Diakonie ČCE ‒ středisko BETLÉM

Výroční zpráva
za rok 2014

Ohlédnutí ředitele střediska za rokem 2014
Uplynulý rok 2014 byl pro mne osobně i pro celé diakonické středisko BETLÉM rokem plným usilovné práce, jež byla korunována mnoha úspěchy. Zde
myslím předně na úspěšné dokončení novostavby Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, která byla 30. října 2014 zkolaudována a projekt tak přešel
do etapy instalace vnitřního vybavení a nábytku.
Zásadním faktorem úspěchu při stavební realizaci esteticky velmi zdařilého projektu Mirandie, jehož autory jsou architekti z brněnského ateliéru „O dům dál“,
byla skvělá spolupráce s vybraným zhotovitelem, tj. se stavební ﬁrmou Renova
z Hodonína, která má dlouholetou podnikatelskou tradici a v regionu vynikající
pověst díky nadstandardně kvalitní práci. Druhým významným faktorem úspěchu
byla velmi dobrá spolupráce s příslušnými pracovníky Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod (odd. realizace projektů), díky které se nám podařilo vyhnout možným chybám při celkovém řízení stavby a v žádostech o proﬁnancování 85% způsobilých nákladů z dotace ROP Jihovýchod. Zdárně jsme
společně vyřešili i několik objektivně vzniklých komplikací, v jejichž důsledku došlo mimo jiné k posunu původního harmonogramu. Novelizovaný harmonogram
projektu Mirandie pak počítá se zahájením poskytování sociální služby chráněné
bydlení konkrétním obyvatelům od začátku června 2015.
Mirandie však nebyla a není náš jediný „evropský“ projekt. V roce 2014 jsme
úspěšně realizovali ještě projekt obnovy a ošetření zeleně v zahradách Domova
Betlém s podporou Operačního programu životní prostředí. Tento projekt s náklady 1,2 mil. Kč byl na podzim 2014 úspěšně ukončen a proﬁnancován. Dlužno
dodat, že oba projekty však ještě čeká „velká“ závěrečná kontrola v roce 2015
ze strany příslušných řídících orgánů obou dotačních programů čerpajících prostředky ze Strukturálních fondů EU.
Povzbudivou charakteristikou minulého roku 2014 byla nezvyklá ﬁnanční situace
v provozním hospodaření, kdy se křivka dotací přidělovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (jež počínaje rokem 2009 každoročně sestupovala o cca 4 až
10% směrem dolů) konečně pohnula ve srovnání s rokem 2013 o 15% nahoru.
Škoda, že současný rok 2015 na tento pozitivní pohyb nenavázal. O alespoň trochu přiměřené provozní dotace, které jsou nyní už plně v gesci Jihomoravského
kraje, jsme letos museli zápasit doslova jako o život. Výsledkem toho zápasu je
pak skutečně holé přežití našeho střediska a jeho služeb (žel, křivka šla opět
nebezpečně dolů) a další rok 2016 je pro nás velkou otázkou.
Proto jsem šťastný, že ke konci roku 2014 jsme se po sérii jednání rozhodli zakoupit starší rodinný dům sousedící přímo s naší Mirandií a zároveň byl pracovníky úseku fundraisingu rychle vypracován ideový projekt na přestavbu tohoto
domu v Brumovicích na sociálně terapeutické dílny. Tento projekt jsme podali
do grantového řízení Diakonie ČCE o podporu Otto per mile z prostředků italské
valdenské církve, kde byl vybrán a bude podpořen částkou 50.000 euro.
Halelujah!

Díky relativnímu ﬁnančnímu „klidu“ v roce 2014 v našich třech Domovech pokračovalo poskytování celkem pěti registrovaných sociálních služeb – určených
dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením vyžadujícím často tu nejvyšší
míru podpory a pomoci druhých osob – a to bez jakýchkoliv otřesů a vynucených změn s tím, že celkové náklady všech těchto služeb jsme udrželi na úrovni
snížené v průběhu předchozích let o bezmála 2,5 mil. Kč. O činnosti Domovů
se podrobněji dočtete na dalších stránkách této Zprávy. V roce 2014 však došlo
ke dvěma významným personálním změnám, které chci zmínit:
Vedoucí Domova Betlém Mgr. Zlata Čajanová, DiS. přešla od srpna 2014
do funkce vedoucí sociální pracovnice nově vytvořeného úseku sociální práce
(který tvoří součást Útvaru ředitele v Kloboukách u Brna. Ve výběrovém řízení
byl vybrán a ředitelem střediska do funkce vedoucího Domova Betlém jmenován
milý bratr RNDr. Martin Kříž, jenž v Betlémě působil dlouhá léta jako pečovatel
v přímé péči o jeho obyvatele.
Podobná změna nastala i v čele Domova Narnie, odkud koncem srpna 2014
odešla sestra Lenka Otýpková na mateřskou dovolenou. Ve funkci vedoucí jí
nahradila sestra Veronika Prantlová, která až do té doby pracovala v Narnii jako
pracovnice přímé péče.
Děkuji za odvahu nových vedoucích pracovníků v obou Domovech, Martina a Veroniky, že přijali toto nesnadné povolání vést ostatní spolupracovníky, zodpovídat
za kvalitu poskytované péče a starat se zároveň i o nejobyčejnější provozní věci.
A společně s Vámi se za ně oba i za celé středisko BETLÉM chci modlit, aby bylo
a zůstávalo dílem Božím.
Jako obvykle chci pak toto ohlédnutí za minulým rokem zakončit biblickým citátem: (1. Korintským 16,2‒4)
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď
Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou
v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.

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: hejl@betlem.org

Základní informace o středisku BETLÉM

Správní rada střediska (SRB)

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.

Pětičlenná správní rada střediska je statutárním orgánem střediska, který řídí
činnost střediska a jedná jeho jménem navenek. Předsedou správní rady je z titulu své funkce ředitel střediska, který řídí jeho každodenní činnost. Ostatní členy
správní rady jsou 4 zkušení pracovníci střediska – zástupci ředitele. Ředitele
i další členy správní rady střediska jmenuje a odvolává správní rada Diakonie
ČCE (tj. zřizovatele střediska).

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.

V roce 2014 pracovala správní rada ve složení:

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.



Petr Hejl, DiS. – ředitel střediska (předseda)



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 Domova Betlém / vedoucí úseku
Sociální práce

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“.

V roce 2014 se správní rada sešla ke svým jednáním celkem 11×. Vedle svých
samostatných schůzí se členové správní rady účastnili i 6 zasedání dozorčí rady
střediska a 2 společných schůzí se správní radou partnerského střediska Diakonie ČCE v Brně.

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.

Významným úkolem pro činnost správní rady střediska bylo vytvoření a schválení nového Strategického plánu střediska na roky 2015–2019. Proces plánování
vedl externí facilitátor Bc. Petr Machálek a kromě členů správní rady se na něm
jako členové strategické komise podíleli i ostatní vedoucí pracovníci, sociální
pracovnice a jeden člen a jeden náhradník dozorčí rady střediska.

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 v roce 2014 tvořila tři pracoviště:


Domov Betlém v Kloboukách u Brna



Domov Narnie v Morkůvkách



Domov Arkénie v Brumovicích

Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele v Kloboukách.
Domov Betlém ‒ Klobouky

Chráněné bydlení Mirandie ‒ Brumovice

Dozorčí rada střediska (DRB)
Kontrolním a poradním orgánem střediska BETLÉM je Dozorčí rada, které Církevní řády Českobratrské církve evangelické mimo jiné ukládají, aby konala dohled nad výkonem působnosti správní rady střediska BETLÉM, nad vlastní činností střediska a také na budování a udržení křesťanského charakteru střediska
BETLÉM.
Ke svým schůzím se dozorčí rada střediska v roce 2014 sešla celkem 6×. Kromě
toho se její zástupci účastnili v Brně dvou společných schůzí s dozorčí radou
střediska v Brně, kde se diskutovalo případné spojení obou středisek.
V roce 2014 pracovala dozorčí rada ve složení:


Petr Zajíc (předseda) – podnikatel, místokurátor FS ČCE v Kloboukách



Mgr. Jiří Gruber (místopředseda) – farář ČCE v Brně I, senior Brněnského
seniorátu ČCE



Libuše Vinterová – účetní, presbyterka FS ČCE v Kloboukách u Brna



Mgr. Jiří Svoboda – speciální pedagog, presbyter FS ČCE v Nosislavi



Ing. David Němec – překladatel, člen FS ČCE v Kloboukách u Brna

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 2014 patřil z hlediska provozu i personálního zabezpečení služby k těm
klidnějším a vyrovnanějším. Během roku ukončily pracovní poměr 2 pracovnice
v přímé péči a 2 pracovnice změnily pracovní pozici v rámci střediska.
Největší změnou byla asi výměna na pozici vedoucího, na které v srpnu vystřídal ve funkci Mgr. Zlatu Čajanovou, DiS., která odešla na mateřskou dovolenou,
RNDr. Martin Kříž.
Kromě potřebné obslužné péče byly v roce 2014 zajištěny i některé fakultativní
služby jako individuální ergoterapie podle pravidelného harmonogramu, docházka dvou obyvatel do keramické dílny v Kloboukách u Brna. Někteří z obyvatel
dojížděli jednou, později i dvakrát týdně do aktivizačních dílen v Morkůvkách,
kde se při práci také potkávají s obyvateli Arkénie a dalšími klienty a zapojují se
do společné práce při výrobě různých druhů svíček, mýdel, tkaných výrobků atp.
Po celý rok byly rovněž poskytovány masáže (tři dny v týdnu 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. Na Betlém docházela také v prvních měsících roku 2014
pracovnice střediska specializovaná na canisterapii.
Po celý rok byla obyvatelům i hostům poskytována individuální doprava včetně
doprovodů (zejména dojížďka k lékařům, dovoz a odvoz uživatelů odlehčovacích
služeb, návštěvy u rodinných příslušníků, výlety, nákupy, atd.).
Základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
pomoc a podporu při vyřizování osobních záležitostí zajišťovala zejména 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 aktualizace a tvorba Individuálních plánů ve spolupráci s uživateli služeb, jejich klíčovými pracovníky a celým pracovním týmem a podílela se na aktualizaci některých pokynů vedoucího
Domova Betlém. Koordinaci zdravotní péče včetně zajištění termínů u lékařů koordinovala manažerka zdravotní péče ve spolupráci se zdravotní sestrou.
V průběhu roku se uskutečnila celá řada akcí a výletů, jejichž plánování a příprava se odehrávala na setkáních komunity podle přání obyvatel Domova Betlém.

Během roku se ale uživatelé účastnili i celé řady akcí přímo v Kloboukách a blízkém okolí, které zvláště v dřívějších dobách přispívaly ke struktuře osobního
i společenského života na jihomoravském venkově a mají svůj význam pro udržení a posílení sounáležitosti také dnes. Jsou jimi jak církevní tak společenské
události (postní období, velikonoční svátky, prožívání jarního období s prvomájovým jarmarkem, svatodušní doba, doba prázdnin s celou řadou různých letních
akcí, nový školní rok, svatovavřinecké hody, svatováclavský jarmark, adventní
období, každé spolu s příslušnými událostmi zapojuje naše obyvatele do širšího
společenství).
Posilovala se také vnitřní pospolitost, akcemi pořádanými přímo na Betlémě.
V uplynulém roce se konala celkem 5× literární čajovna pod vedením sociální
pracovnice, která si ve spolupráci s, obyvatelkou domova Magdou N. připravila
díla české i světové literatury formou čtení krátkých příběhů. Přímo v Domově se
pořádaly také přednášky s promítáním, koncerty apod.
V letním období byly společně s Domovem Narnie realizovány dva pobyty v bezbariérovém objektu na Znojemsku. Za Domov Betlém se zúčastnili čtyři klienti se
svými pečovateli.
Duchovní rozměr služby byl naplňován bohoslužbou s Večeři Páně, která se
konala každý čtvrtek. Na přání uživatelů Domova Betlém se konala zpravidla
1× za měsíc katolická mše sv. s možností přistoupit ke svátosti smíření. Každý
všední den mimo čtvrtek se konaly ranní chvilky, zamyšlení nad slovy Písma
a modlitby, které si připravují jak zaměstnanci, tak obyvatelé Domova. Obvykle
1× za měsíc se konaly přímluvné modlitby.
Velký důraz je kladen také na kvalitu poskytované služby a posilování týmové
spolupráce a proto se v roce 2014 uskutečnila tři supervizní setkání pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovnici a vedoucího Domova zaměřená na problematické oblasti vztahů mezi klienty a pečovateli, mezi vedoucím a pracovníky
a v kolektivu pracovníků. Vzdělávání pracovníků bylo v roce 2014 zajištěno z největší části projektem Týmového vzdělávání Diakonie ČCE a speciální nabídkou
kurzů „na klíč“.
Sama přímá péče o osoby se zvlášť těžkým tělesným postižením je náročnou službou vyžadující komplexní a individuální přístup ke každému uživateli.
Ve snaze pomoci zajistit jak fyzickou tak psychickou pohodu uživatelů co největším přiblížením se k možnostem prožívání kvalitního života srovnatelného se
zdravými lidmi, se naráží na mnoho barier. Jednou z nich je skutečnost většinou
pomalu se zhoršujícího zdravotního stavu a omezení hybnosti. Využívání pomůcek, např. zvedacích systémů je některými klienty vnímáno jako důkaz jejich
stále menší samostatnosti a raději využívají přímé pomoci pečovatelů, která jim
nepřipadá tak odosobněná. Znamená to však větší fyzickou náročnost pro pracovníky s možností poškození vlastního pohybového aparátu.
Psychická náročnost služby a její problematika spočívá zejména v rozdílném
prožívání situací, ve kterých se obyvatelé a pracovníci nacházejí. Z hlediska

pracovníka není vždy možné vyhovět požadavkům několika klientů, které má
na starosti najednou.
V roce 2014 byly podány celkem dvě písemné stížností ze strany uživatelů služeb,
které byly vždy řádně prošetřeny, a jejich oprávněnost nebyla prokázána. Stěžovatelé byli o výsledku informováni ústně. Pro připomínky, náměty a požadavky
je kromě každodenního běžného provozu prostor také na společných setkáních
komunity nebo schůzích asistentů. Požadavky týkající se provozních záležitostí
se řešily průběžně podle možností zajistit nápravu. Ústní stížnosti týkající se
vztahů mezi pracovníky a klienty, mezi klienty navzájem, nebo mezi pracovníky
byly řešeny většinou manažerskými rozhovory individuálně nebo za účasti všech
zúčastněných stran. V minulém roce nebyla podána žádná písemná stížnost ze
strany pracovníků.
Velmi významnou roli v procesu péče a zejména aktivizace klientů hraje dobrovolnická práce. Její charakter svědčí o nezištnosti a vysoké motivaci poskytovatelů. Pro vztah mezi uživateli a poskytovateli má tento fakt zásadní význam. Snáze lze nastolit postoj vzájemné důvěry a mohou vznikat přátelství, tak potřebná
v životě každého člověka. Dobrovolnictví zaměstnanců Domova spočívá i v jejich mimopracovním nasazení ve snaze pomoci i nad rámec svých povinností.
Je potěšitelné, že se v různé míře vyskytovalo v loňském roce prakticky u všech
zaměstnanců. Zařizování různých záležitostí, nákupy, doprovody na různé akce
ale i pomoc v přímé péči ve svém osobním volnu jsou toho svědectvím.
Činnost dobrovolníků mimo okruh pracovníků Betléma byla v roce 2014 rozmanitá. Velmi si vážíme „pravidelných“ dobrovolníků, kteří prakticky během celého
roku navštěvují Domov, hovoří s jeho obyvateli a prožívají s nimi jejich běžné
starosti i radosti. Jsou jimi často rodinní příslušníci pracovníků nebo bývalí pracovníci, kteří stále na Betlém nachází cestu. Další dobrovolníci, většinou z Klobouk a blízkého okolí docházejí pravidelně za některým z klientů a věnují se mu.
V rámci oprav budov, materiální a technické vybavenosti se v roce 2014 kromě běžné údržby uskutečnila v lednu výměna dveří v patře na prostředním WC
a na chodbě v přízemí pokládka marmolea a výmalba. V srpnu proběhla oprava
topení na vile a stropního zvedáku v horní koupelně. V září byla opravena izolace a dlažba na západním balkonu vily, a na východním balkonu bylo opraveno
zábradlí. V listopadu jsme doplnili do přivolávacího systému 3 nové přijímače
(pagery).
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, které potřebují péči

a podporu druhé osoby. Počet klientů ani jejich obsazení se v Domově Betlém
nezměnil. Zdravotní stav obyvatel byl v průběhu roku proměnlivý, nedošlo však
k žádné výrazné změně u nikoho z obyvatel.
Kapacita 10 uživatelů byla po celý rok 2014 naplněna. Z toho důvodu bylo odmítnuto 6 žadatelů o poskytnutí služby.

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 nemůže starat jejich pečující osoba. Pobyty
uživatelů OS jsou obvykle realizovány v časovém rozpětí 1–3 týdny. V odlehčovací službě patřil rok 2014 k rokům naplněným a plánovaná kapacita služby byla
překročena. Největší obsazenost byla zaznamenána v průběhu letních prázdnin.
V uplynulém roce byla Odlehčovací služba poskytnuta 17 uživatelům v celkem
393 lůžkodnech. Průměrná délka jednoho pobytu byla 16 dnů. Opět se potvrdila
tendence ve struktuře zájemců o Odlehčovací službu – přibývá zájemců z řad
pečujících osob, které se starají o své blízké v domácím prostředí. Několikrát
byla projednávána možnost, využít OS na přechodnou dobu, než žadatelé zajistí
trvalé umístění v některé z pobytových služeb.
Odlehčovací služby

2011

2012

2013

2014

Počet lůžek

1

1

1

1

Počet klientů

12

19

25

17

568

445

404

393

Počet lůžkodnů

 Divadlo Boleradice – Zapeklitá komedie
 Hvězdárna a planetárium Brno – přednáška Jiřího Grygara
 Hudební nešpory Brno
 Janáčkovo divadlo Brno – Turandot
 Divadlo Boleradice – Saturnin
 Městské divadlo Brno – Bídníci
 Týdenní pobyt na Znojemsku
 Městské divadlo Brno – Kočky
 Velehrad – Večer lidí dobré vůle
 Zámek Buchlovice
 Letní Flora Olomouc
 Výlet na Pohansko
 Městské divadlo Brno – Kupec Benátský
 Exkurze do Minipivovaru v Moravském Žižkově
 Masarykovo muzeum v Hodoníně
 Solná jeskyně v Kobylí
 Hvězdárna a planetárium Brno: program Buňka-buňka
 Společenský večer s dobročinnou aukcí v Hustopečích
 Předvánoční jarmark v Hodoníně
 Tom Zvardon and friends – koncert ve Velkých Pavlovicích
 Betlémské vánoční setkání v Morkůvkách
 Tradiční Živý Betlém v Šitbořicích

Hosté odlehčovací služby mají možnost se během svého pobytu zúčastnit všech
nabízených aktivit, výletů a využít všech nabízených služeb. V případě zájmu
zajišťujeme dovoz a odvoz z jejich domova na Betlém a zpět.

Aktivity a akce v Domově Betlém v roce 2014
 Bohoslužby s Večeří Páně každý čtvrtek
 Ranní chvilky – pravidelné zamyšlení nad Božím slovem každý všední den
kromě čtvrtka

 Katolická mše na přání obyvatel každý měsíc,
 Společné oslavy narozenin – 5x během roku
 Březen – postní duchovní obnova
 Národní divadlo Brno – Ostře sledované vlaky
 Hvězdárna a planetárium Brno – Možnosti využití nanotechnologie

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
e-mail: kriz@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.
Z hlediska provozu, byl rok 2014 plný změn. V září odešla vedoucí domova Lenka
Otýpková na mateřskou dovolenou, na její místo nastoupila Veronika Prantlová,
pracovnice přímé péče. Odešla také pracovnice canisterapie a jedna pracovnice
přímé péče, ale všechna uvolněná místa se podařilo záhy obsadit. Ke změně
došlo také v sociálním úseku, namísto Bc. Lenky Stehlíkové, DiS., pracuje nyní
v Narnii jako sociální pracovnice Ivana Barcalová, DiS..
V oblasti péče byl rok 2014 rokem stabilním. Uživatelé se po celý rok, vyjma
prázdnin, účastnili školní výuky, navštěvovali aktivizační a volnočasové aktivity,
jezdili na výlety a ozdravné pobyty. Pracovníci Narnie zajišťovali našim uživatelům doprovod a asistenci na odloučeném pracovišti ZŠ a PrŠ Hustopeče v Morkůvkách, se kterou úzce spolupracujeme na vzdělávání a rozvoji našich uživatelů. Pracovníci školy a Narnie se příležitostně a dle potřeby setkávali na poradách,
dále se pedagogové podíleli na tvorbě individuálních plánů uživatelů a dávali
doporučení pro práci s uživateli po skončení školní výuky.
Hlavním cílem služeb poskytovaných v Domově Narnie je umožnit uživatelům
osobní růst s co největší dosažitelnou mírou samostatnosti a co nejmenší možnou závislostí na svém okolí. Chceme našim uživatelům poskytnout stejné možnosti, jako mají jejich vrstevníci. Všichni uživatelé potřebují pomoc a podporu
druhé osoby při každodenních činnostech jako je hygiena, oblékání, stolování,
péče o vlastní osobu i věci. Proto se na základě individuální práce zaměřujeme
na zdokonalování právě těchto oblastí, ale uživatele zapojujeme také do běžných úkonů dne. Stejně jako jejich vrstevníci, učí se např. vařit čaj, připravovat
jídlo, mýt nádobí, uklízet, manipulovat s jednoduchým náčiním, věšet prádlo, atd.
U uživatelů s kombinovaným postižením se soustředíme zejména na udržení
a rozvoj pohybových dovedností.
Narnie nabízí uživatelům svých služeb i rehabilitační a aktivizační činnosti jako
výtvarné aktivity, které probíhají zpravidla ve středu a ve čtvrtek a které pomáhají
k rozvoji řady činností a procvičování např. jemné motoriky. Výsledkem těchto
činností jsou výrobky, které slouží k prezentaci organizace, prodávají se v krámku v Kloboukách, na stáncích a draží na každoroční aukci. V roce 2014 jsme
využili nabídku Obce Vrbice a jednou za 14 dní v období jaro a podzim začali
navštěvovat také keramickou dílnu při CVČ Vrbice. V první polovině roku 2014

byla uživatelům 1× týdně poskytována Canisterapie, ale po odchodu canisterapeutického pracovníka prozatím tuto činnost dále nenabízíme. V zimním období
jsme jednou týdně jezdili do krytého bazénu v ZŠ Klobouky. Téměř všichni uživatelé cca. 2× měsíčně využívali možností masáží, které prováděla vyškolená
pracovnice Narnie.
V rámci odstraňování sociálních bariér a začleňování do společenského života
jsme uspořádali den otevřených dveří pro širokou veřejnost a účastnili jsme se
také různých akcí pořádaných v obci a jejím okolí. Na návštěvy do Narnie jezdili
i děti pracovníků aby zde strávily společný čas s uživateli.
Uživatelé služby se aktivně účastní veřejného života v Morkůvkách a okolí, účastní se kulturních akcí, jezdí na výlety, chodí na procházky, do cukrárny, apod.
Několikrát ročně jezdí uživatelé na týdenní ozdravné pobyty, během kterých zajišťovali péči o uživatele pracovníci Narnie a školy společně.
Během roku se uskutečnily 4 týdenní pobyty, které byly většinou organizovány
ve spolupráci se školou. Kromě vícedenních pobytů se v roce 2014 konala celá
řada výletů v okolí Morkůvek, návštěvy ostatních domovů BETLÉMA, ale také
uživatelé Narnie jezdili na krátké vyjížďky veřejnou dopravou, na návštěvy k pracovníkům, apod.
Během roku proběhly 4× dětské bohoslužby s evangelickým farářem. V červnu
uživatelé Narnie společně s uživateli Domova Betlém a Domova Arkénie oslavili
Den Dětí. V prosinci přišel Mikuláš s nadílkou a nechyběla ani vánoční besídka
ve škole. U příležitosti Vánoc se dne 17. 12. uživatelé s pracovníky zúčastnili celostřediskového adventního setkání s bohoslužbou a společným obědem.
Za účelem zvyšování kvality služby se všichni pracovníci přímé obslužné péče
a vedoucí Domova Narnie účastnili celé řady odborných kurzů a vzdělávání.
Celý kolektiv pracovníků se také zúčastnil kurzu na klíč pořádaného v Domově
Narnie na téma Problematika využití augmentativní a alternativní komunikace.
Dále se pracovníci účastnili odborné stáže v Centru Kociánka na téma Sociálně
terapeutické dílny. Pod vedením Mgr. Valáškové se konala týmová supervize
pracovníků a navázali jsme spolupráci s externím odborníkem, Mgr. Polenským
z APLY pro konzultace v oblasti problémového chování uživatelů. Za rok 2014
nebyly podány žádné stížnosti ze strany uživatelů Domova Narnie, resp. jejich
zákonných zástupců, opatrovníků, zaměstnanců ani třetích osob.
Během letních prázdnin, což jsou 3 týdny v srpnu, proběhla v Domově Narnie
celá řada prací. Uskutečnila se dlouho plánovaná výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce jedné z koupelen a také kompletní rekonstrukce a modernizace
kuchyně Narnie, kde se připravují obědy pro všechny strávníky střediska BETLÉM. S radostí jsme poté přivítali 2 početné skupiny dobrovolníků, kteří pomohli
s úklidem a ještě natřeli brány a oplocení. Z výtěžku již tradičního Koncertu pro
Narnii v Hrušovanech, jsme obnovili především zařízení pokojů. Dar od dětí ze
ZŠ Šardice jsme využili na nákup vnitřní trampolíny pro děti.

Všem pracovníkům Domova Narnie patří velké poděkování za jejich službu dětem a jejich rodinám. Poděkování patří také rodinám, přátelům a kamarádům
Narnie, kteří jsou s námi a pomáhají nám nabrat síly pro naši službu. Ráda bych
také poděkovala sponzorům a dobrovolníkům, bez jejichž podpory by se mnoho
věcí nemohlo udát...

Týdenní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením
Cílová skupina: 10 dětí a mladých lidí se středním až hlubokým stupněm
mentálního postižení a s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným, zrakovým, sluchovým a autistickým; ve věkovém rozmezí 4‒26
let zejména z Jihomoravského kraje.
Kapacita týdenního stacionáře byla v roce 2014 naplněna. V červnu odešla jedna
uživatelka, uvolněné místo bylo v září zaplněno. Celkem byly v roce 2014 podány
4 žádosti o poskytnutí služby týdenní stacionář. Po sociálním šetření byl jeden
uživatel přijat, dva byli odmítnuti z důvodu plné kapacity, jeden zůstává v šetření.
Provoz týdenního stacionáře probíhal zpravidla od pondělí 7:00 hodin do pátku
16:00 hodin a je dán ročním kalendářem provozu. Kromě běžného provozu byly
v roce 2014 rodinám uživatelů nabídnuty a uskutečněny i 3 víkendové pobyty,
tzn. že děti mohly zůstat v Narnii i o víkendu. Celoročně Narnie poskytovala pondělní svoz a páteční rozvoz uživatelů.
V roce 2014 byl TS v provozu 235 dnů. Mimo provoz byl o letních prázdninách
3 týdny, o Vánocích 2 týdny a prodloužený víkend o Velikonocích.

Aktivity a akce v Domově Narnie v roce 2014
Vícedenní pobyty mimo Narnii

 Březen – zimní pobyt na Valašsku v obci Lázy
 Květen – týdenní rehabilitační pobyt v termálních lázních
 Týdenní pobyty na Znojemsku
 Červenec – týdenní pobyt v daňčí oboře u Násedlovic
Jednodenní výlety

 Zoo Hodonín
 Zámecký park Židlochovice
 Zámecký park Lednice
 Slavkov u Brna
 Pálava
 Rozhledny v Hustopečích a Velkých Pavlovicích
 Cukrárna Hustopeče
 Zoo Lešná
 Výlet veřejnou dopravou do Olomouce
 Výlet veřejnou dopravou do Hustopečí
 Jednodenní zájezd do termálních lázní Velký Meder
 Jarmark v Kloboukách u Brna
 Adventní tvoření – KD Morkůvky

Denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením
Cílová skupina: 7 dětí a mladých lidí se středním až hlubokým stupněm
mentálního postižení a s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným, zrakovým, sluchovým a autistickým; ve věkovém rozmezí 4‒26
let zejména z Jihomoravského kraje.
Bohužel se již druhým rokem nedaří naplnit kapacitu denního stacionáře, kde
máme dvě volná místa, tzn. že v roce 2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí služby.
Denní stacionář je otevřen zpravidla ve všední dny od 8:00 do 16:00 hodin
a provoz je dán ročním kalendářem provozu. Stávající uživatelé využívali služeb denního stacionáře v dostatečné míře, po celý rok navštěvovali aktivizační
a volnočasové aktivity, jezdili společně s uživateli týdenního stacionáře na výlety
a ozdravné pobyty.
DS byl v roce 2014 v provozu 229 pracovních dnů a 6 dnů o víkendu v rámci
nabídnutých víkendových pobytů.

Veronika Prantlová
vedoucí Domova Narnie
Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
tel.: 519 423 195, 519 420 659
mobil: 736 603 495
e-mail: prantlova@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. Domov Arkénie si zároveň klade za cíl vytvářet svým obyvatelům skutečný
a bezpečný domov.
Oproti roku 2013, kdy došlo ke změně vedoucího, lze rok 2014 označit jako velmi
poklidný. Ve fungování domova Arkénie nedošlo k žádným podstatným změnám.
Dále jsme se snažili, aby naši obyvatelé žili klidný život v obci Brumovice a byli
v kontaktu se svými rodinami. Snažíme se, aby se naše služby přizpůsobovaly
potřebám klientů a jejich rodin.
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.
Teprve v září se podařilo obsadit volné místo pro muže. Výběr i proces obsazování byl značně dlouhý. Několik klientů se zúčastnilo zkušebních pobytů, ale
nakonec se rozhodli nenastoupit. Jako problematická se ukazuje bariérovost domova, která je daná původním řešením venkovské zemědělské usedlosti. Zdá
se, že dlouhodobě nebude možné službu tohoto typu v daném objektu bez výrazných investic poskytovat. Nový obyvatel domova, který pochází z nedalekého Terezína, se velmi rychle zabydlel a mezi ostatní obyvatele dobře zapadl.
Ke konci roku službu využívalo 5 obyvatel.
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 mýdle, svíček,
papírových briket a polštářků.

Provoz domova Arkénie probíhal dle svého pravidelného harmonogramu – zpravidla každý druhý víkend odjeli obyvatelé Domova ke svým rodičům. Po dobu
2 týdnů o letních prázdninách a o vánocích byla Arkénie uzavřena. Arkénie byla
v provozu 293 dní. Je však zřejmé, že postupně Arkénie směřuje k celoročnímu
nepřetržitému provozu.
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 centrální kuchyně v Morkůvkách.
Na začátku roku jsme ještě pokračovali rekonstrukcí dílen v Morkůvkách. Před
prázdninami jsme se všichni vyškolili ve výrobě svíček a práci na stavu. Na ručním lisu jsme vyráběli papírové brikety ze skartovaného papíru. Od září jsme
naši práci v dílnách rozšířili o výrobu mýdel. Nejprve jsme vyráběli mýdla kastilská – hmotu nám dodával pan RNDr. Schwarzbach z Miroslavi. Později jsme
začali experimentovat s dalšími hmotami na výrobu mýdel – v naší nabídce jsou
nyní mýdla rozličných barev, vůní a kvalit. Vyrábíme mýdla s bambuckým máslem, kozím mlékem, konopným, vinný, meruňkovým či mandloňovým olejem.
Dílny jsme otevřeli i dalším zájemcům ze střediska – pravidelně do dílen jezdili
obyvatelé Domova Betlém i někteří lidé na odlehčovacích pobytech z Betléma,
a přidali se i zájemci z okolních obcí. Výraznou pomocí se nám tak staly dvě
spolupracovnice z Krumvíře. Ukazuje se však, že bez odborné pracovnice, která by dokázala kreativně připravovat pracovní postupy šité na míru jednotlivým
pracovníkům, nedokážeme plně možnosti této formy aktivizace využívat. Vysoká
produkce svíček a mýdel nás postavila před otázku, jak vyřešit jejich odbyt. Proto hledáme spřátelené ﬁrmy či organizace, které by byly ochotné naše výrobky
prodávat a také připravujeme vlastní e-shop.
Na tradiční dovolenou vyrazili obyvatelé Arkénie do malé vesnice u Znojma, kde
prožili týden na krásném jihomoravském statku. Byl to příjemný pobyt, počasí
nám přálo, takže jsme mohli podnikat procházky po okolí. Dost jsme si také užili
koupání ve vnitřním bazénu, který byl součástí objektu. Vyrazili jsme na výlet
do Znojma a procházku po hradbách jsme zakončili kofolou na vyhlídce.

Aktivity v Domově Arkénie v roce 2014
 Supervizní setkání s Mgr. Smékalem
 Pracovníci se účastnili průběžného vzdělání
 Příležitostná účast na bohoslužbách v Hustopečích a Kloboukách
 Pravidelná účast na pobožnostech ve škole v Morkůvkách,
 V dubnu tradiční výprava do přírody na kvetoucí hlaváčky za Morkůvky
 Výlet do rozkvetlých mandloňových sadů v Hustopečích
 Výlet na rozhlednu u Velkých Pavlovic

 Letní týdenní dovolená u Znojma
 Účastnili jsme se akcí pořádaných brumovickou školou a školkou
 Příležitostně jsme vyráželi do cukrárny nejraději do Čejkovic či Hovoran,
někdy jsme se zastavili v hospůdce, kluci vyrazili na fotbal

 Když byla příležitost, vyrazili jsme na masáže do Morkůvek
 V září jsme si spolu se školou vyšlápli na Pálavu
 Při Morkůvském dýňování jsme ve volnočasových dílnách uspořádali
den otevřených dveří

 Ve Starém Podvorově jsme se byli podívat na jihomoravském dýňobraní
 V prosinci se konalo setkání pracovníků a klientů v kulturním domě
v Morkůvkách (napekli jsme koláčky a cukroví).

Tomáš Vostřák
vedoucí Domova Arkénie
Domov Arkénie
691 11 Brumovice 334
tel.: 519 324 653
mobil: 777 936 577
e-mail: vostrak@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 6 let pracuje úsek ve stejném složení.

Celkové zhodnocení roku
Rok 2014 nebyl na úseku FR nijak výjimečný. Stále se ale snažíme naši práci
zefektivňovat, zkoušet nové věci a ty staré vylepšovat. Poprvé jsme vyzkoušeli
elektronickou rozesílku potvrzení o darech formou odkazu na FTP server a stažení odpovídajícího dokumentu v PDF, které se setkalo s příznivým ohlasem.
Tato forma nám šetří nejen ﬁnance na tisk a poštovné, ale také čas při zpracování stejně jako možnost zasílat elektronicky poděkování za přijaté dary. Kromě
běžné náplně práce úseku FR se ujímáme také činností a jednání, které nespadají do výlučné kompetence jiných úseků, či pracovníků. V roce 2014 jsme např.
vedli jednání s Českou poštou a následně zavedli do praxe ve středisku bezhotovostní podání dopisů a on-line podání dalších zásilek. Podali jsme žádost
o členství v MAS Hustopečsko a po přijetí za člena jsme se zapojili i do práce
MAS. Za BETLÉM připravujeme v organizaci konání dnů ﬁremního dobrovolnictví, připravujeme různé střediskové akce. Navštěvujeme s naším prodejním
stánkem akce v regionu, nebo i prodejní dny ve ﬁrmách.
V oblasti PR jsme pravidelně informovali o činnosti střediska ve čtvrtletníku města Klobouky a dalších obecních zpravodajích v okolí. Bylo zveřejněno několik
článků v regionálních tištěných médiích, několik zajímavých reportáží a spotů
o nás odvysílal také Český rozhlas Brno a byli jsme pozváni i do Brněnské televize BTV. Během roku jsme udržovali aktuální webové prezentace www.betlem.
org a www.mirandie.cz, rozesílali občasný emailový newsletter a začali pracovat
také s facebookem.

Příjmy z fundraisingu v roce 2014
V roce 2014 se podařilo prostřednictvím FR střediska získat celkem dary v hodnotě 6 475 115 Kč, z toho ﬁnanční dary (včetně tržeb za reklamu, prodeje výrobků a dotací od obcí) činí 6 384 774 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 – tržby a ﬁnančními dary se rozumí příjem z veřejné sbírky. Tržbami u ﬁrem se rozumí prodej reklamy (sponzoring) při různých
akcích.

Pokud se týká nákladů na oblast FR, ty klesly o 166 595 Kč, oproti roku 2013, ale
je třeba zdůraznit, že v roce 2013 byly zvýšené náklady způsobené výdaji na propagaci projektu Mirandie a v roce 2014 jsme cca 150 tis. Kč ušetřili nerealizací
direct mailingové kampaně za účelem získání nových dárců.
Druh daru
Druh dárce
Vlastní činnost
Církve

Finanční

Věcné účetní

25 463,00

Tržby
112 728,00

134 438,00

Celk. součet
138 191,00
134 438,00

Firmy

1 529 704,00

2 421,00

105 000,00

1 637 125,00

Jednotlivci

3 311 834,00

29 289,00

140 000,00

3 481 123,00

Nadace

561 456,00

Organizace

327 764,00

Zahraniční dárci

121 387,00

Celkový součet 6 012 046,00

561 456,00
58 631

15 000,00

401 395,00
121 387,00

90 341,00

372 728,00

6 475 115,00

Poznámka: zobrazované částky jsou uvedeny v Kč

Struktura darů dle segmentů jasně ukazuje, že zásadní význam pro příjmy má
segment individuálních dárců, což je pro stabilitu FR příjmů dobré. Výše darů
ze zahraničí mírně poklesla, dary od církví se nijak nevymykají dlouhodobému
vývoji. V roce 2014 se nám podařilo získat více peněz od nadací, kdy se jednalo
především o ﬁnance na různé opravy, rekonstrukce apod.
Oproti roku 2013 se příjmy v zisku snížily o 477 000 Kč. Přesto ale lze výsledek
roku 2014 považovat za dobrý, neboť rekordní příjmy v roce 2013 byly částečně
způsobeny také překlopením určité části darů z roku 2012 až do roku 2013.
Kromě ﬁnancování provozu střediska byla část FR příjmů využita na ﬁnancování některých investičních akcí, případně nákupu. V roce 2014 se nám podařilo
vyměnit zbývající okna v Domově Narnie, rekonstruovat jednu koupelnu tamtéž
a zásadně rekonstruovat a modernizovat kuchyni. 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, čistícími a pracími prostředky, masážními krémy, nebo poskytování připojení k internetu zcela zdarma.

Jednotlivé aktivity úseku FR a PR v roce 2014
 leden – rozesílka potvrzení o darech pro individuální dárce
 březen – beneﬁční představení v Divadle Bolka Polívky

 duben – hudební nešpory pořádané Farními sbory ČCE v Brně
 duben – účast na dnu sociálních služeb v Hustopečích
 duben–květen – neadresný mailing v okolních obcích na Mirandii
 květen – stánkový prodej výrobků na Klobouckém Jarmarku
 květen – zapojení do Mezinárodního dne dobrovolnictví Give&Gain
– ve spolupráci se SIEMENS

 květen – rozesílka Výroční zprávy za rok 2013
 září – účast na dnu sociálních služeb v Hustopečích
 září – dobrovolnický den České pojišťovny
 září – beneﬁční akce Hrušovany pro Narnii
 září – stánkový prodej výrobků v Morkůvkách na dýňových slavnostech
 listopad – beneﬁční koncert RC Valtice – Břeclav – Tom Zvardon
 listopad – první společná žádost s Diakonií Brno ohledně Adventní sbírky
v seniorátu

 listopad – 14. společenský večer s dobročinnou aukcí v Hotelu Centro
v Hustopečích

 prosinec – rozesílka zpravodaje Betlémská hvězda, který vychází tradičně
na sklonku roku a je určen členům Kruhu přátel BETLÉMA

 prosinec – beneﬁční akce v Semilasse – Vánoce v nás
 prosinec – probíhala internetová aukce výrobků
 prosinec – prodej výrobků na adventních akcích pořádaných v regionu
 prosinec – prodej výrobků na centrále České pojišťovny v Brně
 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
e-mail: lexova@betlem.org

Ekonomický úsek a hospodaření roku 2014
Ekonomický úsek je součástí Útvaru ředitele, který zajišťuje obecně potřebné
a povinné činnosti pro všechna pracoviště střediska.

Činnost ekonomického úseku
Ekonomický úsek se podílí na zajištění 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).
V roce 2014 jsme zpracovávali účetnictví a mzdy v programech Pohoda SQL
a Pamica SQL, k těmto programům jsme přistupovali do Cloudového systému
poskytovaného iPodnikem. Od poloviny roku jsme postupně začínali používat
program Cygnus – evidence klientů, pracovníků a stravování.
Za spolupráci v roce 2014 velice děkuji oběma kolegyním za jejich práci a zajištění potřebné administrativy.

Provozní hospodaření střediska v roce 2014
Provozní hospodaření v roce 2014 skončilo ztrátou ve výši 12.828,79 Kč. Celkové výnosy střediska činily 18.224.852,56 Kč, přičemž plánované byly ve výši
18.238.083 Kč. V roce 2014 mělo středisko k dispozici vyšší dotace než v letech 2013 a 2012, proto mohlo být k ﬁnancování provozu použito méně darů než
v předchozích letech. Dotace od MPSV a JMK dosáhla 8.375.600 Kč, což bylo
o více než milion více než v roce 2013. Zároveň je však třeba doplnit, že dotace
za rok 2014 zhruba odpovídá výši dotace v roce 2009. Příjmy z darů dosáhly
v roce 2014 6.002.386,46 Kč, k ﬁnancování provozu bylo použito 3.939.423 Kč
(z toho cca 3.500.000 Kč bylo použito k doﬁnancování sociálních služeb a cca
440.000 Kč bylo použito na výměnu oken v Narnii a projekt obnova zahrad při
Domově Betlém).
Celkové náklady dosáhly výše 18.237.381,55 Kč, přičemž běžné provozní náklady dosáhly 17.343.423 Kč a mimořádné náklady (výměna oken v Narnii a obnova zahrad při Domově Betlém) dosáhly 893.000 Kč. Nejzásadnější nákladovou
položkou střediska jsou „Osobní náklady“, ty dosáhly v loňském roce 13.218.000
korun a tvoří tedy 76% běžných provozních nákladů organizace. Oproti roku
2013 poklesly běžné provozní náklady o cca 200.000 Kč.
Běžné provozní náklady se podařilo stabilizovat na úrovni cca 17,5 milionu Kč,
což však stále znamená nutnost doﬁnancovávat poskytované sociální služby
zhruba 4 miliony Kč ročně z darů.

Pořízený majetek a střediskové fondy v roce 2014
V roce 2014 pokračovala realizace akce „Vybudování objektu chráněného bydlení

Mirandie v Brumovicích“, v roce 2014 jsme proinvestovali částku 16.851.549,10 Kč.
Během roku byla inkasována dotace na první 4 Žádosti o platbu, zatím jsme
přijali dotaci ve výši 14.664.746,17 Kč. Hodnota Mirandie k 31. 12. 2014 dosáhla
výše 21.385.509,44 Kč. Stavební část byla zkolaudována. V roce 2015 proběhne
vybavení budovy – zbývající náklady činí cca 2 miliony Kč.
Další investice dosáhly výše 1.948.375,7 Kč z toho bylo 1.239.295,70 Kč vynaloženo na rekonstrukce a technické zhodnocení vlastního majetku (koupelna
a kuchyně v Narnii, domek Císařova 23, domek Morkůvky 149) a 710 tisíc Kč
bylo použito na nákup nemovitosti v Brumovicích, v němž budou vybudovány
sociálně terapeutické dílny.
Stav peněžních fondů byl k 1. 1. 2014 ve výši cca 1.530.000 Kč a k 31. 12. 2014 byl
ve výši 391.792,69 Kč, v průběhu roku bylo do fondů zaúčtováno 2.034.112,84 Kč
a použito bylo 3.173.031,60 Kč. Fondy kryjící nedokončený majetek dosáhly
k 31. 12. 2014 výše 19.875.665,09 Kč.

Závěr a hodnocení
Jak jsem již uvedl, hospodaření roku 2014 skončilo nízkou ztrátou ve výši 12.528,79
Kč, odpisy dosáhly výše 466.378 Kč. Odpisy tedy byly ve výši 453.849,21 Kč pokryty zdroji. Fond reprodukce nebyl vytvořen. Lze konstatovat, že hospodaření střediska splnilo očekávání. Provozní hospodaření bylo vyrovnané i díky úsporným
opatřením v minulých letech.
K průběžnému ﬁnancování svých projektů (zejména projektu „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie“) používá středisko ve větší míře i cizí zdroje.
Na průběžné ﬁnancování je sjednán revolvingový investiční úvěr s limitem
10.000.000 Kč tento slouží k předﬁnancování uznatelných výdajů. K 31. 12. 2014
jsme však z tohoto úvěru nečerpali. Další čerpání bude začátkem roku 2015,
úvěr bude splacen po připsání závěrečné platby dotace. Dále máme sjednanou
půjčku od Českobratrské církve evangelické 3.250.000 Kč, která byla ke konci
roku vyčerpána v plné výši (půjčka je splatná do 30. listopadu 2017) a slouží
k pokrytí naši spoluúčasti na projektu Mirandie. Další zápůjčku máme k Farnímu
sboru ČCE, Brno 1 ve výši 600.000 Kč.

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

Struktura příjmů střediska v roce 2014
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Rozvaha (v tis. Kč)
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

025

Pěstitelské celky trvalých porostů

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

031

Pozemky

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

078

Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku

081

Oprávky ke stavbám

-4 165 442,80 -4 420 996,80

082

Oprávky k samost. hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

-2 047 665,70

085

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

088

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

112

24 692,50

24 692,50

378

Jiné pohledávky

381

Náklady příštích období

388

Dohadné účty aktivní

Aktiva celkem

72 976,46

42 976,46

6 884,00

3 472,00

2 932 437,58

2 001 422,46

27 180 781,72 46 762 680,15

11 583 335,62 12 770 988,32
3 016 829,23

3 016 829,23

33 393,00

33 393,00

1 512 471,49

1 512 471,49

90 002,61

470 309,41

Číslo a název účtu

Stav k 1. 1.

Stav k 31. 12.

249

Ostatní krátkodobé ﬁnanční výpomoci

810 000,00

3 850 000,00

321

Dodavatelé

455 272,49

1 068 460,47

324

Přijaté zálohy

60 519,62

60 601,62

325

Závazky ke klientům

37 434,00

34 264,00

329

Ostatní závazky

6 304,00

3 000,00

331

Zaměstnanci

547 428,00

582 795,00

333

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

6 570,00

8 844,00

336

Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

362 362,01

369 707,00

342

Ostatní přímé daně

23 546,00

26 655,00

379

Jiné závazky

10 427,00

10 433,00

550,00

1 500,00

Pasiva

4 467 572,37 21 699 538,33
-24 692,50

-24 692,50

-2 258 490,14

-33 393,00

-33 393,00

-1 512 471,49

-1 512 471,49

Materiál na skladě

32 752,51

46 734,00

389

Dohadné účty pasivní

113

Pořizovaný drobný hmotný majetek

20 098,00

0,00

901

Vlastní jmění

124

Zvířata

10 000,00

0,00

902

Dary a dotace zvyšující vlastní jmění

312 172,00

312 172,00

132

Zboží na skladě a v prodejnách

20 871,30

24 058,11

911

Fondy

132 121,00

132 121,00

211

Pokladna

130 141,68

256 867,47

912

Přijaté dary v roce

1 043 767,86

224 709,19

221-A Účty v bankách (neúvěrové)

2 062 219,82

2 401 551,25

914

Fond sbírek

0,00

34 962,50

221-B Úvěrový účet ČS k proﬁnancování Mirandie

8 349 746,86 10 000 000,00

915

Fond reprodukce majetku

311

Odběratelé

2 700,30

2 399,95

917

Dary pro jiné osoby

314

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

66 899,88

89 061,10

931

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

315

Pohledávky za klienty

197 538,00

198 010,00

951

Dlouhodobé bankovní úvěry

319

Ostatní pohledávky

233 884,00

205 764,00

Pasiva celkem

335

Pohledávky za zaměstnanci

97 000,00

212 185,00

Výsledek hospodaření

8 845 013,79 10 178 669,07

4 752 794,16 19 875 665,09
0,00

650,00

-225 500,21

0,00

10 000 000,00 10 000 000,00
27 180 781,72 46 775 208,94
-12 528,79

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 2014 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 střediska BETLÉM 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
Gustav-Adolf-Werk Frauenarbeit im Württemberg, Německo
Reformierte Kirchgemeinde Rein, Brugg ‒ Švýcarsko
Michael Domke, evangelický farář na odpočinku, Německo

Státní správa a samosprávné celky
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Jihomoravský kraj  Obec Brumovice 
Obec Šitbořice  Obec Velké Hostěrádky  Město Velké Bílovice  Město Klobouky
u Brna  Obec Borkovany  Obec Kašnice  Obec Nikolčice  Obec Těšany 
Obec Starovičky  Obec Šakvice  Obec Ratíškovice

Nadace
Nadační fond EMIL

Církve
Farní sbor ČCE Klobouky u Brna  Brněnský seniorát ČCE  Farní sbor ČCE
Miroslav  Farní sbor ČCE Praha-Libeň  Farní sbor ČCE Brno I  ŘK farnost Šitbořice  Farní sbor ČCE Svitavy  Farní sbor ČCE Dambořice  Farní sbor ČCE
Náchod-Šonov  Sbor Jednoty bratrské, Železný Brod  ŘK farnost Bohdalov 
Farní sbor ČCE Chodov  Farní sbor ČCE Orlová  Farní sbor ČCE Brno-Židenice

Školy, sdružení a další neziskové organizace
Sdružení přátel DFS Jánošíček  Diakonie ČCE  Základní škola, Velké Němčice
Základní škola Šardice



Tuzemští dárci a ﬁrmy
Dary 100 000 Kč a více:
OSC, a.s.  ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.  Fosfa akciová společnost  EXTRA
MASTER a.s.  Zuzana Linhartová
Dary 50 000 až 99 999 Kč:
Jiří a Kateřina Zapletalovi  KAMA int. s.r.o.  skonzult s.r.o.  AGRIS spol. s r.o.
 Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Dary od 10 000 do 49 999 Kč:
JUDr. Michal Pospíšil  Et netera a.s.  AROMATICA CZ s.r.o.  Ing. Jiří Voškeruša  Natrix vz, s.r.o.  Martin Hofman  EIFFEL OPTIC,a.s.  DD TISK, s.r.o. 
Milan Kraus  IVK s.r.o.  ART-SPEED, s.r.o.  Josef Nekula  FLUIDTECHNIK
BOHEMIA, s.r.o.  Ing. Dušan Karkuš  Ing. Petr Kapoun  bdp advisory s.r.o. 
Ing. Petr Kusý  Světluše Lioliasová  Ing. Jiří Kaláb  MUDr. Hana Běhůnková
 Agrotec a.s.  Lékárna SALVIA spol. s r.o.  MUDr. Petr Čapek  PhDr. Drahomír Balaštík  Ing. Šárka Hladilová  Mgr. Radmila Jeníčková  Ing. Ivo Novák 
Ing. Michal Hajoš  Jančálek s.r.o.  Ing. Renata Ondroušková  Ing. Jan Vichr 
Iva Ivanová  MUDr. Helena Puharičová  Ing. Veronika Huková  Marie Šebová
 A - AGENT s.r.o.  MUDr. Pavel Klapal  Josef Bodeček  Ing. Kamil Novák 
Ing. Dagmar Suchánková  RNDr. Jan Munzar  Petr Kříž  MUDr. Lia Elstnerová
 Drahomíra a Emil Frantíkovi  Zdeňka Vavrouchová  SUDOP BRNO, spol.
s.r.o.  Miroslav Matuszek  Ing. Petr Mynář  Mgr. Milada a Ing. Petr Voznicovi 
Ing. Zdeněk Dadák  Ing. Petr Vymazal  YATE spol. s r.o.  Ing. Vladimír Jandásek  Ing. Jan Hajda  RNDr. Ilona Pešková  LIME s.r.o.  PhDr. Aleš Franek 
VERAMED s.r.o.  Ing. Petr Pospíšil  Ing. Božetěch Kaňa  Ing. Jaroslav Ptáček
 prof.RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  ALFA mlýn a balírna Pouzdřany  Ing. Stanislav Juránek  TAXDAN, s.r.o.  Mgr. Petr Haška  Ing. Bohumír Posolda 
MUDr. Karin Hollá  MUDr. Petr Pekař  MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. 
MUDr. Marie Svobodová  Prof.PhDr. Josef Unger, CSc.  Ing. Tomáš Doležal 
Ing. Michal Máčel, CSc.  OFTIA s.r.o.  Gynekologie Břeclav, s.r.o.  Ing. Petr
Homola  A-Z Gabion s.r.o.  HOFA,spol. s r.o.  BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
 Bartech, s.r.o.  PLASTMONT BUREŠ, s. r.o.  LOMAX&Co s.r.o.  MAUTING
spol.s r.o.  Oldřich Sadílek  DELTA PLUS - rybářské potřeby, s.r.o.  Ivo Lengál
 Primus CE s.r.o.  CANLAB s.r.o.  B.Brett s.r.o.  Ing. Daniel Dušek  Pelčák
a partners, s.r.o.  Vráťa a Jarmila Osifovi  Doc. Petr Firbas  VACULA s.r.o. 
Erik Feith  Ing. Zdeněk Vávra  ALERG-IM 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.

Výrok Auditora

Kontakty
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 18510949
tel./fax: 519 419 848
www.betlem.org
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 1381506359/0800
Ředitel a předseda správní rady
Petr Hejl, DiS.
tel./fax: 519 419 848, mobil: 777 936 580, e-mail: reditel@betlem.org
Vnější vztahy a fundraising
Bc. Jana Lexová
tel.: 519 419 977, mobil: 777 936 576, e-mail: info@betlem.org
Ekonomický úsek
Tomáš Vostřák
tel.: 519 420 656, mobil: 774 936 575, e-mail: 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, e-mail: betlem@betlem.org
Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
vedoucí Veronika Prantlová
tel.: 519 423 195, mobil: 736 603 495, e-mail: narnie@betlem.org
Domov Arkénie
691 11 Brumovice 334
vedoucí Tomáš Vostřák
tel.: 519 324 653, mobil: 777 936 577, e-mail: arkenie@betlem.org
Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
vedoucí Tomáš Vostřák
tel.: 515 531 881, mobil: 777 936 577, e-mail: mirandie@betlem.org

