Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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Ohlédnutí ředitele střediska za rokem 2016
BETLÉM děje navzdory těžké situaci pracovníků v přímé
péči, jejichž mzdy od roku 2010 z důvodu nízkých provozních dotací nezaznamenaly prakticky žádný růst.
To pokládám za velký neúspěch, jehož řešení však není
v našich rukou - na vině je skrytě diskriminační politika
státu a krajů, které platy pracovníků sociálních služeb
ve svých organizacích pravidelně valorizují a dokáží si
na to „přidělit“ i dostatečné finanční prostředky. Naší
organizaci a ostatním sociálně činným NNO se však od
roku 2011 státní i krajské dotace namísto zvyšování
každoročně snižují…

Činnost střediska BETLÉM v roce 2016 pokládám za
velmi úspěšnou, a to jak z hlediska poskytovaných sociálních služeb, tak i z hlediska investic do jeho dalšího
rozvoje. Všechny naše služby - zaměřené na dospělé
a děti s těžkým zdravotním postižením byly z hlediska jejich celoročního průběhu a personálního zajištění
stabilní a kvalitní.
Vedle toho jsme s pomocí dárců dokázali za celkovou
částku 6,8 mil. Kč:
a) zakoupit a rekonstruovat nový dům pro obyvatele
Domova Arkénie z důvodu vypršení nájemní smlouvy a připravit přestěhování služby ke konci roku
2016 s tím, že od 1. 1. 2017 se tato služba změnila
na Chráněné bydlení Arkénie a její kapacita vzrostla
na 6 obyvatel;

Proto jsme v posledních letech každý rok rádi, že vůbec přežijeme, což je možné jen díky velkorysé podpoře našich laskavých dárců a sympatizantů.
Zde proto musím zopakovat, co jsem napsal již vloni:
„Zásadní otázkou budoucnosti všech našich služeb pak
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 nedoká-

b) díky dvojité pomoci valdenské církve z Itálie v říjnu
dokončit výstavbu Sociálně terapeutického centra,
což nám od 2. 1. 2017 umožnilo započít poskytování
služby sociálně terapeutické dílny;
c) zakoupit dva nové, velmi potřebné automobily – velkokapacitní Ford Transit Custom pro Chráněné bydlení Mirandie a Škodu Octavii Combi pro Útvar ředitele a Domov Betlém v Kloboukách u Brna.
Musím ovšem konstatovat, že „díky“ nedomyšlené dotační politice nastavené českým státem a potažmo Jihomoravským krajem, se vše dobré v činnosti střediska
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zalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a bude nám
dotace určovat podle stejných normativů jako těm
největším zařízením s mixem klientů různé míry postižení – pak náš ještě čeká vpravdě boj o život.“
Nevýhodou pro nás také je dislokace našich služeb
mimo velká města – podle platných pravidel Jihomoravského kraje máme na naše služby získat finance ve
výši 8-20 % normativních nákladů od okolních obcí,
což je však naprosto nereálné a kraj nemá žádný nástroj, kterým by mohl obce k této podpoře donutit.
Navíc většina našich klientů přišla z obcí daleko vzdálenějších. Kdybychom však měli sídlo i působiště např.
ve městě Brně byla by naše finanční situace díky podpoře tohoto města o mnoho lepší.
Nebudu si však jen stýskat. Ten boj o život jsme v roce
2016 vedli a svedli podle mne úspěšně, i když to bylo,
jak se říká „o nervy“… A pro roky následující se snad
přece jen blýská na lepší časy, např. ve zvýšené podpoře Jihomoravského kraje malokapacitním službám
našeho typu. Zachovat si ve všech těch zápasech o existenci a spravedlnost Boží pokoj v srdci vidím jako životně důležité. Proto chci toto ohlédnutí zakončit Ježíšovými slovy zapsanými v Bibli (Jan 14,27 + 16,33): Pokoj
vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává
svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

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

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“.
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Základní informace o středisku BETLÉM
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“.

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.

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM je součástí Diakonie
Českobratrské církve evangelické. Je církevní právnickou osobou evidovanou v rejstříku Ministerstva kultury pod č.j. 9-272/2003-13586 ze dne 21. 8. 2003.

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 BETLÉM v současné době tvoří pět pracovišť:
• Domov Betlém v Kloboukách u Brna
• Domov Narnie v Morkůvkách
• Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích
• Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
• Sociálně terapeutické centrum v Brumovicích
Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele
v Kloboukách.
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Správní rada střediska (SRB)
Správní rada střediska je vrcholným orgánem střediska,
který zodpovídá za činnost střediska a rozhoduje o všech
nejdůležitějších věcech.
V roce 2016 pracovala správní rada v nezměněném složení, tj.:
• Petr Hejl, DiS. – ředitel střediska (předseda správní rady)
• Bc. Jana Lexová
• Ing. Jan Gavlík

Během roku 2016 se správní rada střediska zabývala mimo jiné:
• úkolem vyrovnat se s opětovným
provozních dotací,

snížením

• přípravou na jednání s vedením kraje o mimořádném dofinancování poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO,
• pokračováním a dokončením výstavby Sociálně terapeutického centra v Brumovicích,

• Tomáš Vostřák
• Mgr. Zlata Čajanová, DiS.
V roce 2016 se správní rada střediska sešla ke svým jednáním celkem devětkrát, 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 aktivně účastnili také pěti zasedání
dozorčí rady střediska.

• jednáním o prodloužení nájmu objektu Domova
Arkénie v Brumovicích a následným nákupem
nového domu pro tuto službu v Brumovicích,
• přípravou projektu vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna s dotační podporou z programu IROP.
Správní rada se také – na základě negativních
ekonomických výhledů na rok 2017 (dle znění
krajských dotačních pravidel) a vzhledem k plánovanému startu jedné nové a jedné transformované služby – rozhodla odložit spojení se střediskem Diakonie v Brně do jednoho celku Dia- konie
Jižní Morava. V takto turbulentní situaci nepovažovala správní rada střediska za vhodné
a moudré zahájit proces sloučení, proto rozhodla
o odložení a následné reflexi tohoto rozhodnutí
v závěru roku 2017.
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Dozorčí rada střediska (DRB)
Dozorčí rada je poradním a kontrolním orgánem, 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 se sešla v průběhu roku 2016 celkem 5x.
Na schůzích řešila všechny záležitosti provozu i rozvoje
střediska BETLÉM podle programu, schvalovala rozpočty, výsledky hospodaření, koncepce, majetkové záležitosti. Hodnotila sociální úroveň i duchovní rozměr práce
zaměstnanců s klienty střediska. Členové dozorčí rady
byli průběžně v kontaktu s vedením i obyvateli střediska.

Dozorčí rada pracovala v roce 2016 ve složení:

Správní rada tak zaručuje trvalý kontakt se staršovstvem Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna.

• Ing. Josef Šedivý (předseda)
• Mgr. Jiří Gruber (místopředseda)
• Libuše Vinterová
• Tomáš Vrána

Ing. Josef Šedivý

• Mgr. Jiří Dostál

předseda dozorčí rady

náhradníci
• Dipl. Theol. Martina Zuštinová
• Petr Zajíc
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Domov Betlém v Kloboukách u Brna
společenským, kulturním, poznávacím nebo nákupním
programem sice neubylo, uskutečnily se dokonce vícedenní pobyty - společné Betlémské dovolené, ubylo
však společných vycházek po Kloboukách, a také času
posedět „jenom tak“ spolu, bylo méně. Díky nasazení
pracovníků v přímé péči se podařilo překlenout i tato
nepříznivá období. Na začátku a konci kalendářního
roku se i díky zdravotním komplikacím našich obyvatel
ukazovala péče jako náročnější.

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.

V roce 2016 pracovalo v Domově Betlém celkem 17
pracovníků v přímé péči na 16,1 úvazku, z toho 4 pracovníci ukončili pracovní poměr a 4 noví nastoupili.
Dále vedoucí na 1 úvazek, aktivizační pracovnice na
1 úvazek, masérka na 0,45 úvazku, úklid zajišťuje uklízečka na 0,88 úvazku a sociální pracovnice má pro
Betlém vyčleněno 0,4 svého úvazku. Formou dohody
o provedení práce v roce 2016 pomáhaly při vykrytí
služeb za nemocné a v době dovolených tři pracovnice.

Rok 2016 byl v Domově Betlém ve srovnání s rokem
2015 i rokem 2014 náročnější na zabezpečení služby.
Byl to rok nejistoty a značného úsilí, aby bylo možno pokračovat v dosavadní poskytované kvalitě služeb. Vzhledem k velké nemocnosti zejména v první
a poslední čtvrtině roku i problematickému získávání
nových pracovníků se v naprosté většině času podařilo zabezpečit pouze základní obsazení denních směn
čtyřmi pracovníky, což se nutně projevilo i na snížení
kvality poskytovaných služeb.

Po celý rok byla zajištěna fakultativní služba zajištění
individuální dopravy včetně doprovodů (zejména dojížďka k lékařům, dovoz a odvoz uživatelů odlehčovacích služeb, návštěvy k rodinným příslušníkům, na výlety, na nákupy, atd.). Někteří klienti využívali během
roku služeb holičky a pedikérky.

Obvyklé aktivity uskutečňované v minulých letech se
sice dařilo většinou opět uskutečnit, některé se i přidaly navíc, při denním provozu však nebyl dostatek
času věnovat každému obyvateli i hostům na odlehčovací službě tolik pozornosti, jako v předchozích letech. Frekvence jednodenních výletů nebo výjezdů se

V roce 2016 se množství různých aktivit udrželo přibližně na stejné úrovni jako v roce 2015.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina a kapacita: 10 dospělých osob s těžkým tělesným nebo jiným zdravotním postižením.

Odlehčovací služby-rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jedná se o pobytovou sociální službu s kapacitou 10
dospělých osob, kdy je poskytováno ubytování, strava a péče lidem se zvlášť těžkým tělesným postižením,
kteří potřebují péči a podporu druhé osoby. Po celý
rok 2016 byla tato služba poskytována osmi ženám a
dvěma mužům. Jejich počet ani obsazení se v průběhu
roku neměnil. Z důvodů plné kapacity bylo odmítnuto
9 žadatelů o poskytnutí služby.

Počet lůžek

1

1

1

1

1

1

Počet klientů

12

19

25

17

13

16

Počet lůžkodnů

568 445 404 393 405 516

Aktivity a akce v Domově Betlém v roce 2016
Pravidelné aktivity v Betlémě
ԥ

Ranní chvilky – setkávání nad Božím slovem,

Odlehčovací služba

ԥ

Ergoterapie,

Cílová skupina: senioři a dospělé osoby s tělesným, nebo jiným zdravotním postižením.

ԥ

masáže a cvičení s prvky rehabilitace,

ԥ

Večeře Páně na Betlémě,

ԥ

Bohoslužby v evangelickém kostele,

ԥ

vycházky a nákupy,

ԥ

výlety,

ԥ

modlitby vedené sestrou farářkou,

ԥ

literární čajovna,

ԥ

schůze komunity,

ԥ

katolické bohoslužby na Betlémě,

ԥ

canisterapie,

ԥ

oslava narozenin (1x za 2 měsíce).

Odlehčovací služba je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které se dočasně
zpravidla nemůže starat jejich pečující osoba nebo využívají možnosti pobytu jako rekreaci. Kapacita služby
je jedno lůžko a v roce 2016 byla odlehčovací služba
poskytnuta celkem 16 uživatelům na 29 pobytech.
Průměrná délka pobytu byla přibližně 18 dní, celkově bylo v roce 2016 poskytnuto 516 lůžkodnů služby. Zájem o odlehčovací službu v minulém roce rostl,
někteří zájemci byli odmítnuti z důvodu obsazenosti
v požadovaném termínu. Uživatelé odlehčovací služby mají možnost zúčastnit se všech aktivit domova
a v případě zájmu zajišťujeme také dovoz a odvoz domů.
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Další aktivity

ԥ Pálavské

ԥ Hvězdárna

ԥ svatováclavský

ԥ Solná

a planetárium program „vzhůru nohama“,

jeskyně Kobylí,

ԥ Janáčkovo
ԥ Divadlo

ԥ Slávek

divadlo - Sněhurka a 7 trpaslíků,

ԥ Tom

a promítání o Maroku (J. Pokorný),

ԥ Jožka

ԥ Divadlo

Boleradice - Na letním bytě,

ԥ vánoční

ԥ jarmark

- pevnost poznání,

Klobouky,

ԥ křesťanská

Boleradice - Sluha dvou pánů,

ԥ koncert

písničkáře Petra Bishofa,

ԥ účast

vánoční setkání – Morkůvky,

Betlém v Šitbořicích.

muzeum Kunovice, lázně Luhačovice,

na Olympiádě v Brumovicích,

ԥ Šohajka
ԥ setkání

RNDr. Martin Kříž
vedoucí Domova Betlém

– koncert - Klobouky sokolovna,

vozíčkářů - Dny lidí dobré vůle Velehrad,

Domov Betlém

ԥ zámečkohraní- - folk, blues, trampská píseň – Hodonín,

Císařova 27
691 72 Klobouky u Brna
tel. 519 419 489
519 420 573
mobil 739 244 837
kriz@betlem.org

ԥ Ant. Vivaldi - Čtvero ročních období - koncert –zámek Valtice,
ԥ Svatovavřinecké

hody – Klobouky,

ԥ Afrika potřetí - vyprávění a promítání Honzy Gavlíka o Tanzánii,
ԥ Dvorní
ԥ Letní

trhy Brno Výstaviště,

konference „Slova života“ Brno,

ԥ Divadlo

ԥ letecké

Šmukař a Sklepanka – benefiční koncert,

ԥ Betlémské
ԥ Živý

večer s dobročinnou aukcí v Kloboukách,

Zvardon a skupina Duende - benefiční koncert,

ԥ beseda

ԥ Olomouc

Brno - „Příští zastávka vesmír“,

ԥ společenský

hody v Mirandii,

kloboucký jarmark,

Janoušek a pěvecký sbor z Hovoran – koncert,

ԥ hvězdárna

Boleradice – Rebelové,

ԥ vepřové

vinobraní – Mikulov,

divadlo - Lakomec – divadlo na terase Betléma,

Flora Olomouc,
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Domov Narnie v Morkůvkách
ti naplněn, zřejmě z důvodu větší vzdálenosti zájemců
o službu. Pracovní tým během roku tvořilo 14 pracovníků, z toho 11 pracovalo v přímé péči na 10 celých
pracovních úvazků. Dále se na práci domova podílela vedoucí na 1 úvazek, sociální pracovnice na 0,5
úvazku, aktivizační pracovnice úvazkem 0,3 a kuchařka 0,62. V roce 2016 odešla jedna pracovnice přímé
péče, volné místo bylo záhy obsazeno. Do starobního
důchodu odešla pracovnice úklidu, po zvážení okolností jsme toto místo neobsazovali. Úklid společných
prostor zajišťují pracovnice přímé péče, k péči o domácnost vedeme také uživatele služeb v rámci nácviku
sebeobslužných dovedností (vaření čaje, mytí nádobí,
úklid oblečení,…). Obědy pro klienty, pracovníky Domova i školy připravuje kuchařka, snídaně svačiny a večeře připravují pracovníci přímé péče. Při všech činnostech je kladen velký důraz na individuální přístup ke
klientovi a jeho potřebám.

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.
V Domově Narnie poskytujeme dětem a mladým lidem
s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením
podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze
společnosti, navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti.
Rok 2016 lze považovat za rok velmi poklidný. Ve fungování Domova Narnie nedošlo k žádným podstatným
změnám. Dále jsme se snažili, aby naši uživatelé žili poklidný život jak v Domově, tak se svými rodinami. Provoz Domova Narnie je dán pravidelným harmonogramem, každý víkend jezdí uživatelé ke svým rodinám,
také tři týdny letních prázdnin a dva týdny o Vánocích
tráví se svými rodinami.

Všichni pracovníci se v průběhu roku účastní odborných
kurzů, interního vzdělávání, supervizních setkání s externími odborníky, ale také teambuildingových akcí. V roce
2016 nebyla podána žádná stížnost ze strany klientů,
zákonných zástupců, zaměstnanců ani dalších osob.
Děkuji všem, kdo se podílejí na práci v Domově Narnie,
přispívají k dobrému prostředí a kvalitě poskytované
služby.

Během roku se podařilo doplnit kapacitu týdenního
stacionáře, bohužel denní stacionář není v současnos-
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Týdenní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

zrakovým, sluchovým a autistickým; ve věkovém rozmezí 4‒26 let zejména z Jihomoravského kraje.

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.

V denním stacionáři pomáháme uživatelům k samostatnějšímu životu, k rozvíjení jejich schopností a dovedností v běžném životě a také při výuce ve škole.
Kapacita služby je 7 uživatelů.
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 týdenním stacionářem, po celý rok se společně s uživateli z týdenního
stacionáře účastní aktivizačních a volnočasových aktivit, výletů i ozdravných pobytů. K uživatelům přistupujeme individuálně a s respektem, jeden pracovník ve
službě pečuje zpravidla o 2 děti.

V týdenním stacionáři pomáháme uživatelům k samostatnějšímu životu, k rozvíjení jejich schopností
a dovedností v běžném životě a při výuce ve škole. Kapacita služby je 10 uživatelů, v roce 2016 jsme tuto
kapacitu doplnily, v současné době evidujeme další
3 žádosti o službu týdenní stacionář, zájemce jsme
museli odmítnout z důvodu plné kapacity.
Provoz týdenního stacionáře je dán kalendářem provozu, probíhá zpravidla od pondělí 7.00 hodin do pátku 16.00 hod. V roce 2016 byly nabídnuty a rodiči využity 4 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 vánočních prázdnin. V době provozu Narnie poskytuje
pondělní svoz a páteční rozvoz uživatelů.

V průběhu roku 2016 přešel jeden uživatel denního
stacionáře do týdenního. V současné době tedy máme
v denním stacionáři tři volná místa

Denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

ԥ dle

Cílová skupina: 7 dětí a mladých lidí se středním až
hlubokým stupněm mentálního postižení a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným,

ԥ jednou

Aktivity a akce v Domově Narnie v roce 2016
Pravidelné aktivity v Narnii
ԥ výtvarný

kroužek, práce s hlínou,

ԥ návštěvy

Solné jeskyně v Kobylí,

počasí projížďky na koních na farmě u Kurdějova,

ԥ masáže

odborně proškolenou pracovnicí,

měsíčně jezdí uživatelé do aquaparku v Pasohlávkách, kde někteří relaxují v teplé geotermální
vodě, jiní zase aktivně sjíždí tobogány,
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ԥ odbornou

rehabilitaci zajišťujeme externě, doprovázíme uživatele na rehabilitaci do Hustopečí,

ԥ prosinec

– zimní radovánky na uměle zasněženém
svahu v Němčičkách,

ԥ bohoslužby

ԥ prosinec

se konají vždy před Velikonocemi, Vánocemi, na zahájení a k ukončení školního roku.

– tradiční předvánoční celostřediskové se-

tkání.

Výlety a pobyty v roce 2016
ԥ březen

– mandloňové sady v Hustopečích,

ԥ duben

– přijali jsme milé pozvání do Mirandie na vepřové hody,

ԥ duben

– návštěva LILA Otnice na Den otevřených

dveří,
ԥ květen

– všichni klienti se prostřídali na týdenních
pobytech na Znojemsku,

ԥ červen

– výšlap na Pálavu,

ԥ červen – úspěšná účast na sportovní olympiádě stře-

diska Betlém konané v Brumovicích,
ԥ červen

– týdenní pobyt ve Velkých Karlovicích,

ԥ červenec

– tradiční týdenní pobyt na Daňčí farmě u
Násedlovic,

ԥ červenec

– stezka bosou nohou Valtice,

ԥ červenec

– venkovní koupaliště Němčičky,

ԥ srpen

Veronika Prantlová
vedoucí Domova Narnie
Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
tel. 519 423 195, 519 420 659
mobil 736 603 495
prantlova@betlem.org

– výlet na parník na Brněnské přehradě,

ԥ srpen

– zámek Buchlovice, archeoskanzen + vodní
svět Modrá,

ԥ říjen

– týdenní pobyt v Herálci,
16
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Domov Arkénie v Brumovicích
kuchyně, výměna oken a výmalba celého objektu.
K 31. 12. 2016 byl nový dům čp. 396 připraven k bydlení a poskytování sociální služby, jejíž druh jsme změnili na „chráněné bydlení“. Přestěhování nám umožnilo
dokonce navýšení kapacity na 6 obyvatel.

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.

Celé první pololetí chodu Arkénie bylo výrazně ovlivněno zhoršeným zdravotním stavem jedné z obyvatelek, které ukázalo nezbytnost jednolůžkových pokojů
pro všechny obyvatele, což umožnilo přestěhování do
nových prostor. Závěr roku spojený se stěhováním
a vybavováním nového bydlení, byl pro všechny velmi
náročný. Podařilo se nám jej však zvládnout za plného
provozu, i když poslední práce jsme ukončili 30. 12.
v poledne a 2. 1. ráno se klienti vrátili od rodičů již do
„nové Arkénie“.

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.

Po celý rok 2016 byl ve službě plný stav klientů, 2 ženy a 3 muži. Počet 5 klientů byl maximální stav, který
daný objekt umožňoval. Od 1. září jeden klient přešel
do chráněného bydlení Mirandie a jeden nový klient
(Tomáš M.) nastoupil.

Rok 2016 byl posledním rokem fungování Arkénie
v domě „Na Drahách“ čp. 334. Nájemní smlouva, kterou středisko uzavřelo na tento objekt v roce 2006
skončila, a novou se uzavřít nepodařilo. Došlo pouze k prodloužení užívání do konce roku 2016. Téměř
ihned po neúspěšném jednání o dlouhodobém pronájmu budovy čp. 334, se podařilo v Brumovicích koupit
řadový dům z 80. let 20. století. Dům byl ve výborném technickém stavu a ze velmi dobrou cenu. V létě
a na podzim proběhly nutné úpravy – koupelny a WC,

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
18

0,4 úvazku a pracovní místo zdravotní sestry nebylo
obsazeno. V malé míře jsme využívali i pracovnici na
dohodu o provedení práce, která pomohla vykrýt služby při čerpání dovolené.

ve Starém Podvorově jsme se byli podívat na jihomoravském dýňobraní,
ԥ Arkénii navštívil čert, anděl a Mikuláš,
ԥ v prosinci se konalo setkání pracovníků a klientů
v sokolovně v Brumovicích.
ԥ

Aktivity v Domově Arkénie v roce 2016
pracovníci se účastnili průběžného vzdělávání,
jeden klient pravidelně dojížděl do školy v Morkůvkách,
ԥ klienti se příležitostně účastnili bohoslužeb v Hustopečích a Kloboukách, pravidelně se též účastnili
pobožností ve škole v Morkůvkách,
ԥ v dubnu jsme podnikli tradiční výpravu do přírody,
náš cíl byly hlaváčky, mandloně i rozhledny,
ԥ v květnu klienti a pracovníci absolvovali týdenní pobyt v Zápech u Prahy,
ԥ účastnili jsme se akcí pořádaných brumovickou školou, školkou a obcí Brumovice,
ԥ účastnili jsme se vepřových hodů v Mirandii, kloboukové párty v Mirandii a dalších společných aktivit,
ԥ v červnu jsme se zúčastnili 1. ročníků brumovické
olympiády,
ԥ obyvatelé i pracovníci chodili kontrolovat stavbu
a vybavování nových dílen v Brumovicích,
ԥ vyráželi jsme na různé jednodenní výlety do Valtic,
Hodonína, Kyjova, Bukovan..
ԥ příležitostně jsme vyráželi do cukrárny nejraději do
Čejkovic či Hovoran, někdy jsme se zastavili v hospůdce, kluci vyrazili na fotbal,
ԥ
ԥ

Tomáš Vostřák
vedoucí Chráněného bydlení Arkénie
Chráněné bydlení Arkénie
691 11 Brumovice 396
tel. 519 324 653
mobil 777 936 577
vostrak@betlem.org
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Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
Domov pro osoby se zdravotním postižením

rapeutického centra hotová a propojením obou dvorů
vzniklo krásné nádvoří, na němž lze konat spoustu aktivit. Život obyvatel Mirandie však nechceme omezovat pouze na vlastní objekt, a proto se zapojujeme do
všech běžných aktivit v obci.

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.

Nejtěžším úkolem pro pracovníky je udržet si individuální
přístup ke všem klientům, znát jejich potřeby, přání, zvyky a obavy. Velikým pokušením je převzít na sebe větší
díl poskytované podpory než je třeba. To co obyvatelé
Mirandie zvládnou sami, jim musíme přenechat. Obyvatelé našich služeb potřebují především naši důvěru.

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s mentálním postižením popř. v kombinaci s tělesným nebo s poruchou
autistického spektra. Kapacita služby je 12 osob.
Mirandie má za sebou první celý rok fungování, prožili
jsme jaro léto podzim i zimu. A žilo se nám dobře. Z původních 12 obyvatel, kteří nastoupili při otevření Mirandie, je
stále v Mirandii 11, jeden v červnu 2016 svůj pobyt v Mirandii ukončil. Nahradil ho Jakub S., který přešel z Domova
Arkénie. U mnoha obyvatel pozorujeme výrazné pokroky
v komunikaci, způsobu trávení volného času a v zapojování do péče o vlastní osobu i společnou domácnost.

Na poskytování služby se v roce 2016 přímo podílelo
15 pracovníků, což bylo 15,72 přepočtených úvazků.
Vedoucí se podílel na poskytovaných službách na 0,4
úvazku, odborná pracovnice –speciální pedagožka na
0,5 úvazku, sociální pracovnice na 0,4 úvazku, pracovnice pro arteterapii na 0,7 a pracovníci v přímé péči
na 12,5 úvazku. Na začátku roku ukončili spolupráci
3 pracovnice a nastoupili místo nich 3 nové z Brumovic. Během prázdnin jsme zaměstnali 2 pracovnice na
dohodu o provedení práce.

Provoz Mirandie byl po celý rok od pondělí do neděle, od
rána do noci. Zavřeno bylo pouze přes velikonoce (sobota, neděle) a přes vánoce (24‒26. 12.). Všichni obyvatelé i nadále udržují kontakt s rodinou a mohou jezdit
domů na víkendy či dovolenou (někdo jezdí téměř každý
víkend, jiný jednou za měsíc). Spolupráce s rodinami obyvatel je důležitý předpoklad dobře poskytované služby.

Aktivity v Chráněném bydlení Mirandie v roce 2016

Užívání dvora bylo po celý rok ovlivněno stavbou
v těsném sousedství. V září byla stavba Sociálně te21

ԥ

dva obyvatelé pravidelně jezdili do školy,

ԥ

4 ‒6 obyvatel jezdilo do aktivizačních dílen v Morkůvkách,

ԥ

spolu s Narnií a školou jsme vyrazili na výšlap na Pálavu,chodila za námi paní se psem na canisterapii,

2x se konaly evangelické bohoslužby, které vedla farářka
Martina Zuštinová ze sboru ČCE v Kloboukách u Brna,
ԥ někteří obyvatelé příležitostně navštěvovali bohoslužby v katolickém kostele v Brumovicích,
ԥ v dubnu jsme uspořádali první mirandijské vepřové
hody, kterých se zúčastnili klienti a pracovníci ze
všech služeb střediska,
ԥ v červnu se konala první brumovická olympiáda opět
za účasti zástupců ze všech našich služeb,
ԥ v parném létě trávili obyvatelé hodně času ve vířivce
na dvoře či na veřejných bazénech po okolí,
ԥ uskutečnili jsme tři týdenní pobyty pro uživatele –
Velké Karlovice a statek u Znojma,
ԥ několik obyvatel vyrazilo na Hodovou zábavu v Brumovicích,
ԥ pravidelně (podzim až jaro zhruba 2x měsíčně) jsme
jezdili plavat do Aquaparku v Pasohlávkách,
ԥ Mirandijský zvěřinec tvoří jeden kocour, dvě morčata a dvě rosely,
ԥ uspořádali jsme několik setkání na krásném mirandijském dvoře pro rodiče obyvatel, pro rodiny pracovníků a pro přátele z ostatních domovů střediska BETLÉM,
ԥ občas vyrazili někteří obyvatelé na pizzu a kofolu do
hospody Na Kopečku či Na Sokecu v Brumovicích,
ԥ jezdili jsme autobusem na nákupy nebo za zábavou,
několikrát jsme vyrazili na parník (brněnská přehrada nebo Baťův kanál),
ԥ byli jsme úspěšní v grantech a tak máme novou spe-

ciální zvýšenou postel a venkovní vířivku,
v Mirandii jsme přivítali hodně návštěv a exkurzí,
chceme být otevřeným místem,
ԥ uspořádali jsme několik kurzů – zaměřených na práci
s lidmi s autismem, hodnoty a zdroje diakonické práce, první pomoc,
ԥ byli jsme na vánočním setkání střediska BETLÉM
v Morkůvkách v kulturním domě,
ԥ navštivil nás čert s Mikulášem a andělem,
ԥ před odjezdem na Vánoce jsme uspořádali mirandijský štědrý večer, slavnostně jsme povečeřeli a rozdali dárky a 31.12. pak malou mirandijskou silvestrovskou oslavu.

ԥ

ԥ

Tomáš Vostřák
vedoucí Chráněného
bydlení Mirandie
Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
tel. 515 531 881
mobil 777 936 577
vostrak@betlem.org
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Sociálně terapeutické centrum
V roce 2015 se nám podařilo v Brumovicích v sousedství Mirandie za vydatné pomoci prostředků z programu Otto per mille rekonstruovat zakoupený starší rodinný domek na pracovní dílny pro dospělé osoby se
zdravotním postižením.

Projekt vybudování sociálně terapeutického centra
v Brumovicích
Během roku 2016 se podařilo celou část přístavby dokončit a propojit se stávající budovou, následně celou
stavbu úspěšně zkolaudovat, vybavit a na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje zaregistrovat novou službu Sociálně terapeutické dílny.

K naší velké radosti jsme z uvedeného programu obdrželi i další prostředky na rok 2016, díky nimž jsme se
mohli pustit do přístavby, která umožnila rozšířit činnost v dílnách o aktivizační a relaxační činnosti určené
především lidem s tělesným a kombinovaným postižením a tak se ze Sociálně terapeutických dílen stalo Sociálně terapeutické centrum - STC, které má mnohem
širší využití a větší kapacitu.

Přístavba má celkem tři místnosti. Ta největší je tzv.
ateliér a je určena k setkávání, společnému programu,
promítání, také fyzickému i jinému cvičení, ale třeba
i pro relaxaci a odpočinek. Na ni navazují další dvě
menší místnosti k relaxačním terapiím. V jedné je hydromasážní vana, určená k masážím a cvičením, cílená
tedy spíše na fyzioterapii. Snooezelen bude sloužit
k relaxaci a stimulaci smyslů, vnímání a celkovému
uvolnění.
O využívání služeb STC projevili zájem nejen uživatelé
našich služeb, ale také další zájemci z okolí. V provozu je
STC od 1. 1. 2017 vždy v pracovní dny od 8 do 16 hodin a jeho kapacita je 30 uživatelů. Všem pracovníkům
i klientům přejeme, ať se jim v centru líbí a práce je baví.
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Jak jste nám v roce 2016 pomohli
Příjmy z fundraisingu v roce 2016

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.

V roce 2016 jsme se v celkovém příjmu z fundraisingu
dostali na dosavadní maximum v historii BETLÉMA. Je
třeba však zdůraznit, že se tak stalo zásluhou mimořádného příjmu z programu Otto per Mille na projekt
Vybudování STC ve výši 1 349 750 Kč. Tento fakt se
podepsal také na zvýšení příjmů u církví, neboť se jedná o dar Italské valdenské církve.
V roce 2016 se podařilo prostřednictvím FR střediska
získat celkem dary v hodnotě 8 030 640 Kč, z toho finanční dary (včetně tržeb za reklamu, prodeje výrobků
a dotací od obcí) činí 7 835 999 Kč. Strukturu darů od
jednotlivých druhů dárců znázorňuje graf.

Jednotlivé aktivity úseku FR a PR v roce 2016
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ԥ

leden – rozesílka potvrzení o darech

ԥ

únor – březen – kompletace nového propagačního
materiálu za vydatné pomoci Mirandijských

ԥ

březen – DM kampaň na získání nových individuálních dárců

ԥ

duben – Hudební nešpory v Brně

ԥ

květen – prezentace střediska a prodejní stánek na
Noci muzeí v Brně

ԥ

červen – rozesílka Výroční zprávy za rok 2015

ԥ

červen - prezentace střediska a prodejní stánek na
Noci kostelů v Brně

ԥ

červenec – prodejní stánek na folklorních slavnostech

ԥ

srpen – prodejní stánek na benefičním festivalu taneční hudby v Dubňanech – DJs4CHARITY

ԥ

srpen – divadelní představení na terase Domova Betlém

ԥ

září – prodejní stánek na Bylinkových slavnostech
firmy Sonnentor

ԥ

říjen – benefiční koncert pro Narnii v Hovoranech

ԥ

říjen – listopad – crowdfundingová kampaň „Pec
nám spadla. Kdopak nám ji postaví?“

ԥ

listopad – hlasování o divokou kartu v ČSOB pomáhá
regionům

ԥ

listopad – společenský večer s dobročinnou aukcí

ԥ

prosinec – betlémské vánoční setkání

ԥ

prosinec – prodejní stánek na několika adventních
akcích

ԥ

prosinec – veřejná on-line sbírka v ČSOB pomáhá regionům

ԥ

prosinec – charitativní koncerty ve V. Pavlovicích,
Bořeticích a Těšanech

ԥ

prosinec – rozesílka zpravodaje Betlémská hvězda

ԥ

prosinec – rozesílka odměn z crowdfundingové kampaně

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
lexova@betlem.org
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Ekonomický úsek a hospodaření roku 2016
Ekonomický úsek je součástí Útvaru ředitele, který zajišťuje obecně potřebné a povinné činnosti pro všechna pracoviště střediska.

Nejproblematičtější oblastí financování sociálních služeb je problematika dotací. Opakovaně dochází k výrazným výkyvům mezi roky, tyto výkyvy nesouvisí
s reálným rozsahem poskytovaných služeb. Každoročně se mění pravidla a jejich interpretace, výše přidělených dotací se nedá dobře rozpočtovat.

Provozní hospodaření střediska v roce 2016
Provozní hospodaření v roce 2016 skončilo ztrátou ve
výši 33 030 Kč. Běžné provozní výnosy střediska činily 21.840 tisíc Kč, přičemž plánované byly ve výši
22.362 tisíc Kč. Celkové výnosy dosáhly výše 22.788
tisíc Kč. Výnosy z dotací dosáhly výše 10.777 tisíc Kč
(přičemž 1 milion Kč stále evidujeme jako pohledávku),
dary použité ke krytí provozu dosáhly výše 3.300 tisíc
Kč, tržby za poskytované služby dosáhly výše 7.200
tisíc Kč. Dále jsme prodali byt na sídlišti 17. dubna
v Kloboukách za 720 tisíc Kč. Příjmy z vedlejší činnosti
dosáhly výše 243 tisíc Kč.

Pořízený majetek a střediskové fondy v roce 2016
V roce 2016 jsme realizovali tyto investiční akce:
• dokončení STC v Brumovicích – výdaje v roce 2016
byly 3.018.306 Kč, celková hodnota nového objektu
je 5.402.540 Kč
• nákup a rokonstrukce domu pro CHB Arkénie v Brumovicích – 2.426.295 Kč

Celkové náklady dosáhly výše Kč 22.821 tisíc Kč, přičemž běžné provozní náklady činily 22.284 tisíc Kč
(plánované provozní náklady byly ve výši 22.362.721)
a ostatní náklady činili 537 tisíc Kč (vybavení sociálně terapeutických dílen, odpis zůstatkové ceny prodaného bytu). Nejzásadnější nákladovou položkou
střediska jsou „Osobní náklady“, ty dosáhly v loňském
roce 16.530 tisíc korun a tvoří tedy 73% běžných provozních nákladů organizace. Výdaje přímo související
s plněním hlavní činnosti organizace tvoří 98% z celkových výdajů.

• nákup osobního 9 míst. automobilu pro Mirandii –
– 934.744 Kč
• nákup osobního automobilu pro Betlém – 428.625 Kč
Celkem středisko v roce 2016 získalo 7.586.058,41
Kč darů, z toho na financování provozu bylo použito
3.300 tisíc Kč, zbývající část sloužila k financování investic a úhradě dluhů minulých let.
Na účelových fondech darů bylo ke konci roku 2016
k dispozici 410.781,74 Kč.
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Závěr a hodnocení
Provoz organizace v roce 2016 skončil ztrátou ve výši
33.030 Kč, odpisy majetku dosáhly výše 797.855 Kč.
Podařilo se vytvořit čistý tok peněz ve výší téměř
¾ milionu Kč, což lze hodnotit jako velmi dobrý výsledek provozního hospodaření. Zároveň byl zařazen do
užívání majetek ve výši cca 9,5 milionu Kč.
Ke konci roku má organizace dluhy ve výši cca 5.700
tisíc Kč. Část ve výši cca 3.100 tisíc Kč bude uhrazena
z příjmů roku 2017, které však věcně souvisí s rokem
2016. Zhruba 600 tisíc Kč jsou úvěry na nákupy automobilů, které jsou splácené průběžně. Zbývající část
reprezentuje úvěr na investice, který bude splácen postupně v následujících letech.
Tomáš Vostřák
vedoucí ekonomického úseku
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
tel. 519 420 656
mobil 774 936 575
vostrak@betlem.org
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CELKEM

Vedlejší
þinnost

Ostatní hlavní
þinnost

Mirandie - CHB

Arkénie - DOZP

Narnie - DS

Narnie - TS

Betlém - OS
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Betlém - DOZP
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Struktura provozních
výnosů střediska
v roce 2016

\ z hlavní
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0,60%
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12,98%
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1,07%
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10%

Struktura provozních
nákladů střediska
v roce 2016
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Rozvaha (v tis. Kč)
ýíslo úþtu

Název úþtu

Poþáteþní

Koncový

stav

stav
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Poděkování laskavým dárcům
Děkujeme všem laskavým dárcům a sympatizantům
střediska BETLÉM za jejich podporu v roce 2016 a vyprošujeme pro ně v našich modlitbách Boží požehnání
a ochranu. Celý seznam dárců (vyjma těch, kteří si nepřejí být jmenováni) uvádíme na našich internetových
stránkách.

Církve
Apoštolská církev, sbor Karviná • Farní sbor ČCE Brno I •
Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově • Farní sbor ČCE Hustopeče • Římskokatolická farnost Šitbořice • Sbor Jednoty bratrské, Železný Brod • ŘK farnost Velké Němčice •
Farní sbor ČCE Klobouky u Brna • Apoštolská církev, sbor
Hodonín • Farní sbor ČCE Velim • Farní sbor ČCE Rúžďka •
Farní sbor ČCE Chodov • Farní sbor ČCE Ostrov

Zahraniční dárci
Chiesa Evangelica Valdese - Otto per Mile, Itálie
Rotary Club Noordwijk en omstreken, Nizozemsko

Školy, sdružení a další neziskové organizace

Ökumenische Frauengruppe Morgenlob, Thal - Švýcarsko

Vojtěška, z.s. • Divadelní spolek Špilas • Byznys pro
společnost • Základní škola, Velké Němčice • Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče • ZŠ a MŠ Boleradice •
Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z.s

Evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, Thal - Švýcarsko
Reformierte Kirchgemeinde Rein, Brugg – Švýcarsko
Státní správa a samosprávné celky

Tuzemští dárci a firmy

Jihomoravský kraj • Obec Šitbořice • Město Hustopeče •
Obec Bořetice • Obec Krumvíř • Obec Velké Hostěrádky
• Obec Morkůvky • Město Velké Bílovice • Obec Borkovany • Obec Těšany • Obec Starovičky • Obec Dolní
Bojanovice • Obec Kašnice • Město Klobouky u Brna
• Obec Horní Bojanovice • městys Boleradice • Obec
Těšany • Obec Šakvice • Obec Dambořice

Dary 100 000 Kč a více:
OSC, a. s.
Dary 50 000 až 99 999 Kč:
Jiří a Kateřina Zapletalovi • EIFFEL OPTIC,a.s. • skonzult
s.r.o. • IVK s.r.o. • Zuzana Linhartová • Erik Feith • AGRIS
spol. s r.o. • Motomo, s.r.o. • Stavospol Interier s.r.o.

Nadace

Dary od 10 000 do 49 999:

NADAČNÍ FOND JANA ŠEBKA • Rotary Klub Valtice –
Břeclav • Konto bariéry - Nadace Charty 77 • Výbor
Dobré Vůle - nadace Olgy Havlové

JUDr. Michal Pospíšil • Etnetera a.s. • Fosfa a.s. • Isolit-Bravo, spol. s r.o. • Lesy ČR, s.p. LZ Židlochovice • Ing. Šárka Hladilová • DD plus v.o.s. • Ing. Dušan
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Karkuš • Marie Šebová • bdp advisory s.r.o. • Agrotec a.s. • PRO.MED.CS Praha a.s. • RNDr. Jan Munzar •
MTJ Service, s.r.o. • Beton Brož s.r.o. • MUDr. Zdeňka
Kuželová • MAUTING spol.s r.o. • Ing. Michal Hajoš •
MUDr. Jana Čmelínská • MUDr. Lia Elstnerová • Ing.
Petr Kapoun • Ing. Renata Ondroušková • Ing. Zdeněk
Badal • MUDr. Pavel Klapal • MUDr. Helena Puharičová
• MUDr. Petr Čapek • Josef Bodeček • BV BRUMOVICE
VÝTAHY s.r.o. • SUDOP BRNO, spol. s.r.o. • Pelčák a
partners, s.r.o. • Ing. Jan Vichr • Mgr. Jarmila Jeníčková • Ing. Petr Homola • Natrix vz, s.r.o. • Naděžda Feithová • Ing. Jaromír Horák • Drahomíra a Emil
Frantíkovi • Ing. Stanislav Juránek • MiraOrtho s.r.o. •
FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o. • PhDr. Drahomír Balaštík • Ing. Petr Vymazal • Lékárna SALVIA spol. s r.o.
• GARANT TRADING INVESTMENTS Ltd. • Iva Ivanová •
PLASTMONT BUREŠ, s. r.o. • MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. • Ing. Josef Uhlík • Ing. Božetěch Kaňa
• Ing. Vladimír Jandásek • Ing. Jan Zachoval • DD tisk,
s.r.o. • Mgr. Milada a Ing. Petr Voznicovi • prof.RNDr.
Jiří Zlatuška • MUDr. Miriam Mokrošová • Ing. Jaroslav
Ptáček • Brněnská personalistika, spol. s r. o. • RNDr.
Ilona Pešková • Šimon Pumr • prof. Ing. Ignác Hoza •
Alergologie Karlov s.r.o. • Ing. Dagmar Suchánková •
Mgr. Daniel Macek • Ing. Zdeněk Vávra • YATE spol.
s r.o. • DW HYGIENA s.r.o. • MUDr. Jiří Kepák • Ivan

Kalivoda • VERAMED s.r.o. • Ing. Vítězslav Banďouch •
MUDr. Petr Pekař • MUDr. Radmila Juračková • MUDr.
Daniel Rychnovský • Ing. Bohumír Posolda • LEPŠÍ STÍNĚNÍ s.r.o. • A - AGENT s.r.o. • Petr Kříž • MOSS logistics s.r.o. • LIME s.r.o. • ECOSOND s.r.o. • Miroslav
Matuszek • DELTA PLUS - rybářské potřeby, s.r.o. •
Ivo Lengál • MUDr. Eva Vrzalová • VACULA s.r.o. • Ing.
Stanislav Vostárek • Ing. Miloš Kaška • Ing. Petr Mynář • Ing. Jiří Pelc • AMM Otáhal s.r.o. • CANLAB s.r.o.
• Ing. Ivo Novák • Josef Tondr • Ing. Daniel Dušek •
Doc. Petr Firbas • Ing. Petr Ondrůj • Ing. Michal Máčel
• ROHDE&SCHWARZ- Praha, s.r.o.
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Vznik a rozvoj Diakonie BETLÉM
1997 – otevření přístavby Narnie, která umožňuje rozšířit kapacitu stacionáře

1929 – manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi zakládají
nadaci, do níž vkládají jako nadační jmění svou
vilu, přilehlé pozemky a další majetek

2007 - v pronajatých prostorách v Brumovicích zahajuje svou činnost Domov Arkénie pro dospělé
osoby s mentálním postižením – odrostlé klienty Domova Narnie

1987 – obnovení Nadace Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových a převzetí zchátralé vily do vlastnictví
Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna

2015 - slavnostní otevření Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích pro dospělé osoby s mentálním postižením

1990 - Synodní rada ČCE zakládá Středisko BETLÉM
jako účelové zařízení Brněnského seniorátu
pro křesťanskou sociální službu a svou činnost
zahajuje Domov Betlém v Kloboukách pro lidi
s těžkým tělesným postižením

2017 - zahajuje svou činnost Sociálně terapeutické
centrum a klienti Domova Arkénie zahajují nový
rok v novém vlastním domě pod novou registrací jako Chráněné bydlení

1991 - Středisko BETLÉM se stává organizační součástí
Diakonie ČCE s vlastní právní subjektivitou
1992 - v budově bývalé evangelické školy v Morkůvkách zahajuje svou činnost malý stacionář
pro děti s mentálním postižením pod názvem
Domov Narnie
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Pozvání
Zveme vás na sobotní odpoledne při příležitosti

25 let činnosti Domova Narnie

17. společenský večer s dobročinnou aukcí

Sobota 9. září 2017 v Morkůvkách

Sobota 18. listopadu
Sokolovna v Kloboukách u Brna

14.00

děkovná Bohoslužba
v modlitebně ČCE
v Morkůvkách

15.30

prohlídka Narnie, školy,
posezení u kávy,
program pro děti

17.30

loutkové představení
Perníková chaloupka –
– divadlo Kašpárek z Bzence

18.30

grilování na zahradě Narnie

Bližší informace najdete postupně
na našem novém webu www.betlem.org

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ

Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

Domov Betlém

IČ: 18510949

691 72 Klobouky u Brna, Císařova 27

tel.a fax. 519 419 848

vedoucí RNDr. Martin Kříž

www.betlem.org

tel. 519 419 489, mobil 739 244 837; betlem@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

Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
vedoucí Veronika Prantlová
tel. 519 423 195, mobil 736 603 495; narnie@betlem.org
Chráněné bydlení Arkénie
691 11 Brumovice 396
vedoucí Tomáš Vostřák
tel. 519 324 653, mobil 777 936 577; arkenie@betlem.org

Bc. Jana Lexová

Chráněné bydlení Mirandie

tel. 519 419 977, mobil 777 936 576

691 11 Brumovice 438

info@betlem.org

vedoucí Tomáš Vostřák
tel. 515 531 881, mobil 777 936 577; mirandie@betlem.org

Ekonomický úsek

Sociálně terapeutické centrum

Tomáš Vostřák

691 11 Brumovice 242

tel. 519 420 656, mobil 774 936 575

vedoucí Mgr. Bc. Zlata Čajanová

uctarna@betlem.org

tel. 739 221 391, mobil 739 221 390; dilny@betlem.org

Autorka fotografií: Ing. Renata Hasilová

