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Činnost střediska BETLÉM v  roce 2017 pokládám za velmi 
úspěšnou. Poskytované sociální služby se nám dařilo rozví-
jet z hlediska jejich kvality i z hlediska jejich počtu a celko-
vé nabídky. 

Od ledna jsme do nového domu v Brumovicích přestěhova-
li službu domova Arkénie a úředně jsme jí transformovali na 
chráněné bydlení. Od stejného data rovněž v  Brumovicích 
úspěšně zahájilo svůj provoz Sociálně terapeutické centrum, 
které poskytuje službu „sociálně terapeutické dílny“.

Všechny služby se nám i přes celoroční zápas o dostatek  
financí dařilo poskytovat velmi stabilně a kvalitně. Úspěšné 
poskytování všech sociálních služeb střediska BETLÉM je zá-
sluhou velmi schopných vedoucích těchto zařízení a přísluš-
ných týmů obětavých pracovníků v přímé péči. Jim všem pat-
ří můj velký dík a přání pokračujícího Božího požehnání!

Radost mám také z  pokračující spolupráce mezi vybranými 
sbory Brněnského seniorátu Českobratrské církve evange-
lické a jednotlivými zařízeními našeho střediska, která byla  
nastartována a dohodnuta pod vedením seniora bratra Jiří-
ho Grubera již v roce 2016.

Já osobně jsem vedle zápasu o dostatečné financování  
sociálních služeb našeho střediska asi nejvíce času v loňském 
roce věnoval přípravě projektu Vybudování nového Domo-
va Betlém v  Kloboukách u Brna a s  tím související žádostí  

o finanční podporu EU prostřednictvím dotačního progra-
mu IROP. Cílem projektu je vybudování novostavby Domova 
Betlém, která nahradí již nevyhovující materiální zázemí tzv.  
Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna.

S  radostí mohu všem čtenářům sdělit, že naše žádost o fi-
nanční podporu IROP (v rámci výzvy pro ITI v Brněnské me-
tropolitní oblasti) byla úspěšná a s pomocí Boží se chceme 
v říjnu t.r. pustit do stavby.

Novostavba nového Domova Betlém bude obsahovat:
a) nové zázemí pro sociální službu domov pro osoby se 
 zdravotním postižením - obytné prostory pro celkem 
 12 osob s těžkým tělesným postižením rozdělené na dvě 
 samostatné domácnosti pro 6 osob (vybavené jednolůž- 
 kovými pokoji);
b) nové zázemí pro pobytové odlehčovací služby pro různě 
 zdravotně postižené uživatele ve 2 samostatných poko- 
 jích (mini garsonkách);
c) místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a další aktivizaci 
 uživatelů obou výše uvedených pobytových služeb; 
d) nové zázemí pro pracovníky v přímé péči a kancelář pro 
 vedoucího Betléma a sociálního pracovníka;
e) společné technické zázemí, tj. garáže, výtah, kotelnu, 
 sklad apod.

Novostavba bude umístěna hned naproti hlavnímu vjezdu do 
areálu současného Domova Betlém, a to na pozemku, který 

Ohlédnutí ředitele střediska za rokem 2017

Novostavba bude umístěna hned 
naproti hlavnímu vjezdu do areálu 
současného Domova Betlém.
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Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady

nám odprodal spolupracující sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Kloboukách u Brna. Vzhledem k omezené ploše pro 
stavbu bude budova třípatrová s tím, že z horního patra bude 
bezbariérový výjezd do přilehlého lesoparku.

Realizací projektu dojde k zásadnímu zlepšení materiálních 
podmínek pro poskytování obou výše uvedených pobyto-
vých sociálních služeb a současně dojde ke zvýšení kapacity 
domova pro osoby se zdravotním postižením o 2 lůžka a ke 
zvýšení kapacity odlehčovacích služeb o minimálně 1 lůžko 
a 2 přistýlky, což odpovídá vysoké poptávce po těchto služ-
bách v rámci našeho regionu.

Mohu-li si to dovolit, a já věřím, že ano, prosím všechny laska-
vé čtenáře o podporu, jaká je v jejich silách, o podporu modli-
tební i finanční. Úspěch tohoto projektu ovlivní kvalitu a udr-
žitelnost našich služeb umístěných v Kloboukách u Brna na 
dlouhá desetiletí.

Jako obvykle chci pak své ohlédnutí za minulým rokem  
zakončit vybranými slovy Bible, která mne jako živé Boží 
slovo posilují v  každodenní námaze. Jsou to slova o naději  
a trpělivém očekávání něčeho zatím neviditelného (Říma-
nům 8, 24-26):
Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, 
není už naděje.
Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? 
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. 
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. 
Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch 
se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
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Posláním Diakonie ČCE – střediska BETLÉM je pomáhat li-
dem se zdravotním postižením. Pro zajištění této pomoci 
poskytujeme vybrané sociální služby, podporujeme kontakt  
s rodinou a spolupracujeme s odborníky. Při poskytování po-
bytových služeb vytváříme malé domácnosti, ve kterých má 
každý člen své jedinečné místo. Důležitou inspiraci pro naši 
službu čerpáme ze svědectví Písma svatého a z příkladu Pána 
Ježíše Krista, který s láskou sloužil všem lidem bez rozdílu. 

Společným cílem všech našich služeb je dát jejich uživatelům 
takovou péči a podporu, která jim umožní žít hodnotný a na-
plněný život, co nejvíce srovnatelný s životem jejich vrstev-
níků. 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vzniklo z  iniciativy Farní-
ho sboru Českobratrské církve evangelické v  Kloboukách  
u Brna jako zvláštní zařízení církevní služby Brněnského seni-
orátu Českobratrské církve evangelické. Svou činnost zaháji-
lo 7. března 1990. Od 1. prosince 1991 se středisko na zákla-
dě Zřizovací listiny ze dne 28. 11. 1991 stalo jedním z prvních 
právně samostatných středisek Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické. 

BETLÉM svou službou lidem s postižením klade důraz na od-
bornost a kvalitu poskytované péče. Za nejdůležitější však 
považuje dobré mezilidské vztahy, vzájemnou lásku a křes-

ťanskou obětavost svých pracovníků. Důležitým vzorem a in-
spirací bylo a je mezinárodní hnutí komunit ARCHA, které 
založil Jeane Vaniere pro společný život lidí s mentálním 
postižením a lidí „zdravých“. 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM je součás-
tí Diakonie Českobratrské církve evangelic-
ké. Je církevní právnickou osobou evidova-
nou v  rejstříku Ministerstva kultury pod  
č. j. 9-272/2003-13586 ze dne 21. 8. 2003.

Středisko BETLÉM
má v současnosti 5 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 administra-
tivně zajišťuje Útvar ředite-
le v Kloboukách. 

Základní informace o středisku BETLÉM

dOBrÉ MEZiLidSkÉ vZTahy
vZájEMnOu LáSku

a křESťanSkOu OBěTavOST
našich pracOvníků

Za nEjdůLEžiTější však pOvažujEME
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Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady Ing. Josef Šedivý,

předseda dozorčí rady

Kontrolním a poradním orgánem střediska BETLÉM je Dozor-
čí rada, které Církevní řády Českobratrské církve evangelic-
ké ukládají, aby dbala na dohled výkonu působnosti Správ-
ní rady střediska BETLÉM v Kloboukách u Brna. Dbá také na  
zachování účelu, ke kterému bylo středisko zřízeno, na bu-
dování a udržení křesťanského charakteru střediska a bu-
dování spolupráce mezi střediskem a partnerským sborem  
v Kloboukách u Brna, který stál na počátku existence stře-
diska.

Všem členům dozorčí rady patří poděkování za to, že pracují 
pro středisko ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
 
Dozorčí rada pracovala v roce 2017 ve složení: 
•	 Ing. Josef Šedivý (předseda) 
•	Mgr. Jiří Gruber (místopředseda) 
•	Libuše Vinterová 
•	Tomáš Vrána 
•	Mgr. Jiří Dostál

náhradníci
•	Dipl. Theol.  Martina  Zuštinová 
•	Petr Zajíc  
Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2017 celkem 3x.

Na schůzích řešila všechny záležitosti provozu i rozvoje stře-
diska BETLÉM podle programu, schvalovala rozpočty, výsled-
ky hospodaření, koncepce, majetkové záležitosti. Zvláště se 
zabývala přípravou výstavby nového Betléma. Hodnotila  
sociální úroveň i duchovní rozměr práce zaměstnanců s kli-
enty střediska. V loňském roce se také podařilo dosáhnout 
toho, že každý domov má svého duchovního pastýře z řad fa-
rářů seniorátu. Členové dozorčí rady byli průběžně v kontak-
tu s vedením i obyvateli střediska.

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

Za Dozorčí radu si dovolím poděkovat všem pracovníkům 
střediska za jejich práci a popřát jim a všem obyvatelům stře-
diska Diakonie BETLÉM v příštím období vytrvalost a nadšení 
ve službě, kterou konají a pohodu těm, kteří ji přijímají. 

dozorčí rada střediska (drB)
Správní rada střediska je vrcholným orgánem střediska, kte-
rý zodpovídá za činnost střediska a rozhoduje o všech nejdů-
ležitějších věcech. 

V roce 2017 pracovala správní rada v nezměněném složení, 
tj.:
•	Petr Hejl, DiS. – předseda správní rady (ředitel střediska)
•	Bc. Jana Lexová 
•	 Ing. Jan Gavlík 
•	Tomáš Vostřák 
•	Mgr. Zlata Čajanová, DiS. 

Vloni se správní rada střediska sešla ke svým jednáním  
celkem desetkrát, k  většině z  těchto schůzí byli přizváni  
i vedoucí jednotlivých zařízení střediska. V souladu s Řádem  
diakonické práce ČCE se členové správní rady vedle svých sa-
mostatných schůzí aktivně účastnili také všech zasedání do-
zorčí rady střediska. 

Během roku 2017 se správní rada střediska zabývala mimo 
jiné:
•	startem služby Sociálně terapeutického centra;
•	přípravou projektu vybudování nového Domova Betlém
 v  Kloboukách a podáním žádosti o finanční podporu 
 z programu IROP (ITI Brno);

•	zápasem o dostatečné a spravedlivé dotace ze státního
 rozpočtu ČR přidělované Jihomoravským krajem (na po- 
 skytované sociální služby);
•	přijetím potřebné novely Organizačního řádu střediska;
•	pravidelnými zprávami vedoucích o činnosti našich služeb
 a zařízení;
•	snahou najít ekonomicky schůdnou cestu pro expanzi
 služby Sociálně terapeutického centra do Hustopečí, kde 
 nám Město Hustopeče přislíbilo možnost využívat pří- 
 zemní prostory v nově budovaném Multifunkčním centru 
 Pavučina;
•	 ideovou přípravou na stěhování Útvaru ředitele do nových
 prostor v budově bývalé katolické školy v  Morkůvkách 
 (která byla dříve využívána jako dílny).

Správní rada střediska (SrB) 
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RNDr. Martin Kříž,
vedoucí Domova Betlém

V roce 2017 Domov Betlém poskytoval dvě registrované 
sociální služby: 
•	domov pro osoby se zdravotním postižením  
•	pobytové odlehčovací služby. 

dOMOv prO OSOBy SE ZdravOTníM pOSTižEníM
V domově pro osoby se zdravotním postižením pomáháme 
dospělým lidem s těžkým tělesným postižením žít běžným 
způsobem života. Vytváříme prostor pro individualitu obyva-
tel v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. Spolu-
pracujeme s rodinami, přáteli a odborníky.

Služba pro 10 lidí směřuje k dospělým lidem s těžkým  
tělesným postižením, zejména těm, kteří používají invalid-
ní vozík. 

Na pobytové sociální službě poskytujeme ubytování, stravu 
a péči lidem s těžkým tělesným postižením, kteří potřebu-
jí péči a podporu druhé osoby. Po celý rok 2017 ji konstant-
ně využívalo 8 žen a 2 muži. Během roku jsme přijali 9 žádos-
tí zájemců o tuto službu. Osm z nich jsme museli odmítnout 
kvůli plné kapacitě, jeden žadatel nespadal do cílové skupi-
ny služby.

OdLEhčOvací SLužBa
Pomocí pobytových odlehčovacích služeb umožňujeme oso-
bám se zdravotním postižením a seniorům krátkodobě změ-
nit prostředí a současně jim zajistit potřebnou péči, aby si  

pečující osoby mohly odpočinout. 

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

Odlehčovací službu v podobě 1 lůžka poskytujeme osobám 
se zdravotním postižením a seniorům, o které se dočasně ne-
může starat ten, kdo o ně pečuje, nebo pobyt u nás využíva-
jí jako rekreaci.
 
V  roce 2017 naši odlehčovací službu využilo celkem 20 lidí  
v rámci 30 pobytů s průměrnou délkou 18 dnů. Celkově se 
tedy jednalo o 524 tzv. lůžkodnů. Zájem o odlehčovací službu 
byl vloni opět značný. 

Tým pracovníků Domova Betlém k 31. 12. 2017 tvořil vedou-
cí zařízení, sociální pracovnice, aktivizační pracovnice, masér-
ka, uklízečka a 17 pracovníků v přímé péči. Celkem 23 pracov-
níků na 19,93 úvazků.

domov Betlém v kloboukách u Brna
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Domov Narnie poskytuje dětem a mladým lidem s  těžkým 
mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která 
jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti, navazovat 
a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. 

Ve spolupráci s rodinou, školou a odborníky usiluje o rozvoj 
jejich soběstačnosti. K  uživatelům přistupujeme individuál-
ně a s respektem, jeden pracovník ve službě pečuje zpravidla  
o 2 děti. Domov Narnie poskytuje dvě sociální služby:

TýdEnní STaciOnář prO děTi S MEnTáLníM a kOMBi-
nOvanýM pOSTižEníM
V týdenním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem  
s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ubyto-
vání a podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze 

společnosti a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou 
a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti.

Cílová skupina: 10 dětí a mladých lidí se středním až hlubo-
kým stupněm mentálního postižení a s mentálním postiže-
ním v kombinaci s postižením tělesným, zrakovým, slucho-
vým a autistickým; ve věkovém rozmezí 4–26 let zejména 
z Jihomoravského kraje.

Kapacita služby byla po celý rok naplněná.

Týdenní stacionář je v provozu zpravidla od pondělí do pát-
ku od 7 do 16 hodin. V roce 2017 rodiče navíc využili 3 víken-
dové pobyty, kdy uživatelé mohli zůstat v Narnii i na víkend. 
Narnie  poskytuje uživatelům TS pondělní svoz a páteční roz-
voz. V roce 2017 jsme dostali 4 žádosti o službu TS. Všechny 
zájemce jsme museli odmítnout kvůli plné kapacitě.

dEnní STaciOnář prO děTi S MEnTáLníM a kOMBinO-
vanýM pOSTižEníM
V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem  
s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením pod-
poru, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy  
a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborní-
ky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domá-
cím prostředí.

domov narnie v Morkůvkách

vE SpOLupráci S rOdinOu,

SOBěSTačnOSTi
O rOZvOj jEjichuSiLujEME
škOLOu a OdBOrníky
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Veronika Prantlová,
vedoucí Domova Narnie

Cílová skupina: 7 dětí a mladých lidí se středním až hlubokým stupněm mentál-
ního 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 roce 2017 službu DS využívalo 5 klientů.

Denní stacionář je v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Uživate-
lé se po celý rok společně s uživateli z Týdenního stacionáře účastní 

aktivizačních a volnočasových aktivit, výletů i ozdravných pobytů. 
V roce 2017 jsme nedostali žádnou žádost o službu DS.

Rok 2017 se obešel bez personálních změn. Tým pracovníků 
Narnie tvoří vedoucí zařízení, sociální pracovnice, 10 pracov-

níků v přímé péči, aktivizační pracovnice a kuchařka. Cel-
kem 14 pracovníků na 11,62 úvazků.
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Tomáš Vostřák,
vedoucí Chráněného bydlení 

Arkénie (do 28. 2. 2018) 

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.

Službu využívá 6 dospělých osob s těžkým mentálním posti-
žením, popř. v kombinaci s poruchou autistického spektra. 

Rok 2017 byl rokem velké změny. Po téměř 10 letech pro-
vozování Domova Arkénie v  pronajatých prostorách jsme 
se přestěhovali do vlastního a službu jsme transformovali  
z Domova pro osoby se zdravotním postižením na Chráně-
né bydlení. 

Nový objekt je řadový dům z 80. let 20. století se 6 jednolůž-
kovými ložnicemi. Dvě jsou v přízemí a 4 v patře. V přízemí je 
obytná kuchyně a v patře pak obývák s kanceláří. 

Nové prostory také umožnily zvýšit kapacitu z 5 na 6 uživa-
telů.

Od ledna 2017 začalo 5 klientů docházet do nově otevřené-
ho Sociálně terapeutického centra, 1 klient byl stále žákem 
odloučeného pracoviště speciální školy Hustopeče. Klienti, 

kteří v daný den neodcházejí do centra, se podílejí na přípra-
vě oběda a domácích pracích.

V roce 2017 jsme měli plný stav klientů, a tak jsme žádná vol-
ná místa neobsazovali. Jedna klientka nastoupila 3. ledna 
díky navýšení kapacity, jeden klient ukončil službu ke konci 
roku 2017.

V roce 2017 jsme přijali jednu žádost o přijetí do služby. Se 
zájemcem jsme jednali o nástupu, který se v roce 2018 rea-
lizoval. 

Pracovní tým Arkénie je už řadu let stabilní, tzn. vedoucí, so-
ciální pracovnice a 6 pracovníků přímé péče, celkem 7 úvaz-
ků. Od srpna 2017 se podařilo obsadit místo sociální pracov-
nice.

chráněné bydlení arkénie v Brumovicích
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Pomoc m
á m

noho tváří

Tomáš Vostřák,
vedoucí Chráněného bydlení 

Mirandie (do 28. 2. 2018) 

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 přistu-
pujeme s ohledem na jeho osobnost a individuální potřeby.

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé: 
•	s mentálním postižením 
•	s mentálním postižením a poruchami autistického spektra 
•	s mentálním postižením a tělesným postižením. 

Jedná se o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné 
osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje 
individuální podporu a péči včetně ubytování a stravování. 
Služba těmto osobám (uživatelům služby) zajišťuje potřeb-
nou pomoc a podporu v komunikaci, sociálních vztazích, v se-
beobsluze i v ostatních základních životních situacích. 

V roce 2017 začali všichni klienti Mirandie, kteří splnili školní 
docházku, pravidelně docházet do Sociálně terapeutického 
centra v těsném sousedství Mirandie. 

V roce 2017 jsme přijali 7 žádostí o přijetí do služby, všechny 
jsme odmítli z důvodu plné kapacity nebo jiné cílové skupiny. 
Složení uživatelů služby se tedy během roku 2017 nezměnilo.

V roce 2017 se výrazně obměnil tým pracovníků. Moc se ne-
daří hledat nové pracovníky, protože trh práce je v současné 
době vyčerpaný, práce pracovníků v přímé péči v nepřetrži-
tém provozu je psychicky a fyzicky velmi náročná a finanční 
ohodnocení je hluboko pod průměrnou mzdou. Kvůli nedo-
statku pracovníků jsme museli snížit počet pracovníků na 
jedné směně. 

K 31. 12. 2017 pracovní tým tvořili: vedoucí služby, sociální 
pracovnice, speciální pedagog a 12 pracovníků přímé péče. 
Celkem 15 pracovníků na 12,88 úvazků. Výrazným posílením 
týmu pracovníků CHB Mirandie byl nástup nové sociální pra-
covnice.

chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích  
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Mgr. Zlata Čajanová, 
vedoucí Sociálně terapeutického 

centra 

Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní 
život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Podporujeme 
je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností, manuální 
zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět, 
uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat motivaci  
a zažívat pocit bezpečí.

Sociálně terapeutické centrum zahájilo svoji činnost 2. ledna 
2017 poskytováním sociální služby sociálně terapeutické 
dílny. 

V roce 2017 jsme službu na základě uzavřené smlouvy po-
skytovali 31 lidem. Většinu tvoří uživatelé chráněných byd-
lení Arkénie a Mirandie. Maximální denní kapacita služby je 
20 osob. V roce 2017 byla služba otevřená 237 dní. 

Program STC je pestrý: 
•	pracovní terapie: výtvarné činnosti, práce s hlínou a dře-
 vem, výroba mýdel a svíček, tkaní na stavu, kompletace 
 výrobků, 

•	aktivizace a relaxace: bazální stimulace a snoezelen,
 masáže, míčové hry, pěší turistika, práce s emocemi – jak 
 zvládat stres apod.,

•	rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost:
 přípravy jednoduchých pokrmů, pravidelný úklid celého 

 STC se zapojením uživatelů, péče o své zdraví a zevnějšek, 
 práce na zahradě apod.,

•	pomoc při zvládání běžných životních situací: cestování
 veřejnou dopravou, plánování nákupu, hospodaření s pe- 
 nězi, pravidla společenského chování,

•	poradenství a rozvoj sociálních dovedností: rozvoj komuni-
 kace na všech úrovních, využití prvků alternativní a aug- 
 mentativní komunikace, práce s PC, využívání internetu 
 a sociálních sítí, obsluha telefonu. 

V průběhu roku jsme službu poskytli všem zájemcům. 

Tým pracovníků STC tvoří vedoucí služby, sociální pracov-
nice, speciální pedagog, 3 sociálně aktivizační terapeuti,  
2 pracovníci v sociálních službách. Celkem 7 pracovníků na 
4,55 úvazku. 

Sociálně terapeutické centrum
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BETLÉM Církve Firma Lidé Nadace Organizace Obce

Bc. Jana Lexová, 
vedoucí úseku fundraisingu 

a vnějších vztahů 

jak jste nám v roce 2017 pomohli

příjMy Z fundraiSingu v rOcE 2017

Vlastní činnost BETLÉMA 199 084,00

Církve 136 748,50

Firmy 1 905 519,00

Jednotlivci 3 690 016,20

Nadace 505 200,00

Organizace 74 552,00

Obce 297 869,00

MPSV 741 353,25

Zahraniční dárci 2 082 380,45

celkový součet 9 632 722,40

V grafu nejsou započteny zahraniční dary a investiční dotace 
MPSV (uvedené v tabulce), protože jde o mimořádné 
a výjimečné příjmy.
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Tomáš Vostřák,
vedoucí ekonomického úseku 

v rOcE 2017 jSME rEaLiZOvaLi náSLEdující invESTiční akcE:

•	Dovybavení STC Brumovice: stropní zvedáky, nákup keramické pece a další drobné vybavení v celkové výši 475.085 Kč.

•	Zakoupení 9místného automobilu Ford pro Domov Betlém včetně upoutávacího zařízení ve výši 988.471 Kč.

•	Rekonstrukce jídelny Domova Narnie ve výši 52.973 Kč.

•	Drobné stavební úpravy a výměna vstupních vrat v Chráněném bydlení Arkénie výši 73.690 Kč.

•	Nákup a montáž připoutávacího zařízení ve Fordu pro Chráněné bydlení Mirandie za celkem 36.800 Kč.

•	Přípravné a projekční práce na projektu Vybudování nového domova Betlém, celkové výdaje 1.366.121 Kč.

•	Stav fondů se zvýšil z 304.908,74 Kč na 876.333,94 Kč, fondy byly kryté penězi nebo pohledávkami.

výsledovka dle středisek (v tis. kč)

hospodářské výsledky roku 2017
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materiál 267 31 189 47 206 330 194 260 9 1 533

energie 257 24 107 33 70 170 47 13 0 722

opravy 46 5 34 12 42 50 17 56 0 263

ostatní služby 653 82 178 58 130 440 74 743 2 2 360

osobní náklady 5 459 560 2 854 1 124 2 118 4 552 2 084 802 0 19 553

odpisy 213 23 108 36 89 389 100 14 45 1 018

ostatní náklady 88 9 70 23 80 114 32 242 22 680

CELKEM 6 983 735 3 541 1 332 2 736 6 045 2 548 2 130 79 26 128

Výnosy
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příjmy z hlavní činnosti 2 284 290 1 325 226 1 033 2 341 0 451 0 7 950

příjmy z vedlejší činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 248 248

dotace MPSV 2 690 65 1 906 937 1 426 2 569 1 952 0 0 11 544

dotace JMK 241 22 197 84 118 819 170 0 0 1 651

dotace Obce 139 10 22 2 0 45 20 0 0 238

dary 97 0 12 0 9 0 30 3 694 0 3 842

ostatní výnosy 31 3 39 14 14 270 71 203 0 646

CELKEM 5 482 390 3 501 1 262 2 601 6 045 2 242 4 348 248 26 119

ztráta -9
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rozvaha (v tis. kč)
Číslo účtu a název účtu Počáteční

stav
Koncový

stavAktiva

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 25

021 Stavby 42 117 42 360

022 Hmotné movité věci a jejich soubory 4 832 6 097

025 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 512 1 512

031 Pozemky 614 614

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 1 422

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku

-25 -25

081 Oprávky ke stavbám -5 395 -6 091

082 Oprávky k samost. HMV a souborům HMV -2 666 -2 987

085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 0 0

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 512 -1 512

112 Materiál na skladě 17 8

132 Zboží na skladě a v prodejnách 7 2

211 Peněžní prostředky v pokladně 155 235

221 Peněžní prostředky na účtech 2 121 1 426

261 Peníze na cestě 0 0

311 Odběratelé 0 0

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 111 12

315 Pohledávky za klienty 184 116

319 Ostatní pohledávky 110 122

335 Pohledávky za zaměstnanci 75 88

348 Nároky na dotaci JMK - vyrovnávací platba 1 041 9

378 Jiné pohledávky 4 4

381 Náklady příštích období 143 80

Aktiva celkem 43 534 43 517

Číslo účtu a název účtu Počáteční
stav

Koncový
stavPasiva

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie ČCE 3 000 0
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 2 100 0
321 Dodavatelé 263 302
324 Přijaté zálohy 0 6
325 Závazky ke klientům 72 65
329 Ostatní závazky 2 7
331 Zaměstnanci 785 1 280
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 3 14
336 Zúčtování s institucemi SP a VZP 466 793
342 Ostatatní přímé daně 46 163
346 Zúčtování dotací ze státního rozpočtu 0 0
348 Zúčtování dotací JMK - víceleté 0 0
379 Jiné závazky 769 450
382 Časové rozlišení dotace 0 0
389 Dohadné účty pasivní 305 54
395 Vnitřní zúčtování 0 0
901 Vlastní jmění 18 234 21 843
902 Dary a dotace zvyšující vlastní jmění 17 043 17 505
911 Fondy 123 115
912 Přijaté dary v roce 288 821
914 Fond sbírek 17 56
915 Fond reprodukce majetku 51 52
931 Výsledek hospodaření -33 -9

Pasiva celkem 43 534 43 517

Příjmy z hlavní činnosti
30,44%

příjmy z vedlejší činnosti
0,95%

dotace MPSV
44,20%

dotace JMK
6,32%

dotace Obce
0,91%

dary
14,71%

ostatní výnosy
2,47%

STRUKTURA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ STŘEDISKA V  ROCE 2017

materiál
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STRUKTURA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ STŘEDISKA V  ROCE 2017
STrukTura prOvOZních nákLadů

STřEdiSka v rOcE 2017

STrukTura prOvOZních výnOSů
STřEdiSka v rOcE 2017



Děkujeme všem laskavým dárcům a sympatizantům střediska BETLÉM za jejich podporu v roce 2017 a vyprošujeme pro 
ně v našich modlitbách Boží požehnání a ochranu. Celý seznam dárců s výjimkou těch, kteří si nepřejí být jmenováni, najdete 
na našem webu http://www.betlem.org.

Zahraniční dárci
Chiesa Evangelica Valdese - Otto per Mile, Itálie
Evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, Thal - Švýcarsko
Ökumenische Frauengruppe Morgenlob, Thal - Švýcarsko
Rudolf Deeg,Schwarzenbach ADSAALE - Deutschland

STáTní Správa a SaMOSprávnÉ cELky
Jihomoravský kraj ▪ Ministerstvo práce a sociálních věcí ▪ Město Hustopeče ▪ Obec Šitbořice ▪ Obec Bořetice ▪ Obec Křepice 
▪  Obec Velké Hostěrádky ▪ Obec Krumvíř ▪ Obec Borkovany ▪ Obec Kašnice ▪ Město Klobouky u Brna ▪ Obec Morkůvky ▪ Obec 
Hovorany ▪ Městys Boleradice ▪ Obec Šitbořice ▪ Obec Horní Bojanovice ▪ Obec Těšany ▪ Obec Dambořice ▪ Obec Šakvice

nadacE
NADAČNÍ FOND JANA ŠEBKA ▪ Nadace Zdraví pro Moravu

církvE
Brněnský seniorát ČCE ▪ Farní sbor ČCE Brno I ▪ Farní sbor ČCE Miroslav ▪ Druhý sbor ČCE v Praze 3 - Žižkově ▪ Farní sbor 
ČCE Silůvky u Brna ▪ Farní sbor ČCE Praha-Vinohrady ▪ Farní sbor ČCE Praha-Libeň ▪ Apoštolská církev, sbor Karviná ▪
Farní sbor ČCE Hustopeče ▪ Římskokatolická farnost Šitbořice ▪ Římskokatolická farnost Nikolčice ▪ Farní sbor ČCE Liberec 
▪ Farní sbor ČCE Pozděchov ▪ Farní sbor ČCE Klobouky u Brna ▪ ŘK farnost Velké Němčice ▪ Farní sbor ČCE Holice v Čechách 
▪ Farní sbor ČCE Dubín ▪ Sbor Jednoty bratrské, Železný Brod ▪ Apoštolská církev, sbor Hodonín ▪ Farní sbor ČCE Chodov ▪
Farní sbor ČCE Rúžďka ▪ Farní sbor ČCE Horní Slavkov ▪ Farní sbor ČCE Chleby ▪ Farní sbor ČCE Hrabová ▪ Farní sbor ČCE Ostrov

škOLy, SdružEní a daLší nEZiSkOvÉ OrganiZacE
Rotary klub Valtice-Břeclav ▪ Divadelní spolek Špilas, Brno Husovice ▪ Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče ▪ Základní škola 
Velké Němčice ▪ Lidový Dům Hovorany ▪ DJs 4 Charity, z. s.

poděkování laskavým dárcům
TuZEMšTí dárci a firMy
Dary 100 000 Kč a VíCe:
OSC, a.s. ▪ FOSFA a.s. ▪ Jiří a Kateřina Zapletalovi

Dary 50 000 až 99 999 Kč:
AGRIS spol. s r.o. ▪ IVK s.r.o. ▪ skonzult s.r.o. ▪ Erik Feith ▪ MUDr. Renata Pipková ▪ Motomo, s.r.o. ▪ MTJ Service, s.r.o. 

Dary oD 10 000 Do 49 999 Kč:
Etnetera a.s. ▪ OXID Networks s.r.o. ▪ MEDAC, spol. s r.o. ▪ Agrotec a.s. ▪ Ing. Šárka Hladilová ▪ Ing. Dušan Karkuš ▪ RNDr. Jan 
Munzar ▪ FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o. ▪ Stavospol Interier s.r.o. ▪ Natrix vz, s.r.o. ▪ MUDr. Daniel Rychnovský ▪ Jaromír 
Smahel ▪ DD plus v.o.s. ▪ bdp advisory s.r.o. ▪ Marie Šebová ▪ Ing. Ivo Novák ▪ Luboš Hamza ▪ Zuzana Linhartová ▪ MUDr. Helena 
Puharičová ▪ EIFFEL OPTIC,a.s. ▪ Ing. Michal Hajoš ▪ Ing. Stanislav Juránek ▪ DD tisk, s.r.o. ▪ Ing. Vladimír Wolf ▪ KAMA packaging 
s.r.o ▪ Ing. Renata Ondroušková ▪ Petrov Investment, s.r.o. ▪ Tecpa s.r.o.  ▪ MEDICAL MARKETING, s.r.o. ▪ ART-SPEED, s.r.o. ▪ 
Heat Transfer Systems s.r.o. ▪ Ing. Petr Kapoun ▪ Mgr. Petr Pakosta ▪ Elektrikmont s.r.o. ▪ PhDr. Drahomír Balaštík ▪ ZEMAN 
Invest s.r.o. ▪ Pelčák a partners,  s.r.o. ▪ MUDr. Blanka Gajová ▪ MUDr. Petr Čapek ▪ Josef Bodeček ▪ MUDr. Jana Čmelínská ▪ 
MUDr. Lia Elstnerová ▪ Ing. Jaromír Horák ▪ Emil Frantík ▪ PLASTMONT BUREŠ, s. r. o. ▪ ČEVOR spol. s r.o. ▪ MUDr. Ivona Klocová 
s.r.o. ▪ Ing. Daniel Dušek ▪ MAUTING spol.s r.o. ▪ MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. ▪ Ing. Vladimír Škára, CSc. ▪ JUDr. Dobromila 
Macháčková ▪ Ing. Petr Vymazal ▪ Dixons Carphone CoE, s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk Dadák ▪ Karel Berkovec ▪ Iva Kočová  ▪ RNDr. Ilona 
Peškov ▪ Ing. Bohumír Posolda ▪ Ing. Vladimír Jandásek ▪ Ing. Dagmar Suchánková ▪ Ing. Petr Voznica, CSc. ▪ Pavel Juráček ▪ 
Ing. Petr Homola ▪ Ing. Jaroslav Ptáček ▪ Antonín Košulič ▪ AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. ▪ Ing. Petr Ondrůj ▪ Ing. Tomáš Surý ▪ 
Blanář nábytek, a.s. ▪ AROMATICA CZ s.r.o. ▪ IVENT PRO s.r.o. ▪ AMM Otáhal s.r.o. ▪ Josef Tondr ▪ Milan Martinák ▪ Karel Kružík 
▪ Gustav Schuh ▪ Import Car Group  s.r.o. ▪ CANLAB s.r.o. ▪ Michal Vahala ▪ TEDDIES s.r.o. ▪ Radim Charvát ▪ Miroslav Matuszek 
▪ Milan Hromádka ▪ MUDr. Eva Vrzalová ▪ EKOBRIKETY s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk Vávra ▪ JUDr. Petr Sladký ▪ JUDr. Radek Adámek ▪ 
Mgr. Daniel Macek ▪ Apex Central Europe, s.r.o. ▪ Mgr. Radmila Jeníčková ▪ SUDOP PRAHA a.s. ▪ ALERG-IM s.r.o. ▪ Ing. Stanislav 
Vostárek ▪ MUDr. Jiří Kepák, CSc. ▪ Kardiologie Jilemnice s.r.o. ▪ Pegas-hotel, pivovar, pivnice, s.r.o. ▪ MUDr. Marie Berková ▪ 
MUDr. Petr Pekař ▪ VERAMED s.r.o. ▪ DW HYGIENA s.r.o. ▪ A-Z Gabion s.r.o. ▪ LIME s.r.o. ▪ Ing. Alena Motyčková ▪ YATE spol. s r.o.  
▪ MOSS logistics s.r.o. ▪ SUDOP BRNO, spol. s.r.o. ▪ Ing. Jiří Pelc ▪ Ing. Jiří Suchánek ▪ MAXPROGRES. s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk Badal ▪ 
VACULA s.r.o. ▪ Doc. Petr Firbas ▪ Ing. Michal Máčel, CSc. ▪ Ing. Miloš Kaška ▪ ECOSOND s.r.o. ▪ ROHDE&SCHWARZ- Praha, s.r.o.  
▪ Ing. Petr Kudera ▪ Ing. Petr Mynář ▪ Ing. Radek Šimek ▪ Ing. Josef Sklenář

28 29



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

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

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

Středisko BETLÉM se stává organizační součástí Diakonie ČCE s vlastní právní subjektivitou

v budově bývalé evangelické školy v Morkůvkách zahajuje svou činnost malý stacionář pro 
děti s mentálním postižením pod názvem Domov Narnie 

otevření přístavby Narnie, která umožňuje rozšířit kapacitu stacionáře

v  pronajatých prostorách v  Brumovicích zahajuje svou činnost Domov Arkénie pro 
dospělé osoby s mentálním postižením, jimiž jsou odrostlí klienti Domova Narnie

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

zahajuje svou činnost Sociálně terapeutické centrum a klienti Domova Arkénie za-
čínají nový rok v novém vlastním domě pod novou registrací jako Chráněné bydlení2017
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vznik a rozvoj diakonie BETLÉM

v souvislosti s realizací projektu vybudování nového domova Betlém došlo k přestěhování útvaru ředitele z klobouk 
do domu č. 149 v Morkůvkách. 
Sídlo organizace zůstává stále v kloboukách na císařově ulici 27, ale administrativa organizace přesídlila do Morkůvek, 
kde pracovníky účtárny, fundraisingu a také pana ředitele v případě návštěvy najdete.

Čtvrtek 2. srpna od 19 hodin divadelní představení 
„Enigmatické variace“ v podání Dvorního divadla na terase 
Domova Betlém v Kloboukách.
Vstupné 250 Kč

Pondělí 6. srpna od 17 hodin koncert duchovní hudby 
v podání ENSEMBLES DER KLOSTERKIRCHE GUBEN na 
nádvoří Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích.
Vstupné dobrovolné

Neděle 9. září od 15 hodin položení základního kamene 
Nového domova Betlém v Kloboukách u Brna spojené se 
sázením lípy v rámci akce Jihomoravského kraje 100 lip.

Sobota 24. listopadu od 18 hodin 18. společenský večer 
s dobročinnou aukcí v Sokolovně v Kloboukách.

upozornění

plánované akce v druhé polovině roku 2018:
3130



diakonie čcE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 18510949
tel. a fax 519 419 848; www.betlem.org
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 1381506359/0800

ředitel a předseda správní rady
Petr Hejl, DiS.
tel./ fax. / zázn. 519 419 848, mobil 777 936 580
reditel@betlem.org

vnější vztahy a fundraising
Bc. Jana Lexová
tel. 519 419 977, mobil 777 936 576
info@betlem.org

Ekonomický úsek
Tomáš Vostřák
tel. 519 420 656, mobil 774 936 575
uctarna@betlem.org

jEdnOTLivá pracOvišTě

domov Betlém
691 72 Klobouky u Brna, Císařova 27
vedoucí RNDr. Martin Kříž
tel. 519 419 489, mobil 739 244 837; betlem@betlem.org

domov narnie
691 72 Morkůvky 129
vedoucí Veronika Prantlová
tel. 519 423 195, mobil 736 603 495; narnie@betlem.org

chráněné bydlení arkénie
691 11 Brumovice 396
vedoucí Lenka Otýpková od 1. 3. 2018
tel. 519 324 653, mobil 777 936 577; arkenie@betlem.org

chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
vedoucí Lenka Otýpková od 1. 3. 2018
tel. 515 531 881, mobil 777 936 577; mirandie@betlem.org

Sociálně terapeutické centrum radost
691 11 Brumovice 242
vedoucí Mgr. Bc. Zlata Čajanová
tel. 739 221 391, mobil 739 221 390; dilny@betlem.org

Grafické zpracování a sazba www.novareklama.czAutorka fotografií: Ing. Renata Hasilová


