti, kteří do již hotové a vybavené stavby vybírali budoucí obyvatele a aktivně se
účastnili „ostrého“ startu služby Chráněné bydlení Mirandie v červnu a v následujících měsících loňského roku.
Úžasným doplněním dokončeného díla Mirandie pak byla úspěšná žádost o podporu etapy A projektu vybudování Sociálně terapeutických dílen v Brumovicích
z prostředků nadace Otto per Mile italské valdenské církve. Umožnilo nám to relativně odvážné rozhodnutí zakoupit na konci roku 2014 za velmi výhodnou cenu
starší rodinný dům a pozemek v přímém sousedství Mirandie. Podpořenou etapu
A projektu pak tvoří rekonstrukce zakoupeného rodinného domu (zde budou dílny)
s jedním dílem novostavby (tvořícím zázemí a spojení pro budoucí možné napojení
etapy B).
Další přelomovou změnou, která se nás v roce 2015 citelně dotkla, bylo přenesení
rozdělování dotací ze státního rozpočtu ČR do působnosti Jihomoravského kraje.
Tento vládami ČR dlouho odkládaný krok jsem vítal, neboť jsem byl přesvědčený
o jeho správnosti. Žel, tristním výsledkem byl opět strmý pád dotační křivky - která
klesala prakticky bez přestání od roku 2009 a jen v roce 2014 se „na chvilku“ nadějně zlomila směrem nahoru… Díky vstřícnosti zástupců Jihomoravského kraje
a rozhodnutí vlády ČR o dofinancování sociálních služeb prostřednictvím krajů
ve II. pololetí 2015 se nám nakonec povedlo docílit alespoň takového navýšení,
abychom rok 2015 přežili. Přežili bez finanční ztráty, ale také bez možnosti jakého-

koliv navýšení mezd pracovníků v přímé péči, které de facto držíme na redukované
úrovni z roku 2010 (což pokládám za ostudné).
Zásadní otázkou budoucnosti všech našich služeb pak podle mne je, jak nastaví
Jihomoravský kraj pravidla jejich financování v příštích letech, což podle práva Evropské unie bude probíhat v režimu tzv. vyrovnávacích plateb na služby v obecném
hospodářském zájmu (SGEI). Půjde tedy o to, jestli nová pravidla vytvoří kraj rozumně a dostatečně odborně – tj. zejména s přihlédnutím k cílové skupině našich
služeb, kterou tvoří děti a dospělí s velmi těžkým zdravotním postižením (ve III.
a IV. stupni závislosti na pomoci druhé osoby), a k cílené „malosti“ všech našich
zařízení… Pokud to Jihomoravský kraj nedokáže – stejně jako to za více než 20
let nedokázalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a bude nám dotace určovat
podle stejných normativů jako těm největším zařízením s mixem klientů různé míry
postižení – pak nás ještě čeká vpravdě boj o život.
Jako vždy chci toto ohlédnutí zakončit vybranými slovy Bible (Římanům 8,36-39):
Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem
jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost,
ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Petr Hejl, DiS.
ředitel a předseda správní rady
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 519 419 848, mobil 777 936 580
e-mail: reditel@betlem.org

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, v nichž má každý člen své jedinečné místo.
Důležitou inspiraci pro naší 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 poskytovat 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 bylo založeno z iniciativy Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna jako zvláštní zařízení církevní
služby Brněnského seniorátu Českobratrské církve evangelické a svou činnost započalo dne 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.
Středisko ve své službě 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
pro činnost střediska je mezinárodní hnutí komunit ARCHA, založené Jeanem Vanierem pro společný život lidí s mentálním postižením a lidí „zdravých“.
Od roku 2005 patří k poslání střediska i poskytování různé sociální pomoci a podpory pěstounkám, kterým bylo svěřeno dítě nebo děti s mentálním nebo tělesným
postižením - např. formou pronájmu nemovitosti k bydlení za zvýhodněné nájemné
(jako je např. Dům Konvalinka v Kloboukách) nebo nabídkou odborné výchovné
péče pro tyto děti a jiné potřebné pomoci.

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM patří do sítě 35 středisek a 8 speciálních škol
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 se v roce 2015 rozrostlo o Chráněné bydlení Mirandie
a jeho činnost od června tvoří čtyři pracoviště:

1. Domov Betlém v Kloboukách u Brna
2. Domov Narnie v Morkůvkách
3. Domov Arkénie v Brumovicích
4. Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele v Kloboukách.

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA (SRB)
Pětičlenná správní rada střediska je vrcholným orgánem střediska, který zodpovídá za činnost střediska a rozhoduje o nejdůležitějších věcech. Předsedou správní
rady je z titulu své funkce ředitel střediska, který řídí každodenní činnost střediska.
Další členy SR tvoří čtyři kmenoví pracovníci střediska, kteří jsou zároveň zástupci
ředitele. Ředitele i další členy správní rady střediska jmenuje a odvolává správní
rada Diakonie ČCE (tj. vrcholný orgán zřizovatele).
V roce 2015 pracovala správní rada v nezměněném složení, tj.:

•

Petr Hejl, DiS. – ředitel střediska (předseda správní rady)

•

Bc. Jana Lexová – vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů

•

Ing. Jan Gavlík – pracovník úseku fundraisingu a vnějších vztahů

•

Tomáš Vostřák – vedoucí Domova Arkénie a ekonom střediska

•

Mgr. Zlata Čajanová, DiS. – vedoucí úseku sociální práce

V roce 2015 se správní rada střediska sešla ke svým jednáním celkem desetkrát,
k většině z těchto schůzí byli přizváni i vedoucí jednotlivých zařízení střediska.
V souladu s Řádem diakonické práce ČCE se členové správní rady vedle svých
samostatných schůzí účastnili také čtyř zasedání dozorčí rady střediska.
Během roku 2015 se správní rada střediska zabývala mimo jiné: ročním akčním
plánem na realizaci plnění Strategického plánu (2015-2019), nelehkým úkolem vyrovnat se s nízkými provozními dotacemi rozdělovanými od r. 2015 výhradně Jihomoravským krajem, přípravou na zahájení činnosti Chráněného bydlení Mirandie
v Brumovicích od 1. 6. 2015, přípravou a schválením novely Organizačního řádu
střediska a Statutu střediska, aktualizací Veřejných závazků všech sociálních služeb poskytovaných střediskem, přípravou a schválením projektu vybudování Sociálně terapeutických dílen v Brumovicích aj.

Zvláštní kapitolou v činnosti správní rady BETLÉMA je vážné směřování ke sloučení se střediskem Diakonie ČCE v Brně. Správní i dozorčí rady obou středisek
měly na toto téma v období 2013–2015 několik společných schůzek, vedoucí pracovníci obou středisek se při vzájemných návštěvách seznámili s činností a pracovišti druhého střediska a čile o své práci diskutovali. Členové obou správních
rad středisek pak v květnu 2015 společně navštívili středisko Diakonie v Západních
Ćechách, aby se seznámili s tím, jak takové velké sloučené středisko pracuje, jak
se řídí a jak to vnímají lidé z jeho jednotlivých pracovišť… Dá se tedy konstatovat,
že již 3 roky probíhají mezi vedením obou diakonických středisek „námluvy“, které
by od 1.1.2018 měly vyústit ve sloučení středisek do nově vzniklého celku, který
pracovně nazýváme Diakonie Jižní Morava.

DOZORČÍ RADA STŘEDISKA (DRB)
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.
Dozorčí rada pracovala v roce 2015 v novém
složení zvoleném staršovstvem sboru ČCE
v Kloboukách u Brna a schváleném dozorčí
radou Diakonie ČCE.
Nová Dozorčí rada střediska BETLÉM složila
slib na svém ustavujícím zasedání za přítomnosti JUDr. Simeony Zikmundové, tehdejší
předsedkyně dozorčí rady Diakonie. Následně si zvolila svého předsedu a místopředsedu.
Členové nové dozorčí rady:

•

Ing. Josef Šedivý (předseda)

•

Mgr. Jiří Gruber (místopředseda)

•

Libuše Vinterová

•

Tomáš Vrána

•

Mgr. Jiří Dostál

Náhradníci nové dozorčí rady:

•

Dipl. Theol. Martina Pumrová-Zuštinová

•

Petr Zajíc

Dozorčí rada se sešla v roce 2015 celkem 5x. Na schůzích řešila všechny záležitosti provozu i rozvoje střediska podle programu, schvalovala rozpočty, výsledky
hospodaření, koncepce, majetkové záležitosti. Hodnotila sociální úroveň i duchovní
rozměr práce zaměstnanců s klienty střediska. Členové dozorčí rady byly průběžně
v kontaktu s vedením i obyvateli střediska. Správní rada tak zaručuje trvalý kontakt se staršovstvem Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna. Zvláště radostnou
událostí pro dozorčí radu bylo v roce 2015 otevření Chráněného bydlení Mirandie
v Brumovicích.
Ing. Josef Šedivý
předseda dozorčí rady

DOMOV BETLÉM V KLOBOUKÁCH U BRNA
Posláním Domova Betlém v Kloboukách u Brna je poskytovat domov a potřebnou pomoc dospělým lidem s tělesným nebo jiným zdravotním postižením, aby mohli rozvíjet své individuální schopnosti, naplňovat své zájmy
a žít co nejpřirozenějším způsobem života. Dále pak poskytovat odlehčovací
služby lidem se zdravotním postižením a seniorům, a tak podpořit jejich setrvání v přirozeném prostředí a zároveň umožnit pečujícím nezbytný odpočinek. Bydlení a služby jsou poskytovány v malém křesťanském společenství
rodinného charakteru.
Rok 2015 se vyznačoval z provozního hlediska Domova Betlém jako stabilní, zabezpečení služby bylo kontinuální a vyrovnané. Pro tento výsledek však bylo třeba
zvýšeného úsilí ze strany pracovníků v přímé péči a složitější bylo zabezpečení
služby i organizačně. Důvodem byla větší výměna pracovníků v přímé péči, probíhající především v prvním půlroce. Celkem odešlo v minulém roce šest pracovníků a šest nových pracovníků bylo přijato. Jedna pracovnice během roku odešla
a po šesti týdnech znovu nastoupila. Všechny změny se udály na pozicích pracovníků v přímé péči.
Pracovní tým se podařilo stabilizovat až v druhé polovině roku, výměna pracovníků
probíhala v delším období, než se plánovalo. Nové pracovníky bylo třeba zaučit
a postupně začlenit do kolektivu. Zůstávající jádro pečovatelek odvedlo přes časovou i věcnou náročnost situace dobrou práci a nově vytvořený pracovní kolektiv
vyšel na konci roku silnější, než byl na začátku. Také uživatelé služeb přijali nové
pracovníky za své a vznikly dobré vztahy v přátelské atmosféře. Potřebným záskokem, zejména v období odchodu stálých pracovníků, nemocí a dovolených, nám
vypomohly tři pracovnice na dohodu o provedení práce.
Kvalita i průběh služby odpovídaly v průběhu roku 2015 plánovanému rozvoji služby. Soustředili jsme se na posílení vztahů mezi obyvateli a pracovníky, udržení
a rozvoj vztahů našich obyvatel s rodinnými příslušníky i v rámci širší občanské
společnosti. Snažili jsme se také vhodnými aktivitami posílit osobnost každého
uživatele a zlepšit vztahy i uvnitř komunity. Dá se říci, že se tento cíl podařilo i díky

nasazení nových pracovníků, kteří v průběhu roku přicházeli, naplnit.
Arteterapie i rehabilitační péče zajišťovaná pracovnicemi domova probíhala v plánovaném rozsahu po celý rok. Stejně se podařilo zabezpečit plánované i akutní návštěvy lékařů praktických i odborných včetně doprovodů. Arteterapie byla i nadále
velmi oblíbenou činností našich obyvatel i hostů a podařilo se vytvořit řadu hezkých
výrobků určených k prodeji nebo i jako dárky k různým příležitostem. Velmi důležitým prvkem v životě našich obyvatel je rehabilitace, která velkou měrou pomáhá
k jejich dobré kondici.
V roce 2015 se uskutečnila celá řada akcí kulturních, společenských, poznávacích,
rekreačních i zábavných, při kterých se kromě individuálních zážitků každého účastníka utužovalo i vědomí sounáležitosti celého společenství. Probíhala pravidelná
měsíční setkání - schůze komunity, kde se za účasti obyvatel i pracovníků řešily
aktuální provozní potřeby a problémy, sdíleli jsme se při hodnocení událostí za minulý měsíc i při plánování programu na měsíc příští. Na schůzích komunity měli
právo se vyjádřit jak obyvatelé, tak pracovníci k různým oblastem života v domově
a přispět svými návrhy k případným změnám. Na schůzi komunity navazovalo také
pravidelné měsíční „setkání asistentů“, kde se pečovatelé s vedoucím domova informovali navzájem o způsobu a průběhu poskytování péče u jednotlivých klientů,
řešení nastalých situací a hledali společný postup v pracovních otázkách.
V roce 2015 byla zajištěna individuální ergoterapie, které se věnuje osm z deseti
stálých obyvatel a téměř všichni hosté na odlehčovací službě. V první polovině roku
se dva z našich obyvatel zapojili i do školního keramického kroužku. Příležitostně
někteří z klientů rozšířili svou činnost i na drobné domácí práce (žehlení, louskání
ořechů, pomoc při výrobě cukrovinek) nebo malují obrazy.
Po celý rok byly zajišťovány masáže (třikrát týdně podle individuálního rozpisu).
Masáže, spolu s dalším cíleným uvolňovacím, posilovacím a rehabilitačním tělesným cvičením měly velmi příznivou odezvu v tělesném i duševním stavu našich obyvatel. Těchto aktivit se zúčastnili všichni obyvatelé a hosté. Oblíbeným cvičebním
nástrojem je motomed, umístěný ve vstupní hale, kde si každý může zvolit náročnost programu podle svých možností. Při šlapání lze nastavit zátěž nebo podporu

při pohybu v různých intenzitách a časových intervalech. Při šlapání na motomedu
obyvatelé s oblibou poslouchají hudbu, zajímavé čtení nebo se dívají na filmy.
Základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
pomoc a podporu při vyřizování osobních záležitostí zajišťovala sociální pracovnice. Pravidelně a soustavně zjišťovala potřeby a přání každého z obyvatel i klientů
odlehčovací služby a také osobně dopomáhala nebo dále zajišťovala jejich naplnění. Podstatnou částí její práce byla také práce na aktualizaci a tvorbě Individuálních
plánů ve spolupráci s uživateli služeb, jejich klíčovými pracovníky a celým pracovním týmem Domova Betlém.
Po celý rok byla zajištěna fakultativní služba zajištění individuální dopravy včetně
doprovodů (zejména dojížďka k lékařům, dovoz a odvoz uživatelů odlehčovacích
služeb, návštěvy rodinných příslušníků, výlety, nákupy, atd.). Někteří klienti využívali během roku služeb holičky a pedikérky, které do domova dochází.
V roce 2015 proběhla čtyři supervizní setkání s psychology pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovnici a vedoucího domova. Setkání se zaměřila na problematické oblasti vztahů mezi klienty a pečovateli, mezi vedoucím a pracovníky
a pracovníky mezi sebou navzájem. Při všech supervizích se uskutečnila i setkání
supervizorů s uživateli služeb a v případě jejich zájmu proběhly i osobní rozhovory.
V roce 2015 nebyla podána žádná písemná stížnost ze strany uživatelů služeb, ani
ze strany pracovníků. Ústní stížnosti, nebo poukázání na nedostatky byly řešeny
v co nejkratším čase.
V naší práci nám velmi pomáhají také dobrovolníci, které je možné rozdělit do několika kategorií. Nejpočetnější skupinou, která se zapojila do práce v domově, byli
lidé, kteří se zde ucházeli o práci nebo vykonávali praxi v rámci školy nebo kurzu
pro pracovníky v sociálních službách. Do této kategorie spadá 16 dobrovolníků,
kteří na Betlémě odpracovali přibližně 600 hodin.
Další skupinou jsou lidé, kteří se zapojují jako dobrovolníci soustavněji ve svém
volném čase a jejich motivací je jen chuť pomáhat. Jsou to většinou lidé z blízkého
okolí Klobouk, kteří si našli k Betlému a jeho obyvatelům vztah. Jde i o zaměstnance střediska nebo jejich rodinné příslušníky. Nejčastější činností je doprovod
na kulturní a společenské akce nebo výlety. Četnost této neformální skupiny lze
odhadnout něco mezi 10 až 20 lidmi a jejich praktická pomoc se projevila celkem
až stovkami hodin strávenými ve prospěch našich klientů.
Třetí skupinou jsou dobrovolníci, kteří poskytli jednorázovou pomoc ať již při akcích mimo Betlém (například dobrovolníci organizovaní pod „Maltézskou pomocí“,
kteří zajišťovali servis při setkání vozíčkářů na Velehradě a ochotně se věnovali
i našim klientům) nebo účastníci brigád, kteří pro Domov Betlém pracovali na údržbě a zvelebení areálu a nebáli se navázat kontakt i s našimi obyvateli. Jedná se

celkem o desítky pomocníků s desítkami hodin pomoci. Práce dobrovolníků je stále potřebná a cenná především pro svůj neformální, ničím nenahraditelný přístup
k obyvatelům a hostům Betléma.
Děkuji všem, kteří se podílejí na práci v Domově Betlém a přispívají k dobrému prostředí a kvalitě poskytované sociální služby.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina a kapacita: 10 dospělých osob s těžkým tělesným nebo jiným
zdravotním postižením.
Jedná se o pobytovou sociální službu, kdy je poskytováno ubytování, strava a péče
osobám se zvlášť těžkým tělesným postižením, kteří potřebují péči a podporu druhé
osoby. Počet klientů ani jejich obsazení se v Domově Betlém v roce 2015 nezměnil.
Po celý rok 2015 byla kapacita naplněna a služba byla poskytnuta 10 uživatelům
(osmi ženám a dvěma mužům). Zdravotní stav uživatelů byl v uplynulém roce proměnlivý, žádné významné trvalé změny však nebyly zaznamenány.
V roce 2015 byli odmítnuti celkem 3 žadatelé o pobyt v DOZP z důvodu kapacity
a jeden navíc ani nespadal do cílové skupiny.
Odlehčovací služby
Cílová skupina: senioři a dospělé osoby s tělesným, nebo jiným zdravotním
postižením.
Odlehčovací služba (dále jen OS) je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které se dočasně zpravidla nemůže starat jejich pečující osoba.
Pobyty uživatelů OS jsou obvykle realizovány v časovém rozpětí 1-3 týdny. V roce
2015 byla odlehčovací služba poskytnuta celkem 13 uživatelům na 19 pobytech.
5 uživatelů přijelo na odlehčovací pobyt 2x, jeden dokonce 3x. Průměrná délka
pobytu byla 22 dní, celkově byla poskytnuta služba ve 405 lůžkodnech.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY-ROK

2010

2011

2012

2013

2014

2015

POČET LŮŽEK

1

1

1

1

1

1

POČET KLIENTŮ

5

12

19

25

17

13

113

568

445

404

393

405

POČET LŮŽKODNŮ

Administrativní i faktické zajištění odlehčovací služby je náročnější vzhledem k jednání s novými klienty, jejich seznámení se s domovem i pracovníky, odlišná péče
se specifickými požadavky a relativně krátkému pobytu. Také se stává, že žadatel
o odlehčovací službu nakonec nenastoupí, ať již z důvodů změněného zdravotního
stavu, trvalého umístění v jiném zařízení nebo z jiných důvodů. V roce 2015 takto
zrušili svůj pobyt čtyři zájemci. Zato však klienti odlehčovací služby přinášejí do života domova nové impulsy, lze navázat nová přátelství a oživují někdy stereotypní
průběh dnů a týdnů.
Aktivity a akce v Domově Betlém v roce 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bohoslužby s Večeří Páně - každý čtvrtek
ranní chvilky, zamyšlení nad Božím slovem - každý všední den kromě čtvrtka
katolická mše na přání obyvatel - každý měsíc
společné oslavy narozenin - 5x v roce
postní duchovní obnova
Hudební nešpory v Červeném kostele v Brně
ekumenické bohoslužby k 600. výročí upálení M. Jana Husa
Bohatýrská pohádka - divadlo Boleradice
solná jeskyně Kobylí
Jižní Afrika - přednáška s diapozitivy
Ostrov pokladů - Mahenovo divadlo
Ze života včel a včelařů - beseda s promítáním
ukázka výcviku dravců
Divá Bára - divadlo Boleradice
Úžasné planety - Hvězdárna Brno
výlet do westernového městečka v Boskovicích
výlet do Lednice: zámecký park, skleník a zahrady
výlet do Mikulova na zámek
národní výstava hospodářských zvířat Brno
setkání vozíčkářů na Velehradě
Moravské muzeum Brno - Mykény a střední Evropa, výstava
koncert skupiny Čechomor ve Strážnici
Letní Flora Olomouc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstava sběratelů v Brumovicích, posezení a opékání špekáčků v Mirandii
oslavy 25 let trvání Betléma
ZOO Hodonín a nákupy ve městě
Rehaprotex - výstaviště Brno
Osudy jedného vinára - divadlo Boleradice
Společenský večer s dobročinnou aukcí – Hustopeče
Vánoční trhy – Brno
Tom Zvardon and friends – Velké Pavlovice, koncert
Betlémské vánoční setkání v Brumovicích
Živý Betlém – Šitbořice
RNDr. Martin Kříž
vedoucí Domova Betlém
Domov Betlém
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 519 419 489, 519 420 573
mobil 739 244 837
betlem@betlem.org

DOMOV NARNIE V MORKŮVKÁCH
Posláním Domova Narnie v Morkůvkách je poskytovat sociální služby denní
a týdenní stacionář pro děti a mladé lidi s vážným mentálním a kombinovaným postižením. Cílem poskytovaných služeb je pomáhat těmto osobám
k samostatnějšímu životu a k rozvoji jejich osobnosti. Rodičům a zákonným
zástupcům tím také ulehčujeme náročnou péči o tyto jejich rodinné příslušníky. Služby poskytujeme s důrazem na individuální přístup, v atmosféře
rodinných vztahů malého zařízení a v duchu křesťanské lásky.
Rok 2015 lze považovat v životě Domova Narnie za velmi klidný. Po rozsáhlých rekonstrukcích v předešlém roce jsme se zaměřili spíše jen na drobné opravy a úpravy pokojů uživatelů. V květnu nám s výmalbou části prostor vypomohli dobrovolníci
z firmy Siemens a v listopadu přišli dobrovolníci z firmy Sonnentor vymalovat některé pokoje a nabídli se k pokračování, už nyní se těšíme na další spolupráci.
Od června přešli dva pracovníci přímé péče do Chráněného bydlení Mirandie
a v průběhu roku jedna pracovnice přímé péče ukončila pracovní poměr. Dvě pracovní místa se podařilo znovu obsadit. V době dovolených a pracovních neschopností využíváme k pokrytí směn jednu pracovnici na DPP.
V době letních prázdnin odešla na jiné místo vedoucí kuchařka a po dohodě
s ostatními účastníky stravování ve středisku BETLÉM jsme upustili od centrálního vaření a rozvážení jídel. V současné době máme tedy v Narnii jednu kuchařku,
která připravuje obědy pro uživatele a pracovníky Domova Narnie a školy. Snídaně,
svačiny a večeře připravují uživatelé spolu s pracovníky přímé péče v rámci nácviku samoobslužných dovedností – vaření čaje, příprava pomazánek, mazání pečiva,
pečení buchty nebo sušenek.
Po celý školní rok docházeli uživatelé za doprovodu pracovníků Narnie do školy
– odloučeného pracoviště ZŚ a PrŠ Hustopeče, která je součástí areálu Domova
Narnie. Škola a její zaměstnanci jsou pro Narnii důležitou součástí práce. Spolupracujeme na plnění individuálních plánů uživatelů, na rozvoji jejich dovedností.
Společně také plánujeme a organizujeme různé akce, výlety a ozdravné pobyty.
V průběhu roku jsme společně každý měsíc navštěvovali Aqualand s geotermální

vodou v Pasohlávkách, upustili jsme tedy od finančně i organizačně náročného pobytu v termálních lázních na Slovensku.
V průběhu roku jsme pro uživatele týdenního a denního stacionáře zrealizovali několik pobytů. V dubnu jsme si vyrazili do krásné přírody ve Velkých Karlovicích, kde
jsme si ještě i zadováděli na zbytcích sněhové nadílky. V červenci někteří uživatelé
absolvovali již tradiční pobyt na Daňčí farmě u Násedlovic. Uživatelé s kombinovaným postižením relaxovali na vícedenním pobytu na Znojemsku, ve vilce s vyhřívaným bazénem.
Po celý rok mají uživatelé možnost účastnit se různých aktivizačních činností – výtvarné práce, práce s hlínou, pravidelné návštěvy Solné jeskyně, jednodenní výlety,
možnost projížděk na koních na farmě v Kurdějově. Po celý rok byly rovněž poskytovány masáže odborně proškolenou pracovnicí. Odbornou rehabilitaci se snažíme
zajišťovat externě, doprovázíme uživatele na rehabilitaci do Hustopečí.
Rádi se též účastníme veřejného života v Morkůvkách a okolí. V uplynulém roce
uživatele obzvlášť zaujal lampionový průvod i mše svatá v katolickém kostele. Celý
rok se snažíme setkávat a navštěvovat s obyvateli Domova Arkénie, Betlém i Chráněného bydlení Mirandie.
U příležitosti Velikonoc a Vánoc se konají dětské bohoslužby s evangelickým farářem. Na každoroční předvánoční setkání všech klientů i pracovníků střediska
BETLÉM jsme jeli tentokrát do sokolovny v Brumovicích. Díky akci firmy Skanska
„Strom splněných přání“ si mohli uživatelé rozbalit spoustu krásných dárků pod
vánočním stromečkem.
Pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovnice i vedoucí domova absolvovali
v průběhu roku celou řadu odborných kurzů z oblasti komunikace, péče o klienty, nebo třeba sportování zdravotně postižených. Několikrát se konala případová
supervize s externím odborníkem Mgr. Polenským. Za účelem stmelování týmu
a stability kolektivu se pracovníci Domova Narnie i školy zúčastnili teambuildingové
akce.
Děkuji všem pracovníkům Domova Narnie i školy, kteří svoji práci a službu konají s láskou a pochopením. Děkuji za dny radostné i ty těžké, které jsme společně

zvládli. Poděkování patří i všem dobrovolníkům, dárcům a přátelům, kteří se nejrůznější pomocí podílí na zdárném chodu Domova Narnie.
Týdenní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
Cílovou skupinu tvoří děti a mladí lidé ve věku od 4 do 26 let se středním
až hlubokým mentálním postižením, a to včetně případné kombinace s poruchou autistického spektra (PAS), kombinace s tělesným postižením nebo
kombinace s tělesným postižením a zároveň s přidruženou PAS. Služba je
přednostně poskytována zájemcům s bydlištěm na území Jihomoravského
kraje.
V týdenním stacionáři pomáháme uživatelům služby k samostatnějšímu životu,
k rozvíjení jejich schopností a dovedností v běžném životě a při výuce ve škole.
V minulém roce došlo ke změně ve složení uživatelů týdenního stacionáře, kdy
3 jeho uživatelé – Michal P., Tomáš P. a Jan V. odešli v červnu do nově zbudovaného Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích. Poté začalo probíhat jednání
s několika zájemci o poskytování sociální služby týdenní stacionář. Jeden zájemce
nastoupil v červenci, v rámci zkušební doby však odešel do jiného zařízení. V září
nastoupil další zájemce. Dvě místa v týdenním stacionáři se do konce roku nepodařilo obsadit.
Provoz týdenního stacionáře je dán kalendářem provozu a probíhá zpravidla
od pondělí 7:00 hodin do pátku 16:00 hod. V roce 2015 byly nabídnuty a rodiči využity 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 2 týdny o vánočních prázdninách. V době provozu Narnie poskytuje pondělní svoz a páteční
rozvoz uživatelů.
Denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
Cílovou skupinu tvoří děti a mladí lidé ve věku od 4 do 26 let se středním
až hlubokým mentálním postižením, a to včetně případné kombinace s po-

ruchou autistického spektra (PAS), kombinace s tělesným postižením nebo
kombinace s tělesným postižením a zároveň s přidruženou PAS. Služba je
přednostně poskytována zájemcům s bydlištěm na území Jihomoravského
kraje.
V denním stacionáři pomáháme uživatelům služby k samostatnějšímu životu, k rozvíjení jejich schopností a dovedností v běžném životě a také při výuce ve škole.
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 o max.
2 děti.
V průběhu roku 2015 nebyla evidována žádná žádost o poskytování služby Denní
stacionář, v současné době máme v DS dvě volná místa.
Aktivity a akce v Domově Narnie v roce 2015
Vícedenní pobyty mimo Narnii

•
•
•

duben - pobyt ve Velkých Karlovicích
duben - relaxační pobyt na Znojemsku
červenec - pobyt na Daňčí farmě u Násedlovic

Jednodenní výlety

•
•
•
•
•

pravidelné návštěvy Solné jeskyně v Kobylí
pravidelné návštěvy Aqualandu v Pasohlávkách
příležitostné odpolední výlety na rozhledny v okolí, cukrárny, hospůdky, návštěvy kamarádů, bývalých pracovníků
březen - výlet veřejnou dopravou do Hodonína
květen - celodenní výlet veřejnou dopravou na Macochu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

květen - rozloučení s uživateli a pracovníky přecházejícími do Mirandie
červen - společný výlet s Arkénií a Mirandií na Pálavu
červen - výlet na Brněnskou přehradu a projížďka lodí
červen - návštěva výstavy hospodářských zvířat a techniky na BVV
červenec - návštěva koupaliště v Uhřicích
srpen - výlet do Židlochovického parku a cukrárny v Hustopečích
září - výlet do Zoo Hodonín
září - procházka na stezce bosou nohou ve Valticích
září - návštěva Mirandie, krásné společné odpoledne s opékáním
podzim - pravidelné návštěvy farmy Kurdějov – projížďky na koních
říjen - dětské divadelní představení v Hustopečích
listopad - lampionový průvod v Morkůvkách
advent - pravidelné středeční dětské bohoslužby ve škole
prosinec - navštívil nás Mikuláš se svou družinou
prosinec - celostřediskové setkání v Brumovicích
Veronika Prantlová
vedoucí Domova Narnie
Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
tel. 519 423 195, 519 420 659
mobil 736 603 495
narnie@betlem.org

DOMOV ARKÉNIE V BRUMOVICÍCH
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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.
Cílová skupina: 5 dospělých osob s těžkým mentálním postižením případně
v kombinaci s poruchou autistického spektra.
Základním cílem služby domov pro osoby se zdravotním postižením poskytované
Domovem Arkénie je v co největší míře zajistit naplnění všech tělesných, duševních,
duchovních a sociálních potřeb dospělých lidí s mentálním postižením. Zároveň si
klademe za cíl vytvářet svým obyvatelům skutečný a bezpečný domov.
Fungování Arkénie v roce 2015 bylo ovlivněno rozšířením našich služeb v Brumovicích o novou službu Chráněné bydlení Mirandie. Obyvatelé a pracovníci Arkénie
se příležitostně zapojovali do přípravy, úklidu a chystání rozjezdu této nové služby.
Začali jsme si uvědomovat, že stávající prostory Domova Arkénie začínají být nevyhovující (vysoká bariérovost, malý prostor, technický stav objektu, který je ze
strany majitele prakticky bez údržby). Zvlášť kontrastně působí podmínky Domova
Arkénie v porovnání s Chráněným bydlením Mirandie. Nejdůležitějším úkolem pro
příští období je zajistit pro obyvatele Arkénie objekt nový, nebo provést celkovou
rekonstrukci stávajícího. Jako ne zcela vhodné se jeví poskytování služby v pronajatých prostorách.
V typologii sociálních služeb je uvedeno několik druhů pobytových služeb, při svém
vzniku v roce 2007 byla Arkénie zaregistrována jako sociální služba „domov pro
osoby se zdravotním postižením“. Obsah jednotlivých druhů sociálních služeb se
však postupem času vyvíjí a zdá se, že vhodnějším by bylo změnit druh sociální
služby Arkénie na službu chráněné bydlení. V sociálních službách probíhá dlou-

hodobý tlak na zvyšování efektivity a nám se i po zkušenostech z Mirandie jeví
efektivní počet klientů na domácnost 6.
Pracovní tým Domova Arkénie pracoval ve stejném složení jako v předchozím roce.
Na poskytování služeb se podílelo 6 pracovníků v sociálních službách se zaměřením na přímou práci s klientem (celkem 6 plných úvazků), na 0,2 úvazku sociální
pracovnice a na zhruba 3 hodiny týdně pracovnice se zaměřením na výtvarnou
aktivizaci. Místo vedoucího bylo sníženo na 0,4 úvazku a pracovní místo zdravotní
sestry nebylo obsazeno. V malé míře jsme využívali i pracovnice na dohodu o provedení práce, která pomohla vykrýt služby při čerpání dovolené.
Po celý rok 2015 byl ve službě plný stav klientů, 2 ženy a 3 muži, což je maximální
počet, který daný objekt umožňuje. Jeden z obyvatel stále dokončuje školní docházku, takže jeho program byl během roku daný. Ostatní se podíleli na fungování
domácnosti, přípravě jídla a nakupování. Pravidelně jezdili do dílen, kde se podíleli
na výrobě mýdel, svíček, papírových briket a polštářků.
Od roku 2015 jsme změnili harmonogram provozu, pravidelný čtrnáctidenní režim
jsme změnili na měsíční. Vždy jeden víkend v měsíci je Arkénie zavřená a klienti
jsou doma u svých rodin. Jeden víkend je volitelný tzn. provoz Arkénie je omezený, ve službě zůstávají zpravidla dva nebo tři klienti. Zároveň jsme zkrátili vánoční
prázdniny a volno bylo v podstatě pouze přes svátky.
V kuchyni domova pracovníci s drobnou pomocí obyvatel připravovali snídaně, svačiny a večeře. Obědy jsme vařili pouze o víkendech, svátcích a prázdninách. V běžné pracovní dny jsme obědy dováželi z Narnie v Morkůvkách, ale od září jsme se
opět vrátili k samostatnému vaření v Arkénii.
V roce 2015 jsme poprvé vynechali společnou dovolenou, ale o to víc se však těšíme na dovolenou v roce 2016
28. května 2015 se v Domově Arkénie uskutečnila kontrola ze strany Jihomoravského krajského úřadu, jejímž předmětem bylo plnění vybraných standardů kvality
sociálních služeb. Kontrolou prošly všechny služby fungující v Jihomoravském kraji

a její výsledky měly mít vliv na výši financování. Z dvanácti možných bodů jsme jich
získali 10, což byl dobrý výsledek. Skutečný dopad hodnocení, jak už to bývá, však
nebyl žádný.
Aktivity v Domově Arkénie v roce 2015
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pracovníci a klienti pomáhali při přípravě rozjezdu Mirandie
pracovníci se účastnili průběžného vzdělávání
klienti se příležitostně účastnili bohoslužeb v Hustopečích a Kloboukách, pravidelně se též účastnili pobožností ve škole v Morkůvkách
v dubnu jsme podnikli tradiční výpravu do přírody na kvetoucí hlaváčky za Morkůvky a do rozkvetlých mandloňových sadů v Hustopečích a rozhlednu u Velkých Pavlovic
účastnili jsme se akcí pořádaných brumovickou školou a školkou
v létě jsme uspořádali velkou zahradní oslavu s grilováním a slavili jsme šedesáté narozeniny jednoho z obyvatel
vyráželi jsme na různé jednodenní výlety např. do Milovic, Lednice či Kroměříže
příležitostně jsme si zajeli do cukrárny nejraději do Čejkovic či Hovoran, někdy
jsme se zastavili v hospůdce, kluci vyrazili na fotbal
když byla příležitost, dopřáli jsme si masáže v Morkůvkách
v září jsme spolu se školou vyšlápli na Pálavu
u příležitosti 25 let od otevření Betléma se uskutečnil den otevřených dveří
a naši obyvatelé a pracovníci ve službě se zúčastnili slavnostního obědu v Mirandii
ve Starém Podvorově jsme se byli podívat na jihomoravském dýňobraní
v prosinci se konalo setkání pracovníků a klientů v sokolovně v Brumovicích
obyvatelé a pracovníci společně prožili sváteční vánoční oběd v Arkénii a došlo
i na předávání dárků
o vánocích absolvovali muži týdenní pobyt v Mirandii

Tomáš Vostřák
vedoucí Domova Arkénie
Domov Arkénie
691 11 Brumovice 334
tel. 519 324 653
mobil 777 936 577
arkenie@betlem.org

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 popř. v kombinaci
s postižením tělesným nebo s poruchou autistického spektra. Kapacita služby je 12 osob.
Chráněné bydlení Mirandie je nejnovější službou poskytovanou střediskem BETLÉM. Funguje teprve od června roku 2015, má tedy za sebou 7 měsíců provozu.
Toto první období bylo obdobím vzájemného seznamování. A také obdobím,
v němž jsme začali tvořit atmosféru Mirandie, především způsob prožívání vztahů
mezi obyvateli a pracovníky. Naší společnou snahou je vytvořit bydlení, v němž má
každý z obyvatel své důležité místo a je pro pracovníky partnerem, jehož potřeby,
vůli či náladu respektují.
Všichni obyvatelé Mirandie jsou dospělí mladí lidé, jejichž rodiče jim umožnili částečně se osamostatnit, dali jim šanci vytvořit si nové místo, které můžou nazvat
„u mě“. Chráněné bydlení nechce být nějakou všeobjímající službou, která zahrne
klienta péčí od hlavy až k patě od rána až do noci, ale chce péči o klienta sdílet
s jeho rodinou, s jinými službami a odborníky. A samozřejmě s klientem samotným.
Služby Mirandie v roce 2015 užívalo 12 obyvatel, většina nastoupila do služby již
v červnu (tedy v měsíci, kdy byla Mirandie otevřená), jedna obyvatelka nastoupila
od září a další od října. Všichni, kteří do Mirandie nastoupili, byli také uživateli našich služeb ke konci roku 2015.
Pro naši práci hledáme inspiraci u komunit Archy, což je hnutí, které v mnoha zemích světa poskytuje služby lidem s postižením, které jsou charakteristické společným žitím lidí s postižením a asistentů. V jednotlivých domech vzniká společenství

lidí, kteří si mohou vzájemně pomáhat a obohacovat své životy. I v Mirandii se snažíme budovat společenství, v němž má každý své nenahraditelné místo i svou třeba
drobnou zodpovědnost. V textech Jeana Vaniera (zakladatele komunit ARCHA) se
učíme, že tím nejdůležitějším v podpoře lidí s postižením nutně není naše péče o ně
(soubor úkonů, kterým je zahrnu), ale schopnost přijímat je a milovat takové jací
jsou. Pomáhat odhalovat jejich krásu a hodnotu.
Možná vás zajímá, jak vypadá takový normální den v Mirandii. Odpověď je jednoduchá. Vypadá podobně jako u vás doma. Během pracovního týdne část obyvatel
ráno odjíždí do školy nebo do dílen. Musí tedy být před osmou hodinou nasnídaní
a oblečení, aby mohli odjet. Ti co zůstanou v Mirandii pak mohou vyrazit na procházku nebo na nákup, podílí se na úklidu domácnosti. Někdo prostře stůl na oběd,
někdo pomůže s úklidem po obědě, jiný pomáhá s večeří. Některá odpoledne
jezdíme do dílen, jindy do Aquaparku v Pasohlávkách, nebo vyrážíme na výšlapy
po okolí. Někdo z obyvatel rád vyrazí v neděli na fotbal, jiný třeba do kostela.
Základním předpokladem pro dobrou a kvalitní službu jsou pracovníci. Na poskytování služby se v roce 2015 přímo podílelo 15 pracovníků, což bylo 13,05 přepočtených úvazků. Vedoucí se podílel na poskytovaných službách na 0,4 úvazku, odborná pracovnice – speciální pedagožka na 0,5 úvazku, sociální pracovnice na 0,5
úvazku a pracovníci v přímé péči na 11,75 úvazku. Po 6 měsících provozu mám
pocit, že tým pracovníků v přímé péči se podařilo vytvořit dobře, jsou to lidé s různými zájmy a schopnostmi, kteří se navzájem vhodně doplňují. Na začátku většina
z pracovníků neměla žádnou významnou zkušenost se sociální prací. Proto bylo
důležité, že tým posílili zkušení pracovníci z Narnie a Betléma. Část pracovníků
jsou lidé z Brumovic, což samozřejmě usnadňuje i přijetí našich obyvatel do společenství obce.
Mirandie má tedy za sebou první krůčky, větší díl cesty má teprve před sebou, ale
i podle ohlasu rodičů našich obyvatel věřím, že jsme se vydali správným směrem.
Jsem vděčný všem, kteří se na vzniku Mirandie podíleli.
Postižený člověk je takový jako my. Každý nese postižení nějakého druhu. Každý potřebuje být milovaný, vážený, potřebuje mít přátele, místo,

které se může nazvat “u mě”, pozornost, rodinu nebo společenství, lidi,
kterým úplně věří. Potřebuje cítit, že lidé ho mají rádi a přejí si jeho
rozvoj.
Jean Vanier
Aktivity v Chráněném bydlení Mirandie v roce 2015
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dva obyvatelé pravidelně jezdili do školy
4 až 6 obyvatel jezdilo do aktivizačních dílen v Morkůvkách
pracovníci byli na exkurzy v chráněném bydlení v Modletíně na vysočině, které
se také inspiruje Archou Jeana Vaniera
spolu s Narnií a školou jsme v červnu vyrazili na výšlap na Pálavu
chodila za námi paní se psem na canisterapii
byli jsme v Brně na výstavišti na zemědělském veletrhu: prasata, ovce, kozy,
krávy, býci, koně, traktory, klobásy, no prostě paráda
v parném létě trávili obyvatelé hodně času v bazénu na dvoře či ve veřejných
bazénech po okolí
několik obyvatel vyrazilo na Hodovou zábavu v Brumovicích
o prázdninách jsme si prohlédli výstavu Sběratelství od A do Z v Brumovicích
Mirandie si užila i slávu, několikrát u nás natáčela Česká televize i soukromá
brněnská televize BTV a Český rozhlas
začali jsme pravidelně jezdit plavat do Aquaparku v Pasohlávkách (díky podpoře ze strany vedení Aquaparku v Pasohlávkách)
do Mirandie jsme si pořídili kocoura Aslana a několik měsíců jsme měli dvě
korely, než nám ulétly
prochodili jsme Brumovice od východu na západ a ze severu na jih
byli jsme ve Valticích, kde jsme prošli stezku Bosou nohou
uspořádali jsme několik setkání na krásném mirandijském dvoře pro rodiče
obyvatel, pro rodiny pracovníků a pro přátele z ostatních domovů střediska
BETLÉM
někdo vyrážel do solné jeskyně v Kobylí
občas si někteří obyvatelé dopřáli pizzu a kofolu v hospodě Na Kopečku či
Na Sokecu v Brumovicích
jezdili jsme autobusem na nákupy nebo za zábavou
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v říjnu jsme byli na poznávací návštěvě v Domově Betlém, kde jsme poseděli
u táboráku, zazpívali písničky a opekli si špekáčky
byli jsme úspěšní v grantech a tak máme trampolínu, rotoped, zahradní houpačku, sekačku na trávu a další důležité věci
v Mirandii jsme přivítali hodně návštěv a exkurzí, snad jsme byli dobrými hostiteli
byli jsme na vánočním setkání střediska BETLÉM v brumovické sokolovně
v prosinci jsme uspořádali v Mirandii dva keramické kurzy pro obyvatele i pracovníky
v Mirandii máme všechno dopředu, třeba Mikuláš s družinou nás navštívili již
3. prosince
v adventním čase jsme vyrazili na vánoční trhy v Brně, prošli jsme Zelný trh, náměstí Svobody a procházku vánočním Brnem jsme zakončili společnou fotkou
u nové sochy Jošta Lucemburského
17. prosince jsme uspořádali mirandijský štědrý večer, slavnostně jsme povečeřeli a rozdali si dárky a 31.12. pak mirandijskou silvestrovskou oslavu
Tomáš Vostřák
vedoucí Chráněného bydlení Mirandie
Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
tel. 515 531 881
mobil 777 936 577
mirandie@betlem.org

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Sociálně terapeutické dílny jsou dle § 67 Zákona č.108/2006 Sb. definovány
jako ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné
na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:

•
•
•
•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Projekt vybudování sociálně terapeutických dílen v Brumovicích
Otevřením Chráněného bydlení Mirandie v roce 2015 nám vyvstala potřeba nabídnout jejím obyvatelům možnost zapojení se do tvořivé a aktivní činnosti, která bude
odpovídat jejich možnostem a schopnostem, jakési alternativě zaměstnání. Stávající volnočasové dílny v Morkůvkách neposkytují potřebnou kapacitu a pravidelná
denní doprava většího počtu klientů do sousední vesnice je také problematická.
Jako nejvhodnější alternativa se nám jevilo vybudování Sociálně terapeutických
dílen (STD) a jejich zařazení do sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje. Proto
jsme se zaměřili na hledání vhodných prostor přímo v Brumovicích. V prosinci 2014
se nám podařilo zakoupit vhodný rodinný domek přímo vedle Mirandie. S chutí
jsme začali promýšlet jeho přeměnu na místo, kde budou uživatelé našich služeb
rozvíjet a zdokonalovat své pracovní a sociální dovednosti a prožívat uspokojení
ze smysluplné práce. Následovala práce na návrhu potřebných stavebních úprav
a vypracování stavebního projektu.

O finanční podporu jsme se s projektem přihlásili skrze ústředí Diakonie ČCE
do výběrového řízení z prostředků Otto per Mille. Zde náš projekt Vybudování sociálně terapeutických dílen získal významnou podporu v příslibu 50 tis. euro. Tato
radostná zpráva nás velmi povzbudila do další práce. Projektant na základě našich vstupních představ vypracoval studii, nad kterou jsme se společně zamýšleli
v rámci správní a dozorčí rady. Po projednání a připomínkování byla vypracována
dokumentace pro stavební povolení, které jsme získali v září 2015.
Mezitím probíhalo vyklízení objektu a bourání nepotřebných hospodářských objektů pomocí dobrovolných brigád (skauti, Česká pojišťovna, Siemens, Chateau Lednice). Odborné bourací i stavební práce prováděly firmy z Brumovic, které podaly
v interním výběrovém řízení nejlepší cenovou nabídku. Od září do vánoc proběhla
rekonstrukce původního rodinného domu (etapa A) a novostavba přístavby do tvaru
L, která bude spojujícím článkem s tzv. etapou B, jež bude realizována v roce 2016
ve dvoře. I na tuto část projektu se nám podařilo v dalším ročníku získat finanční
podporu z programu Otto per Mille ve výši 75 000 €.
Rekonstrukcí původního objektu vzniklo pět pěkných prostorných dílen, vstupní
místnost s halou a schodištěm na půdu, cvičnou kuchyňkou, jedním bezbariérovým
a dvěma obyčejnými WC, místnost pro vypalovací pec, celkem 150 m2 užitné plochy.
Za projekční a stavební práce jsme v roce 2015 vynaložili celkem 1 958 000,- Kč,
z toho 1 350 000,- Kč z prostředků Otto per Mille.
Sociálně terapeutické dílny po svém dokončení budou moci nabídnout své prostory nejen obyvatelům Mirandie, ale i Arkénie, Domova Betlém i dalším zájemcům
z okolí, kteří chtějí smysluplně trávit svůj čas a něco pěkného tvořit, ale nejsou
z důvodu svého zdravotního postižení umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu
práce. Těšíme se, že vzniknou i zajímavé výrobky, které budeme moci nabídnout
veřejnosti k zakoupení. Plánované zahájení kompletní činnosti STD plánujeme
od roku 2017 a to již jako nové sociální služby registrované dle zákona o sociálních
službách.

Ing. Jan Gavlík
technik střediska a správce majetku
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 519 419 977
mobil 777 936 578
gavlik@betlem.org

ÚSEK FUNDRAISINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Úsek fundraisingu (FR) a vnějších vztahů (PR) je součástí Útvaru ředitele.
Úsek FR a PR má na starosti vztahy se širokou veřejností, oslovování firem i jednotlivců se žádostí o podporu, psaní projektů a podávání žádostí
do grantových řízení různých nadací. Vydává informační materiály o středisku, spravuje webové stránky střediska a komunikuje s našimi dárci. Eviduje
veškeré přijaté dary a vede jejich agendu. Již 8. rokem pracuje úsek ve stejném složení.
Celkové zhodnocení roku
V roce 2015 měl úsek FR a PR kromě běžných povinností a administrativy před
sebou také dva náročné, ale zároveň krásné úkoly.
Tím prvním bylo slavnostní otevření našeho nového objektu a zahájení činnosti
nové sociální služby. Jednalo se o zcela novou záležitost a my jsme ji chtěli náležitě
oslavit, představit veřejnosti a poděkovat všem dárcům a partnerům, bez jejichž
pomoci by se celý projekt nemohl realizovat. Poprvé ve své historii středisko BETLÉM vystavělo zcela novou budovu ve svém vlastnictví, která slouží k poskytování
služeb chráněného bydlení. Jsme na naši Mirandii hrdí a vděční zároveň. Přípravy
slavnostního otevření, které se konalo v neděli 3. května, nám zabraly téměř měsíc
práce a organizování. Byla to ale práce radostná a příjemná.
V září jsme již v komornějším duchu připravili oslavy 25 let činnosti střediska BETLÉM, resp. Domova Betlém v Kloboukách. Díky vstřícnosti vedení radnice v Kloboukách jsme k tomuto účelu mohli využít krásně opravenou místní sokolovnu.
V rámci programu oslav se konal benefiční koncert Husákova Quarteta.
Pokračujeme ve spolupráci se střediskem Humanitární a rozvojové spolupráce
a provozujeme v Kloboukách sklad vysoušečů, které jsme v roce 2015 zapůjčili
např. obcím Strachotín a Horní Věstonice.

Významně do činnosti úseku fundraisingu zasáhl projekt vybudování sociálně terapeutických dílen (STD), resp. rekonstrukce zakoupeného domu na STD, který řídí
pracovník úseku Ing. Gavlík. Navíc byl částečně uvolněn pro výkon funkce správce
majetku.
Abychom mohli pokračovat ve vybudování druhé etapy projektu sociálně terapeutických dílen, byla v prosinci 2015 opět podána žádost o finanční podporu na její
financování do grantového řízení Otto per mile.
Za BETLÉM jsme se podíleli na přípravě 3 firemních dobrovolnických dnů v rámci
dlouhodobé spolupráce s několika firmami.
V oblasti PR jsme od června 2015 navázali externí spolupráci s bývalou novinářkou
PhDr. Nešporovou, která pro nás zpracovává tiskové zprávy, provádí případnou korekturu některých textů a aktivně vstoupila také do práce s FB profily našich zařízení a celého střediska. Za tuto spolupráci jsme rádi, stejně jako za kvalitní fotografie
od naší externí spolupracovnice paní Hasilové. V souvislosti s rozšířením portfolia
služeb organizace bylo třeba zahrnout informace o nové službě i do propagačního
materiálu a tak vznikl zcela nový informační materiál střediska BETLÉM.
Příjmy z fundraisingu v roce 2015
V roce 2015 se podařilo prostřednictvím FR střediska získat celkem dary v hodnotě 5 842 226 ,- Kč, z toho finanční dary (včetně tržeb za reklamu, prodeje výrobků
a dotací od obcí) činí 5 805 315,- Kč. Nominálně je příjem od jednotlivých segmentů uveden v tabulce.
Vlastní činnost zahrnuje prodej výrobků našich klientů během roku přímo v dílnách,
na stánku, v krámku a také příjem ze vstupného na akce pořádané BETLÉMEM
– tržbami a finančními dary se rozumí příjem z veřejné sbírky. Tržbami u firem se
rozumí prodej reklamy (sponzoring) při různých akcích. V tabulce nejsou zahrnuty
věcné dary, na které nebyly sepsány smlouvy, dále různé slevy na nákup a služby poskytnuté zdarma, tedy veškeré neúčetní dary, které činí v součtu dalších
184 733,- Kč.

Pokud se týká nákladů na oblast FR, ty vzrostly o 44 313,- Kč, oproti roku 2014, což
jsou plánované náklady na slavnostní otevření Mirandie a oslavy 25 let BETLÉMA.
Struktura darů dle segmentů jasně ukazuje, že zásadní význam pro fundraisingové
příjmy má segment individuálních dárců, který se na příjmech podílí 58% a dary
firem tvoří 29% z celku. Nově sledujeme příjmy od obcí, které bývaly doposud zařazeny do segmentu organizací.
Kromě financování provozu střediska byla část FR příjmů využita na financování
některých investičních akcí, případně nákupu. Kromě finančních darů, středisko
získává i dary věcné a různé služby zdarma, které pomáhají šetřit právě finanční prostředky. I v této oblasti je velmi přínosná dlouhodobá spolupráce: například
dlouholeté zásobování všech domovů moukou, těstovinami, čistícími a pracími prostředky, masážními krémy, nebo poskytování připojení k internetu zcela zdarma.
DRUH DARU
DRUH DÁRCE
FINANČNÍ

VĚCNÉ
ÚČETNÍ

TRŽBY

CELKOVÝ
SOUČET

VLASTNÍ
ČINNOST

19 844

166 898

186 742

CÍRKVE

96 559

2 000

98 559

148 000

1 673 570

FIRMY

1 488 659

JEDNOTLIVCI

3 394 119

3 394 119

104 500

104 500

74 314

74 314

211 933

211 933

98 489

98 489

5 488 417

5 842 226

NADACE
ORGANIZACE
OBCE
ZAHRANIČNÍ
DÁRCI
CELKOVÝ
SOUČET

36 911

NÁKLADY

1 306 537

ZISK

4 535 689

NÁVRATNOST

4,47

Jednotlivé aktivity úseku FR a PR v roce 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leden – rozesílka potvrzení o darech pro individuální dárce
duben – hudební nešpory pořádané Farními sbory ČCE v Brně
duben – účast na dnu sociálních služeb v Hustopečích
květen – slavnostní otevření Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích
květen – zapojení do Mezinárodního dne dobrovolnictví Give&Gain – ve spolupráci se SIEMENS
květen – dobrovolnický den České pojišťovny
květen – mailing se žádostí o podporu
září – oslavy 25 let činnosti střediska BETLÉM
září – stánkový prodej výrobků v Morkůvkách na dýňových slavnostech
říjen – příprava nového informačního materiálu střediska
listopad - dobrovolnický den firmy Sonnentor
listopad - 15. společenský večer s dobročinnou aukcí v Hotelu Centro v Hustopečích
prosinec – benefiční koncert RC Valtice – Břeclav - Tom Zvardon
prosinec – rozesílka zpravodaje Betlémská hvězda, který vychází tradičně
na sklonku roku a je určen členům Kruhu přátel BETLÉMA
prosinec – prodej výrobků na adventních akcích pořádaných v regionu
prosinec – setkání všech pracovníků a klientů střediska BETLÉM
prosinec – benefiční Živý Betlém v Šitbořicích

Bc. Jana Lexová
vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 519 419 977
mobil 777 936 576
info@betlem.org

EKONOMICKÝ ÚSEK A HOSPODAŘENÍ ROKU 2015
Ekonomický úsek je součástí Útvaru ředitele, který zajišťuje obecně potřebné a povinné činnosti pro všechna pracoviště střediska.
Činnost ekonomického úseku
Ekonomický úsek zajišťuje zpracování účetnictví a vyhotovení účetní závěrky,
zpracování mezd a vedení části personální agendy, zpracování podkladů pro finanční řízení střediska a poskytuje administrativní podporu pro jednotlivé služby.
Ekonomický úsek pracoval ve stejném složení jako v minulých letech a tvořili jej
3 pracovníci – mzdová účetní a pokladní, všeobecná účetní a ekonom (vedoucí
ekonomického úseku na 0,8 úvazku od června na 0,6 úvazku).
V roce 2015 jsme zpracovávali účetnictví a mzdy v programech Pohoda SQL a Pamica SQL, k těmto programům jsme přistupovali do Cloudového systému poskytovaného iPodnikem. Po část roku jsme pracovali s programem Cygnus – evidence
klientů, pracovníků a stravování. Protože přínos programu byl nižší než náročnost
používání, rozhodli jsme se používání ukončit.
V roce 2015 došlo ke zvýšení objemu práce pro celý úsek. Byla otevřena nová služba a tím se zvýšil počet klientů o 12 a počet pracovníků o 13. Myslím, že se podařilo
toto rozšíření zvládnout, aniž bychom museli navyšovat úvazky pracovníků správy.
V roce 2015 proběhla také kontrola užití dotace od JMK za rok 2014. Kontrola konstatovala, že způsob účtování a použití předmětné dotace v roce 2014 byl správný.
Za kvalitní a pečlivou práci v roce 2015 děkuji oběma kolegyním.
Provozní hospodaření střediska v roce 2015
Provozní hospodaření v roce 2015 skončilo ztrátou ve výši 17 135,- Kč. Běžné
provozní výnosy střediska činily 19 624 517,- Kč, přičemž plánované byly ve výši
20 218 155,- Kč. Celkové výnosy dosáhly výše 20 834 059,- Kč, kromě běžných
výnosů se jedná o zdroje projektu Mirandie, souvisejících s výdaji projektu, které
byly i účetními náklady. Dotace z veřejných zdrojů (exMPSV, JMK a obce) dosáhla
9 181 942,- Kč, dotace související s novou službou ChB Mirandie dosáhla částky
1 627 000,- Kč. Část dotace pro Chráněné bydlení Mrandie ve výši 437 442,- Kč
bude vyplacena až v roce 2016 jako vyrovnávací platba. V porovnání s předchozími
roky je třeba konstatovat, že dotace na ostatní služby byla o téměř 1 milion korun
nižší než v roce 2014. K dofinancování provozních nákladů bylo použito více než
4 miliony darů.
Celkové náklady dosáhly výše 20 851 194,- Kč, přičemž běžné provozní náklady

dosáhly 19 641 652 (plánované provozní náklady byly 20 218 155) a mimořádné náklady (náklady projektu Vybudování chráněného bydlení Mirandie) dosáhly
1 209 542,- Kč. Nejzásadnější nákladovou položkou střediska jsou „Osobní náklady“, které v loňském roce dosáhly 14 886 648,- Kč a tvoří tedy 76% běžných
provozních nákladů organizace.
Provozně byl rok 2015 poměrně náročný, 2/3 roku jsme prožívali v dotační nejistotě
– až v září byly schváleny konečné dotace. Podařilo se však zahájit provoz nové sociální služby ChB Mirandie a celkové hospodaření skončilo nízkou provozní ztrátou.
Pořízený majetek a střediskové fondy v roce 2015
V roce 2015 byla ukončena realizace akce „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích“, celkové výdaje související s touto akcí dosáhly částky 23 439 569,76 Kč. Hodnota stavby činila 21 852 072,48 Kč, hodnota vybavení
i dlouhodobého majetku dosáhla výše 1 587 497,- Kč. Byla podána žádost o závěrečnou platbu dotace, celková výše dotace byla 18 120 153,- Kč. Zbývající část byla
pokryta z darů, vlastních zdrojů a část je kryta zápůjčkou.
V roce 2015 byl zahájen projekt stavby sociálně terapeutických dílen v Brumovicích na pozemku, který sousedí s objektem ChB Mirandie. Celkem bylo v roce 2015
proinvestováno 1 958 598,- Kč. Realizace bude probíhat i v roce 2016 dokončením stavby etapy A a stavbou etapy B. K financování byl získán příslib financování
od Diakonie ČCE ve výši: etapa A 50 000 EUR a etapa B 75 000 EUR. Tyto prostředky budou uhrazeny vždy po ukončení akce. První splátka proběhne v roce
2016 a etapa B bude uhrazena v roce 2017.
Stav peněžních fondů byl k 1. 1. 2015 ve výši 391 792,69 Kč a k 31. 12. 2015 byl
ve výši 416 754,19 Kč, v průběhu roku bylo do fondů zaúčtováno 1 228 499,- Kč
a použito bylo 1 203 527,- Kč. Fondy kryjící nedokončený majetek dosáhly
k 31. 12. 2015 výše 429 240,- Kč.
Závěr a hodnocení
Jak jsem již uvedl, hospodaření roku 2015 skončilo nízkou provozní ztrátou ve výši
17 135,- Kč odpisy dosáhly výše 635 840,- Kč. Výsledek hospodaření znamená, že
odpisy byly pokryty zdroji. Provozní hospodaření skončilo vyrovnaně a zabezpečilo
kladný peněžní tok. Na výsledek hospodaření měla pozitivní dopad úsporná opatření z minulých let a zvýšení efektivity díky rozšíření o novou službu bez navýšení
správních nákladů.
K průběžnému financování svých projektů používá středisko ve větší míře než
v minulosti i cizí zdroje. Ke konci roku mělo sjednanou zápůjčku od Českobratrské

církve evangelické 2 600 000,- Kč, která je splatná do 30. listopadu 2017.
Vzhledem k výše uvedeným výsledkům hodnotím hospodaření roku 2015 jako dobré. Provozní hospodaření skončilo mírnou ztrátou, byl zahájen provoz nové sociální
služby pro 12 klientů (od června), byl ukončen a schválen projekt vybudování ChB
Mirandie a zahájena stavba Sociálně terapeutických dílen v Brumovicích.

Tomáš Vostřák
vedoucí ekonomického úseku
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 519 420 656
mobil 774 936 575
uctarna@betlem.org

CELKEM

69

272

265

1 332

48

2 400

ENERGIE

281

27

89

28

105

105

0

1

634

OPRAVY

38

4

24

3

16

13

28

25

151

OSTATNÍ
SLUŽBY

536

64

227

86

208

200

357

26

1 703

OSOBNÍ
NÁKLADY

5 132

548

2 923

1 021

2 062

2 182

1 016

2

14 887

191

21

100

34

54

182

2

52

636

113

10

77

29

46

43

113

11

441

6 505

695

3 618

1 271

2 763

2 987

2 847

165

20 851

ARKÉNIE - DOZP

VEDLEJŠÍ
ČINNOST

OSTATNÍ HLAVNÍ
ČINNOST OSTATNÍ
HLAVNÍ ČINNOST

179

ODPISY
OSTATNÍ
NÁKLADY

1 083

229

934

1 008

341

0

5 871

PŘÍJMY Z
VEDLEJŠÍ
ČINNOSTI

0

0

0

0

0

0

0

331

331

DOTACE MPSV

CELKEM

186

VEDLEJŠÍ
ČINNOST

2 090

MIRANDIE CHB

BETLÉM - DOZP

PŘÍJMY
Z HLAVNÍ
ČINNOSTI

BETLÉM - OS

VÝNOSY

CELKEM

OSTATNÍ HLAVNÍ
ČINNOST OSTATNÍ
HLAVNÍ ČINNOST

22

NARNIE - DS

MIRANDIE CHB

ARKÉNIE - DOZP

NARNIE - DS

215

NARNIE - TS

NARNIE - TS

BETLÉM - OS

BETLÉM - DOZP

NÁKLADY
MATERIÁL

1 759

208

1 686

519

834

1 190

0

0

6 196

DOTACE JMK

923

45

642

205

588

437

0

0

2 840

DOTACE OBCE

77

9

27

8

15

5

5

0

146

DARY

10

0

51

24

80

33

4 386

0

4 585

OSTATNÍ
VÝNOSY

5

1

4

2

2

144

708

0

865

CELKEM

4 863

448

3 494

988

2 453

2 818

5 440

331

20 834

* VÝSLEDOVKA DLE STŘEDISEK (V TIS. KČ)

Struktura provozních nákladů střediska v roce 2015
ostatní náklady 2%
materiál 6%

odpisy 3%

energie 3%
opravy 1%
ostatní služby 8%

osobní náklady; 77%

Struktura příjmů střediska v roce 2015
ostatní výnosy; 4,15%

Příjmy z hlavní činnosti; 28,18%

dary; 22,01%

dotace Obce; 0,70%
příjmy z vedlejší činnosti; 1,59%

dotace JMK; 13,63%

dotace MPSV; 29,74%

ČÍSLO A NÁZEV ÚČTU

STAV K
1.1.

STAV K
31.12.

AKTIVA
018

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

021

STAVBY

022

SAMOSTATNÉ HMOTNÉ MOVITÉ VĚCI
A SOUBORY HMOTNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ

25

25

12 771

34 623

3 017

3 469

025

PĚSTITELSKÉ CELKY TRVALÝCH POROSTŮ

33

33

028

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

1 512

1 512

470

470

21 700

2 339

-25

-25

031

POZEMKY

042

NEDOKONČENÝ
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

078

OPRÁVKY K DROBNÉMU
DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU

081

OPRÁVKY KE STAVBÁM

-4 421

-4 880

082

OPRÁVKY K SAMOST. HMOTNÝM MOVITÝM
VĚCEM A SOUBORŮM HMOTNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ

-2 258

-2 435

085

OPRÁVKY K PĚSTITELSKÝM CELKŮM
TRVALÝCH POROSTŮ

-33

-33

088

OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU
HMOTNÉMU MAJETKU

-1 512

-1 512

112

MATERIÁL NA SKLADĚ

47

30

132

ZBOŽÍ NA SKLADĚ A V PRODEJNÁCH

24

22

211

POKLADNA

257

132

221

ÚČTY V BANKÁCH

12 402

1 913

261

PENÍZE NA CESTĚ

0

0

311

ODBĚRATELÉ

2

105

314

POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY
A ZÁLOHY NA ZÁSOBY

89

75

315

POHLEDÁVKY ZA KLIENTY

198

162

319

OSTATNÍ POHLEDÁVKY

206

115

335

POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI

212

106

348

NÁROKY NA DOTACI
JMK – VYROVNÁVACÍ PLATBA

0

437

378

JINÉ POHLEDÁVKY

43

17

381

NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

3

4

388

DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

2 001

0

46 763

36 704

AKTIVA CELKEM
* VÝSLEDOVKA DLE STŘEDISEK (V TIS. KČ)

ČÍSLO A NÁZEV ÚČTU

STAV K
1.1.

STAV K
31.12.

PASIVA
242

KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ
VÝPOMOCI V RÁMCI DČCE

249
321

0

0

OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

3 850

2 600

DODAVATELÉ

1 068

115

324

PŘIJATÉ ZÁLOHY

61

2

325

ZÁVAZKY KE KLIENTŮM

34

77

329

OSTATNÍ ZÁVAZKY

331

ZAMĚSTNANCI

3

9

583

940

333

OSTATNÍ ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

9

6

336

ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOC. ZABEZPEČENÍ
A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

370

572

342

OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ

27

102

346

ZÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

0

0

348

ZÚČTOVÁNÍ DOTACÍ JMK - VÍCELETÉ

0

0

379

JINÉ ZÁVAZKY

10

14

382

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ DOTACE

0

0

389

DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ

2

195

395

VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ

901

VLASTNÍ JMĚNÍ

902
911

0

0

10 179

13 949

DARY A DOTACE ZVYŠUJÍCÍ VLASTNÍ JMĚNÍ

312

17 294

FONDY

132

123

912

PŘIJATÉ DARY V ROCE

225

271

914

FOND SBÍREK

35

23

915

FOND REPRODUKCE MAJETKU

19 876

429

1

0

-13

0

10 000

0

46 763

36 721

917

DARY PRO JINÉ OSOBY

931

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ

951

DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY
PASIVA CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

* VÝSLEDOVKA DLE STŘEDISEK (V TIS. KČ)
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PODĚKOVÁNÍ LASKAVÝM DÁRCŮM
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM je již dlouhodobě finančně závislé na podpoře štědrých dárců - v loňském roce příjem z darů činil 22% výnosů. Proto všem
dárcům, kteří středisku přispěli svým darem a tím umožnili jeho činnost, ze srdce
děkujeme a za jejich štědrost jsme nesmírně vděční.
Každý přijatý dar bez ohledu na jeho výši je pro nás velkou pomocí a povzbuzením
v naší službě a práci. Není však možné na tomto místě poděkovat všem, kteří nám
v roce 2015 svými dary pomohli. Celý seznam dárců (vyjma těch, kteří si nepřejí být
jmenováni) uvádíme na našich internetových stránkách. Děkujeme za pochopení…
JEŠTĚ JEDNOU VŠEM LASKAVÝM DÁRCŮM A SYMPATIZANTŮM
STŘEDISKABETLÉM DĚKUJEME A VYPROŠUJEME PRO NĚ V NAŠICH
MODLITBÁCH BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A OCHRANU.

Zahraniční dárci
Ökumenische Frauengruppe Morgenlob, Thal - Švýcarsko
Evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, Thal - Švýcarsko
Státní správa a samosprávné celky
Ministerstvo práce a sociálních věcí • Jihomoravský kraj • Obec Brumovice • Obec
Šitbořice • Obec Křepice • Obec Krumvíř • Obec Velké Hostěrádky • Město Velké
Bílovice • Obec Morkůvky • Město Klobouky u Brna • Město Hustopeče • Obec
Borkovany • Obec Dolní Věstonice • Obec Horní Bojanovice • Obec Dolní Bojanovice • Obec Šitbořice • Obec Nikolčice • Obec Kašnice • Obec Hovorany • Obec
Starovičky • městys Boleradice • Obec Šakvice • Obec Těšany • Obec Dambořice
Nadace
Rotary Klub Valtice – Břeclav • Nadace ČEZ
Církve
Brněnský seniorát ČCE • Farní sbor ČCE Brno I • Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově • Křesťanské společenství Brno • Farní sbor ČCE Praha-Libeň • ŘK farnost
Šitbořice • Farní sbor ČCE Hustopeče • Farní sbor ČCE Holice v Čechách
Školy, sdružení a další neziskové organizace
Diakonie ČCE – ústředí • Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, MS
Nové Mlýny • Základní škola Velké Němčice • Sdružení rodičů při Gymnáziu T.
G. Masaryka Hustopeče • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně
právní, Brno
Tuzemští dárci
Dary 100 000 Kč a více:
OSC, a.s. • Jan Šebek • Fosfa akciová společnost • Ing. Pavel Barot • Jiří a Kateřina
Zapletalovi • Jarmila Šindelářová • Agrotec a.s.
Dary 50 000 až 99 999 Kč:
skonzult s.r.o. • Zuzana Linhartová • AGRIS spol. s r.o. • EIFFEL OPTIC,a.s. • IVK
s.r.o. • OXID Networks s.r.o.

Dary od 10 000 do 49 999:
JUDr. Michal Pospíšil • Et netera a.s. • INNEF, a.s. • Natrix vz, s.r.o. BV BRUMOVICE
VÝTAHY s.r.o. • DD plus v.o.s. • Marie Šebová • bdp advisory s.r.o. • PRO.MED.CS
Praha a.s. • Beton Brož s.r.o. • ART-SPEED, s.r.o. • FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.
• Gastroenterologie MUDr. Pavel Klapal s.r.o. • Ing. Michal Hajoš • Ing. Dušan Karkuš
• Světluše Lioliasová • Ing. Šárka Hladilová • Ing. Petr Kapoun • RNDr. Jan Munzar
• PhDr. Drahomír Balaštík • Lékárna SALVIA spol. s r.o. • Ing. Renata Ondroušková
• Jiří Valenta • Ing. Stanislav Juránek • Ing. Vladimír Wolf • A - AGENT s.r.o. • Josef
•Bodeček • MUDr. Petr Čapek • Ing. Ivo Novák • DELTA PLUS - rybářské potřeby,
s.r.o. • DD tisk, s.r.o. • Ing. Dagmar Suchánková • Ing. Petr Kusý • Drahomíra a Emil
Frantíkovi • Jeanette Šlezingrováv • Ing. Martin Tajovský • MUDr. Jiří Kepák, CSc. •
MUDr. Helena Puharičová • Kardiologie Jilemnice s.r.o. • MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. • MUDr. Marie Angelisová • Ing. Petr Vymazal • PLASTMONT BUREŠ,
s. r.o. • MUDr. Ivona Klocová s.r.o. • Radek Šotnar • SUNLUX s.r.o. • CENTRO Hustopeče a.s. • Ing. Božetěch Kaňa • MUDr. Květa Příbaňová • MUDr. Lia Elstnerová •
RNDr. Ilona Pešková • Ing. Jaroslav Ptáček • Antonín Košulič • AROMATICA CZ s.r.o.
• Mgr. Milada a Ing. Petr Voznicovi • Isolit-Bravo, spol. s r.o. • Ing. Zdeněk Dadák •
Ing. Vladimír Jandásek • Ing. Petr Homola • prof.RNDr. • Jiří Zlatuška, CSc. ▪ • Daniela a Jan Hamrovi Marek Kamínek • Alliance Laundry CE s.r.o. • STAVREMONT s.r.o.
• Ivo Lengál • AMM Otáhal s.r.o. • FURCH GUITARS, s.r.o. • MISTRAL PLUS s.r.o. •
MATOCHA spol. s r.o. • CANLAB s.r.o. • Miroslav Matuszek • MUDr. Eva Vrzalová •
Ing. Květoslava Plačková • Mgr. Daniel Macek • Mgr. Miroslav Sládek • Mgr. Radmila
Jeníčková • A-Z Gabion s.r.o. • Ing. Zdeněk Badal • OFTIA s.r.o. • Ing. Petr Ondrůj
YATE spol. s r.o. • MUDr. Jana Čmelínská • LIME s.r.o. • MUDr. Marie Svobodová •
MUDr. Pavel Danada • MUDr. Petr Pekař • VERAMED s.r.o. • MUDr. Zdeňka Vojtková
• MUDr. Daniel Rychnovský • VHS Ateliér, s.r.o. • Ing. Bohumír Posolda MAUTING
spol.s r.o. • MORAVOSTAV Brno, a.s. • Ing. Daniel Dušek • Jančálek s.r.o. • Ing. Zdeněk Vávra • MOSS logistics s.r.o. • Doc. Petr Firbas • VACULA s.r.o. • Ing. Martin
Poštulka • Ing. Michal Máčel, CSc. • Ing. Miloš Kaška • HOFA,spol. s r.o.

STRUČNÁ HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM
Středisko BETLÉM bylo založeno Synodní radou Českobratrské církve evangelické
(ČCE) dne 7. 3. 1990 jako účelové zařízení Brněnského seniorátu ČCE pro křesťanskou sociální službu. Vznik BETLÉMA byl umožněn tím, že ještě za časů „reálného
socialismu“ byla v roce 1987 evangelickému sboru v Kloboukách u Brna vrácena
značně poškozená vila v Císařově ulici. Tento původně velmi pěkný dům a přilehlé
pozemky byly vlastnictvím manželů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových, kteří je formou
nadace z roku 1929 odkázali evangelické církvi.
Za významné finanční pomoci přátel z domova a ze zahraničí a díky práci mnoha
dobrovolníků byla uskutečněna rekonstrukce Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna.
Proto zde mohl být 8. prosince 1990 slavnostně otevřen Domov Betlém pro lidi s těžkým tělesným postižením, a to jako vůbec první nestátní zařízení tohoto typu v ČR.
Od 1. prosince 1991 se středisko BETLÉM stalo organizační součástí Diakonie ČCE
s vlastní právní subjektivitou.
V říjnu 1992 odešli tři pracovníci BETLÉMA do nedaleké obce Morkůvky, aby tam
v bývalé evangelické škole zahájili činnost malého stacionáře pro děti s mentálním
postižením. Malá kapacita stacionáře – jenž později získal jméno Domov Narnie –
však zdaleka nedostačovala potřebám v regionu. Proto jsme v letech 1994–1997
s pomocí Boží úspěšně uskutečnili přístavbu Domova Narnie v Morkůvkách, financovanou zejména ze zahraničních darů.
Protože někteří klienti Domova Narnie již dorostli do dospělého věku, rozhodli jsme
se, zajistit jim jiný způsob následné péče formou odděleného bydlení a jiného životního režimu. Připravili jsme proto projekt nového domova a využili jsme možnosti
dlouhodobého pronájmu rodinného domu v Brumovicích. Tento dům jsme díky finanční pomoci Nadačního fondu J&T a dalších významných dárců zrekonstruovali
a 26. února 2007 zde byl slavnostně otevřen malý Domov Arkénie pro 5 bývalých
obyvatel Narnie.
Stále silná poptávka po pobytové službě pro dospělé osoby s mentálním postižením
nás vedla k přípravě a následně k vypracování projektu Vybudování chráněného
bydlení Mirandie v Brumovicích. Tento projekt získal v roce 2012 podporu Jihomoravského kraje a byl z 85 % financován z prostředků ROP Jihovýchod, tedy EU. V letech
2013-14 vyrostla v Brumovicích krásná novostavba, v nichž vznikly 2 domácnosti
a od června 2015 zde poskytujeme chráněné bydlení pro celkem 12 dospělých lidí
s těžkým mentálním a kombinovaným postižením s názvem Mirandie.

Zajímavé akce, které v druhé polovině roku 2016 připravujeme,
nebo kde se s námi můžete setkat

•
•
•

30.7. prodej našich výrobků na 2. setkání přátel jižní Moravy ve Starovicích

•

17.8. terasa Domova Betlém v Kloboukách - divadelní představení Lakomec
v podání Dvorního divadla z Hlohovce

5.–7.8. Dubňany - 5. ročník DJs 4 Charity – hudební festival

Hrají: Hana Tomáš Briešťanská (Frozina) a Zdeněk Černín (Harpagon)

•

8.10. sokolovna v Hovoranech - benefiční koncert Slávka Janouška ve prospěch
Domova Narnie

•

19.11.–16. Společenský večer s dobročinnou aukcí, tentokrát ale po 13 letech
opět v Kloboukách v opravené sokolovně

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
Ředitel a předseda správní rady
Petr Hejl, DiS.
tel. fax. zázn. 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, Císařova 27
vedoucí RNDr. Martin Kříž
tel. 519 419 489, mobil 739 244 837; betlem@betlem.org
Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
vedoucí Veronika Prantlová
tel. 519 423 195, mobil 736 603 495; narnie@betlem.org
Domov Arkénie
691 11 Brumovice 334
vedoucí Tomáš Vostřák
tel. 519 324 653, mobil 777 936 577; arkenie@betlem.org
Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
vedoucí Tomáš Vostřák
tel. 515 531 881, mobil 777 936 577; mirandie@betlem.org

