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Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady

ekonomicky zvládnout na výbornou. Vítanou pomocí nám 
v  tom byly i mimořádné dotace Ministerstva práce a soci-
álních věcí na ochranné pomůcky a „covidové“ odměny za-
městnancům.

Ocenit také musím pomoc Jihomoravského kraje v  jarní 
vlně pandemie, který nás zásoboval jinak nedostupnými  
ochrannými pomůckami a poskytoval i potřebný infor-
mační servis. Druhá vlna pandemie i přes všechna opatření  
zasáhla dvě naše zařízení a pracovníky ředitelství, k  vět-
šímu šíření ani k  těžkým průběhům onemocnění Covid-19 
však díky Bohu nedošlo!

Oporou nám v  tom všem bylo i toto biblické slovo (Žalm 
96,1-2): Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu 
Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná 
tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

se konal 13. září. Koncertu předcházelo pověření nových 
pracovníků střediska v rámci bohoslužeb Farního sboru ČCE 
v Kloboukách u Brna. 

Jsem také vděčný, že v  září dočasně jmenovaná vedoucí 
Domova Betlém Zlata Čajanová do konce roku vyvedla 
tým pracovníků Domova z  personální krize, získala a sta-
bilizovala nové pracovníky. Nově také nastavila standardy  
činnosti celého týmu, a to zejména ve vztahu k obyvatelům 
Domova. Koncem roku se nám podařilo najít její nástupkyni 
paní Radku Soukopovou.

Během srpna se ve spolupráci s  vybranou firmou Renova 
z  Hodonína rozeběhly a dále úspěšně pokračovaly práce 
na vestavbě užitného podkroví v objektu Sociálně terapeu-
tického centra Radost v Brumovicích. Díky skvělé práci do-
davatelské firmy, pečlivému dozoru našeho technika Jana 
Gavlíka a díky tvůrčí spolupráci vedoucí STC Radost Anně 
Ožanové bylo do konce roku skoro vše hotovo (k dokončení 
a předání díla došlo v lednu 2021).

Novou zkušeností byla v listopadu dobročinná aukce, která 
se s ohledem na pandemii konala pouze elektronicky. Díky 
práci našeho úseku fundraisingu a PR pod vedením Jany  
Lexové byl dosažený výsledek aukce báječný!

Velmi také oceňuji, že se našemu ekonomovi Tomáši  
Vostřákovi podařilo i v  roce 2020 hospodaření střediska 

Ohlédnutí ředitele střediska za rokem 2020
Rok 2020 byl pro středisko BETLÉM rokem velmi úspěšným, 
byť jeho většina byla silně ovlivněna pandemií onemocnění 
Covid-19. Za největší úspěch pokládám dokončení projektu 
výstavby a vybavení nového Domova Betlém a jeho uvedení 
do provozu během července 2020, a to ve 30. roce od zahá-
jení činnosti střediska. I když protiepidemická opatření za-
bránila větším akcím, slavnostní otevření nového Domova 
Betlém 19. června se velmi vydařilo. Krásným darem ke  
třicátým narozeninám střediska byl hojně navštívený kon-
cert Hradišťanu v evangelickém kostele v Kloboukách, který 
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Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady

Základní informace o středisku BETLÉM
Posláním Diakonie ČCE – střediska BETLÉM je pomáhat  
lidem se zdravotním postižením. Pro zajištění této pomoci 
poskytujeme vybrané sociální služby, podporujeme kon-
takt s rodinou a spolupracujeme s odborníky. Při poskyto-
vání pobytových služeb vytváříme malé domácnosti, ve kte-
rých má každý člen své jedinečné místo. Důležitou inspi-
raci 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 uživate-
lům takovou péči a podporu, která jim umožní žít hodnotný 
a naplněný život, co nejvíce srovnatelný s životem jejich  
vrstevníků. 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vzniklo z  iniciativy Far-
ního sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách 
u Brna jako zvláštní zařízení církevní služby Brněnského se-
niorátu Českobratrské církve evangelické. Svou činnost za-
hájilo 7. března 1990. Od 1. prosince 1991 se středisko na  
základě Zřizovací listiny ze dne 28. 11. 1991 stalo jed-
ním z  prvních právně samostatných středisek Diakonie  
Českobratrské církve evangelické. 

BETLÉM svou službou lidem s  postižením klade důraz na  
odbornost a kvalitu poskytované péče. Za nejdůležitější 

však považuje dobré mezilidské vztahy, vzájemnou lásku 
a křesťanskou obětavost svých pracovníků. Důležitým vzo-
rem a inspirací bylo a je mezinárodní hnutí komunit ARCHA, 
které založil Jean Vanier pro společný život lidí s mentál-
ním postižením a lidí „zdravých“. 

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

Středisko BETLÉM mělo k 31. 12. 2020 6 pracovišť: 
 • Domov Betlém v Kloboukách u Brna 
 • Domov Narnie v Morkůvkách 
 • Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích 
 • Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
 • Sociálně terapeutické centrum Radost v Brumovicích
 • Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích

Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele 
v Morkůvkách.

Správní rada střediska (SRB)
Správní rada střediska je vrcholným orgánem, který zodpo-
vídá za veškerou činnost střediska. V roce 2020 pracovala 
správní rada střediska v nezměněném složení, tj.:
 • Petr Hejl, DiS. – předseda správní rady - ředitel střediska
 • Tomáš Vostřák – zástupce ředitele
 • Bc. Jana Lexová  
 • Ing. Jan Gavlík  
 • Mgr. Bc. Zlata Čajanová, DiS.

Vloni se správní rada střediska sešla ke svým jednáním cel-
kem desetkrát. V souladu s Řádem diakonické práce ČCE se 
členové správní rady aktivně účastnili také všech zasedání 
dozorčí rady střediska. 

Během roku 2020 se správní rada střediska zabývala mimo 
jiné:
 • schválením výsledků hospodaření za rok 2019 s vynika-
  jící aprobací,
 • převzetím dokončeného nového Domova Betlém od
  firmy Winnigs (dříve Kaláb), jeho vybavením, registrací 
  nového zařízení a přestěhováním z původního objektu, 
  které proběhlo ve druhé půlce července, 
 • původní objekt Domova Betlém se vrátil k  názvu
  Odstrčilova vila a byla podána žádost o dotaci EU-IROP 
  (prostřednictvím MAS Hustopeče) na její rekonstrukci 
  a vestavbu výtahu - realizace projektu začala v prosinci,

 • výběrem dodavatele a v  srpnu začátkem realizace 
  projektu vestavby užitného podkroví v  Sociálně tera- 
  peutickém centru Radost v  Brumovicích, který byl  
  podpořen dotací EU-IROP (MAS Hustopeče),
 • rozhovory s  vedoucími zařízení: Bc. Zuzanou Šrahůl-
  kovou (Domov Betlém, Klobouky) a Veronikou Prantlo- 
  vou (Domov Narnie, Morkůvky), 
 • odvoláním Bc. Zuzany Šrahůlkové a dočasným jmeno-
  váním Mgr. Zlaty Čajanové do funkce vedoucí Domova 
  Betlém, řešení personální krize výběrovým řízením  
  na místo nové-ho vedoucí-ho Domova Betlém, které 
  bylo koncem roku úspěšně završeno výběrem  
  Bc. Radky Soukopové,
 • přípravou na odchod vedoucí CHB Mirandie a Arkénie
  Lenky Otýpkové na mateřskou dovolenou a rozhodnu- 
  tím o jmenování M. Jakubčíkové na toto místo (do  
  návratu Lenky Otýpkové z rodičovské dovolené),
 • opatřeními, kterými středisko po celý rok čelilo 
  epidemii Covid-19.
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Mgr. Jiří Gruber,
předseda dozorčí rady

Dozorčí rada střediska (DRB)
Dozorčí rada střediska BETLÉM se sešla na faře evangelic-
kého sboru poprvé dne 3. února. Projednali jsme zejména 
nový strategický plán na léta 2020 - 2024, do něhož byly  
zahrnuty připomínky dozorčí rady. Byli jsme informování 
o postupu výstavby nového Domova Betlém a procesu vý-
běru nových klientů do tohoto zařízení. V úvahách o novém 
využití Odstrčilovy vily doporučila dozorčí rada rozšíření 
odlehčovacích služeb pro seniory.

Další schůze plánovaná na 6. dubna musela být kvůli pande-
mii odložena na neurčito a nepodařilo se jí svolat ani v dal-
ším plánovaném termínu. Řada členů dozorčí rady se však 
zúčastnila slavnostního otevření nového Domova Betlém 
v Kloboukách dne 19. června. Biblickým slovem ho v evan-
gelickém kostele zahájila sestra farářka Martina Zuštinová 
a přítomné pozdravil předseda Dozorčí rady Jiří Gruber.

V pondělí 5. října se opět sešly dozorčí a správní rada stře-
diska prezenčně na evangelické faře ke svému druhému 
jednání. Vyslechli jsme informace o životě v  jednotlivých 
domovech v  době koronavirové pandemie a aktuální sdě-
lení ředitele o odvolání vedoucí nového Domova Betlém. 
Dozorčí rada projednala plánovanou rekonstrukci Odstrči-
lovy vily a její nové využití pro odlehčovací služby. Hovo-
řili jsme také o aktualizaci strategického plánu a probíha-
jících stavebních pracích na původní vestavbě v  Sociálně  
terapeutickém centru Radost v Brumovicích. 

Při  dalším jednání dozorčí rady, které proběhlo 27. října  
online, jsme se zabývali situací ve středisku po odvolání  
vedoucí Domova Betlém paní Zuzany Šrahůlkové, která 
se na nás obrátila s  žádostí o projednání její stížnosti na  
postup a důvody jejího odvolání. Odpověď na její podání  
vyřídila Správní rada Diakonie ČCE a využila k  tomu  
i zprávu, kterou připravila Dozorčí rada střediska.

Třetí řádná schůze dozorčí a správní rady střediska se  
uskutečnila 30. listopadu online. Správní rada nás infor-
movala o opatřeních při zvládání pandemie ve středisku,  
o postupu stavebních prací na Odstrčilově vile a změnách 
ve vedení jednotlivých domovů. Na doporučení dozorčí 
rady byla zvažována nabídka využití volné evangelické 
fary v Nikolčicích, ale ukázalo se, že v současné době nemá  
tato investičně náročná akce prioritu. 

Až na výjimky musely být v  roce 2020 omezeny pobož-
nosti, které pravidelně připravovaly kazatelky a kazatelé  
Brněnského seniorátu a budou obnoveny, jakmile to pande-
mická situace dovolí.
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Pomoc má mnoho tváříDomov Betlém v Kloboukách u Brna
V roce 2020 Domov Betlém poskytoval dvě registrované  
sociální služby: 
 • domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
 • pobytové odlehčovací služby (OS)

Dne 17. července 2020 došlo ke změně zařízení, ve kte-
rém jsou obě služby nově poskytovány. Z Odstrčilovy vily 
se obyvatelé i zaměstnanci přestěhovali do novostavby na 
adrese Brněnská 944/21. V důsledku toho došlo k navýšení 
kapacity DOZP o 2 lůžka a OS o 1 lůžko. Přestěhováním se 
výrazně zlepšilo materiálně technické vybavení při zajištění 
obou služeb (jednolůžkové pokoje, stropní zvedací systémy 
na pokojích, chodbách a v  koupelnách, prostorné chodby, 
apod.).

Od března do konce roku byl provoz služeb výrazně ovliv-
něn probíhající pandemií Covid-19, která přinesla utlumení 
společenského života v Domově Betlém a další změny, kte-
rými bylo např. povinné antigenní testování zaměstnanců 
a obyvatel, přerušení poskytování odlehčovací služby  
a další opatření (např. opakovaný zákaz návštěv). Nákaze 
zaměstnanců jsme se zcela nevyhnuli, ale obyvatelé zůstali 
uchráněni.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V domově pro osoby se zdravotním postižením pomáháme 
dospělým lidem s těžkým tělesným postižením žít běž-

ným způsobem života. Vytváříme prostor pro individualitu  
obyvatel v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. 
Spolupracujeme s rodinami, přáteli a odborníky.

Služba je určena pro 12 dospělých osob s těžkým tělesným 
postižením, zejména těm, kteří používají invalidní vozík. 
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Mgr. Zlata Čajanová,
vedoucí Domova Betlém (do 14. 3. 2021)

roce odlehčovací službu využilo celkem 11 osob ve 240  
pobytových dnech. V  době uzavření služby byly obě gar-
soniéry připraveny pro využití v  případě karantény nebo  
izolace obyvatel DOZP.

V roce 2020 došlo ke změně vedoucího Domova Betlém,  
Bc. Zuzanu Šrahůlkovou dočasně nahradila ke dni  
10. 9. 2020 Mgr. Zlata Čajanová. Ve vyhlášeném výběro-
vém řízení byla vybrána na pozici vedoucí Bc. Radomíra  
Soukopová, která nastoupila 1. 1. 2021. Tým pracovníků 
v přímé péči se také mírně obměnil, pracovní poměr ukon-
čilo 5 osob, které nahradilo 5 nových zaměstnanců. Pra-
covní tým Domova Betlém k  31. 12. 2020 tvořilo 19 pra-
covníků v přímé péči na 18,14 úvazku, 1 pracovnice v soc.  
službách – základní výchovné nepedagogické činnosti na 
1,00 úvazku, sociální pracovnice na 0,9 úvazku, zástup-
kyně vedoucí a zdravotní sestra 1,00 úvazku, kvalifikovaná 
masérka na 0,45 úvazku, uklízečka a pracovnice prádelny 
na 1,00 úvazku a zastupující vedoucí služby 0,25 úvazku.  
Celkem 26 pracovníků na 22,94 úvazku. 

Z  důvodu navýšení kapacity (z  původních 10 na 12 osob) 
byli v  červenci přijati 2 noví obyvatelé. V  prosinci bylo  
vyhlášeno výběrové řízení z  důvodu úmrtí jedné z  obyva-
telek a před Vánoci byl vybrán nový obyvatel s nástupem 
v lednu 2021.

V  roce 2020 bylo odmítnuto celkem 15 uchazečů o pobyt 
v  DOZP z  kapacitních důvodů a 4 žadatelé byli odmítnuti 
z  důvodu jiné cílové skupiny. Celkově bylo k  31. 12. 2020 
v evidenci 26 aktivních čekatelů. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Pomocí pobytových odlehčovacích služeb umožňujeme oso-

bám se zdravotním postižením a seniorům krátkodobě 
změnit prostředí a současně jim zajistit potřebnou péči, aby 
si pečující osoby mohly odpočinout. 

Služba je určena dospělým osobám s tělesným a jiným zdra-

votním postižením a seniorům, o které zpravidla pečují 
blízké osoby.

Z  důvodu přestěhování odlehčovací služby taktéž do  
novostavby na Brněnské 21 došlo k  výraznému zvýšení 
komfortu a navýšení kapacity na 2 lůžka. Uživatelé mají  
k  dispozici plně vybavenou garsoniéru s  kuchyňským kou-
tem a samostatnou koupelnu s toaletou.

Poskytování odlehčovacích služeb bylo v  roce 2020 
z  důvodu pandemie Covid-19 celkem 2x pozastaveno:  
od 23. 3. – 30. 6. a poté od 19. 10. do 31. 12. V uplynulém 

11



Pomoc má mnoho tváří Domov Narnie
Domov Narnie poskytuje dětem a mladým lidem s těžkým 
mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která 
jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti, navazo-

vat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdě-

lání. Ve spolupráci s rodinou, školou a odborníky usilujeme 
o rozvoj jejich soběstačnosti. 

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé se středním až hlu-

bokým stupněm mentálního postižení a s mentálním po-

stižením v  kombinaci s  postižením tělesným, zrakovým,  
sluchovým a autistickým; ve věkovém rozmezí 4–26 let  
zejména z Jihomoravského kraje.

K  uživatelům přistupujeme individuálně a s  respektem,  
jeden pracovník ve službě pečuje zpravidla o 2 děti. 

Provoz Domova Narnie byl v  roce 2020 silně poznamenán 
celosvětovou pandemií Covid-19. Tato pandemie zasáhla 
jak do provozu, tak do všech souvisejících činností. Provoz 
Domova byl na základě vládních nařízení zcela přerušen 
v období 18. 3. – 25. 5. 2020.

Po dobu provozu se držel pravidelného harmonogramu, 
s  výjimkou letních prázdnin, kdy jsme plánované třítý-
denní prázdniny zkrátily na jeden týden. Vánoční prázdniny 
byly naopak prodlouženy z  důvodu rozšíření onemocnění  
Covid-19 u klientů i pracovníků Domova Narnie, uzavřeno 
bylo 14. 12. 2020 – 4. 1. 2021. Po celý rok byl zajištěn  

dostatek ochranných pomůcek a desinfekce pro zajiš-
tění chodu Domova a dodržení protiepidemiologických 
opatření.

Stravování Domova je i nadále zajišťováno vlastní kuchyní, 
kdy kuchařka připravuje obědy. Snídaně, svačiny a večeře 
připravují pracovníci přímé péče spolu s  uživateli služeb 
v  rámci nácviku sebeobslužných dovedností zahrnutých 
v individuálním plánování jednotlivých uživatelů. 
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Bc. Veronika Prantlová, DiS.,
vedoucí Domova Narnie

Při všech činnostech je kladen velký důraz na individuální 
přístup ke klientovi, jeho přáním, možnostem a potřebám.

Cílovou skupinu obou služeb tvoří děti a mladí lidé ve věku 
od 4 do 26 let se středním až hlubokým mentálním postiže-
ním a to včetně kombinace s poruchou autistického spektra 
i tělesným postižením.

Domov Narnie poskytuje dvě sociální služby:

DENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI  
S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Kapacita služby je 5 uživatelů, po celý rok 2020 byla plně 
naplněna. K 31. 12. 2020 evidujeme jednu žádost o poskyt-

nutí služby. 

Denní stacionář je otevřen v  provozní dny, dle kalendáře 
provozu, od 8.00 do 16.00 hodin.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI 
S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Kapacita služby je 11 uživatelů, po celý rok byla plně  
naplněna. K 31. 12. 2020 evidujeme 8 žádostí o poskytování 
služby.

Provoz týdenního stacionáře je dán kalendářem provozu, 
poskytování služby probíhá zpravidla od pondělí 7.00 hod. 
do pátku 16. 00 hodin.

V  roce 2020 byl realizován jeden víkendový pobyt, kdy  
uživatelé měli možnost zůstat v Narnii i na víkend. V době 
provozu byla poskytována fakultativní služba pondělní svoz 
a páteční rozvoz uživatelů.

Po celý rok měli uživatelé možnost účastnit se různých  
aktivizačních činností, které nabízíme každý týden –  
výtvarné práce, dílna, práce s  hlínou. Zpočátku roku také 
proběhly 3 muzikoterapie s odborným terapeutem. V roce 
2020 byla většina společných akcí zrušena, zorganizován  
byl pouze jeden pobyt pro uživatele.

Pracovní tým Domova Narnie k 31. 12. 2020 tvořila vedoucí 
na celý úvazek, sociální pracovnice na 0,75 úvazku, aktivi-
zační pracovnice na 0,3 úvazku, 12 pracovníků přímé péče 
na 9,5 úvazku a kuchařka na 0,75 úvazku. 
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Pomoc má mnoho tváří

Lenka Otýpková,
vedoucí Chráněného bydlení Arkénie (do 28. 2. 2021)

Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
Posláním Chráněného bydlení Arkénie je dospělým lidem 
s  mentálním postižením umožnit bydlet v malé domác-

nosti v přirozeném prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet 
schopnosti, používat dovednosti a naplňovat představy. Při  
poskytování služby spolupracujeme s jejich rodinami, přá-

teli, místní komunitou a odborníky.

Kapacita služby je 6 dospělých osob s mentálním postiže-

ním, popř. v kombinaci s poruchou autistického spektra. Po 
celý rok 2020 byla kapacita služby naplněna. K 31. 12. 2020 
evidujeme celkem 15 žádostí o poskytnutí služby. 

Rok 2020 plný omezení, zákazů a nařízení ovlivnil také fun-
gování služby. Abychom eliminovali rizika možného šíření 
nákazy onemocnění Covid-19 ve středisku BETLÉM, omezili 
jsme kontakty mezi uživateli a pracovníky jednotlivých slu-
žeb. Větší část roku se tedy Arkénie neúčastnila programu 
v Sociálně terapeutickém centrum Radost v  Brumovicích.  
O to více se pracovníci snažili obyvatelům nabídnout 
vhodné aktivity v domácnosti, věnovali se např. hudbě, spo-
lečnému čtení, činnostem vedoucím k udržování naučených 
dovedností, péči o domácnost a osobní věci, zahradu, apod. 

Bohužel nebylo možné zrealizovat také plánované pobyty, 
výlety a účastnit se kulturních a společenských akcí. Pořá-
dali jsme tedy zejména výjezdy do přírody, navštívili jsme 
okolní rozhledny a stezky mezi vinicemi. 

I nadále jsme pokračovali v úpravách interiéru domu  
a zahrady. V  létě proběhla výmalba ložnic obyvatel a dal-
ších společných prostor, pracovníci s obyvateli se věnovali 
zútulňování domácností, na zahradě jsme vysadili ovocné 
stromky a keře a na záhoncích obyvatelé za podpory pra-
covníků pěstovali nenáročné druhy ovoce a zeleniny. 

I přes veškerá opatření se na konci roku nákaza Covid-19 
v Arkénii objevila a prodělala ji většina pracovníků i obyva-
tel. Díky skvělé spolupráci s rodinami obyvatel, trpělivosti  
a ochotě pracovníků proběhlo vše v klidu a Arkénie se 
mohla brzy navrátit do běžného režimu. 

V průběhu roku došlo k výměně 1 pracovníka v sociálních 
službách a po odchodu Mgr. Petry Janáčové byla na místo 
sociálního pracovníka přijata Mgr. Elena Imider.  Tým pra-
covníků Arkénie k  31. 12. 2020 tvořili: vedoucí služby na  
0,4 úvazku, sociální pracovnice na 0,4 úvazku a 7 pracov-
níků přímé péče celkem na 6,6 úvazku. Celkem 9 pracovníků  
na 7,4 úvazků.
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Lenka Otýpková,
vedoucí Chráněného bydlení Mirandie (do 28. 2. 2021)

Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením 
umožňujeme bydlet ve dvou samostatných domácnostech 
zapojených do přirozeného prostředí obce. Pomáháme jim 
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a ke každému 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. 

Kapacita služby je 12 dospělých osob s mentálním posti-
žením, případně v  kombinaci s  postižením tělesným nebo  
poruchou autistického spektra. Po celý rok 2020 byla ka-
pacita služby naplněna. K  31. 12. 2020 evidujeme celkem  
27 žádostí o poskytnutí služby.

Rok 2020 plný omezení, zákazů a nařízení ovlivnil také fun-
gování služby. Abychom eliminovali rizika možného ší-
ření nákazy onemocnění Covid-19 ve středisku BETLÉM,  
omezili jsme kontakty mezi uživateli a pracovníky jednot-
livých služeb. Omezení se dotklo také pořádání akcí pro 
uživatele služeb střediska i veřejnosti a tak jsme tradiční  
Vepřové hody, Olympiádu, koncert a další program přeložili 
na vhodnější období.  

Ve všední dny obyvatelé navštěvovali Sociálně terapeutické 
centrum Radost v  Brumovicích, kde realizují své koníčky  
a představy, učí se novým dovednostem a účastní se indivi-
duálních i skupinových aktivit v aktivizačně relaxační části. 
V odpoledních hodinách se obyvatelé věnují volnočasovým 
aktivitám, péči o domácnost a osobní věci, přípravě jídla,  
aj. Výlety jsme v  roce 2020 pořádali zejména do přírody,  
kde nedochází ke kontaktu s dalšími lidmi. 

V druhé polovině roku jsme díky častým karanténám a pra-
covním neschopnostem pracovníků byli nuceni snížit počet 
pracovníků na směně a pro pracovníky přímé péče bylo toto 
období velmi náročné. Zvládli jsme jej zejména díky obě-
tavosti pracovníků a pomoci brigádníků. Nedařilo se nám 
také obsadit volné pozice a k 31. 12. 2020 jsme měli celkem  
1,5 neobsazeného úvazku v  přímé péči. V  průběhu roku 
došlo k  výměně sociálního pracovníka stejně jako v Arké-
nii. Tým pracovníků Mirandie k 31. 12. 2020 tvořil vedoucí 
služby na 0,6 úvazku, sociální pracovnice na 0,6 úvazku,  
speciální pedagog na 0,5 úvazku a 12 pracovníků přímé péče 
na 11,75 úvazků. Celkem 15 pracovníků na 13,45 úvazků.
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Sociálně terapeutické centrum Radost
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít ak-

tivní život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Pod-

porujeme je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností,  
manuální zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat 
okolní svět, uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalé-

zat motivaci a zažívat pocit bezpečí.

PRACOVIŠTĚ V BRUMOVICÍCH
Cílovou skupinu tvoří lidé ve věku 16 – 64 let: 
 • s mentálním postižením
 • s mentálním postižením kombinovaným s poruchami
  autistického spektra (PAS)
 • s mentálním postižením kombinovaným s tělesným
  postižením
 • s tělesným postižením 
 • se zdravotním postižením, které umožňuje přiměřené
  zapojení do společných aktivit a není překážkou 
  soužití v kolektivu.

V  roce 2020 jsme službu na základě uzavřené smlouvy  
poskytovali 24 lidem, z  toho 18 obyvatelům chráněných 
bydlení v Brumovicích. S jedním uživatelem byla v průběhu 
roku ukončena smlouva dohodou. Maximální denní kapa-
cita zařízení v Brumovicích je 20 uživatelů. Provozní doba je 
každý všední den od 8.00 do 16.00.



Pomoc má mnoho tváří

Mgr. Anna Ožanová,
vedoucí Sociálně terapeutického centra Radost 

v Brumovicích

Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.
0/15_005/0007741, který je financován z  Evropského so-
ciálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomo-
ravského kraje, prostřednictvím Operačního programu Za-
městnanost. 

Přímá práce s  klienty byla k  31. 12. 2020 zajištěna  
4,25 úvazky: z  toho 3 sociální pracovníci (2,50 úvazku),  
1 pracovník v  sociálních službách – přímá obslužné péče 
(1,15 úvazku), 1 pracovník v sociálních službách – základní 
výchovná nepedagogická činnost (0,4 úvazku) a 1 umělecká 
výtvarnice (0,70 úvazku).

Tento rok byl pro činnost centra stejně jako pro celou spo-
lečnost zcela mimořádný a to kvůli šíření koronaviru a s tím 
spojenými preventivními opatřeními. Tato skutečnost měla 
výrazný vliv na průběh poskytované služby. V  roce 2020 
byla služba otevřena 184 dní. Na jaře celkem 50 pracovních 
dní (16. 3. – 25. 5.) byla služba uzavřena Nařízením vlády.  
I přes tyto skutečnosti jsme se snažili našim uživatelům  
nabízet pestrý a hodnotný program.

V průběhu roku 2020 byly zahájeny stavební práce na rekon-
strukci podkroví STC Radost. Proběhlo položení podlahy, 
montáž oken, sádrokartonových příček, instalace rozvodů, 
topení, požární signalizace, elektrorozvodů, obkladačské 
práce a výmalba. Začátkem roku 2021 očekáváme dokon-
čení rekonstrukce a kolaudaci stavby. Vzniká zde 5 nových 
místností – denní místnost pro práci s uživateli s PAS, rela-
xační místnost, prádelna s žehlírnou, hygienické zázemí pro 
pracovníky a 2 kanceláře (vedoucí služby a jeho zástupce).

Zařízení v Brumovicích je od 1. 1. 2020 financováno z Pro-
jektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území 

Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, 
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je spolufinancován z Evropské unie.
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Ivana Kronovetová, DiS.,
vedoucí Sociálně terapeutického centra Radost

v Hustopečích

PRACOVIŠTĚ V HUSTOPEČÍCH
STC Radost poskytovalo svou činnost v roce 2020 v prona-
jatých prostorách Centra volného času Pavučina v Husto-
pečích. Maximální denní kapacita je 10 uživatelů. Provozní 
doba je každý všední den od 8.00 do 16.00 hod. V  roce 
2020 jsme sociální službu poskytovali na základě uza-
vřené smlouvy se 17 uživateli. S  jedním uživatelem byla 
v březnu ukončena smlouva dohodou na jeho žádost. Vol-
nou kapacitu obsadili stávající uživatelé tím, že se jim roz-
šířila docházka o další dny. K 31. 12. 2020 evidujeme 3 žá-
dosti o poskytnutí služby. Poskytování služby bylo dle roč-
ního plánu uzavřeno tři týdny v  době letních prázdnin a 
dva týdny o vánočních prázdninách. Na základě Nařízení 
vlády v  souvislosti s  pandemií COVID 19 byla služba uza-
vřena od 16. 3. do 25. 5. 2020. Po znovuotevření byla ve 
službě zavedena potřebná hygienická opatření. Někteří 
uživatelé z  důvodu obav z  nákazy omezili svou docházku 
do centra.  Kromě toho, že jsme se učili novým pracovním  

dovednostem, tak jsme také stihli pár volnočasových  
aktivit, výlet do  Archeoskanzenu a vodního tunelu v  obci 
Modrá a ZOO v Hodoníně. V letních dnech jsme měli muzi-
koterapii, která byla spojena s  opékáním špekáčků, jedno 
dopoledne jsme si užili v  místní Mandlárně a závěr roku  
zakončili společným vánočním posezením.

Dne 20. 10. 2020 ve službě proběhla interní kontrola kvality 
ze strany Diakonie ČCE.  Smyslem této kontroly bylo ově-
řit, zda je metodika služby a praxe dobře nastavená, což se 
z velké části potvrdilo.  V  průběhu roku se pracovníci STC  
zúčastnili jednodenní stáže v Diakonii Rolnička.

Přímou péči zajišťovalo 3,5 úvazku pracovníků: z  toho  
1 sociální pracovník (0,5 úvazku), 3 pracovníci v sociálních 
službách – přímá obslužná péče (2 úvazky) a 2 pracovníci 
v  sociálních službách – základní výchovná nepedagogická 
činnost (1,00 úvazek). Začátkem roku byla přijata jedna 
pracovnice přímé obslužné péče, ta obsadila místo, které 
vzniklo zkrácením jednoho   plného úvazku. Ke konci roku 
byla uzavřena jedna dohoda o provedení práce na pomocné 
provozní práce. Od 1. 1. 2020 službu koordinovala vedoucí 
služby (0,5 úvazku) a zároveň vykonávala funkci sociálního 
pracovníka (0,5 úvazku). Celkem 7 pracovníků na 4,5 úvazku.

Do 31. 8. 2020 projekt „Rozšíření Sociálně terapeutického centra Brumovice – zřízení pobočky v Hustopečích“ registrační 
číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009911 byl spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropské unie. 

Od 1. 9. 2020 projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, 
registrační číslo Z.03.2.60/0.0/0.0/15 _005/0007741 je spolufinancován z Evropské unie.
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Ing. Jan Gavlík,
vedoucí úseku správy majetku

Správa majetku
Náplní práce správy a údržby majetku je péče o 8 samostat-
ných nemovitostí (6 v  majetku střediska a 2 v  dlouhodo-
bém nájmu), dále o 9 aut a 1 přívěsný vozík. Provozuje sklad  
31 vysoušečů vlhkosti, které slouží i k zapůjčení veřejnosti.
Nejvýznamnějším přírůstkem do majetku střediska v  roce 
2020 byl objekt Nového Domova Betlém, který byl zkolau-
dován a předán do provozu na jaře. 

Na podzim byly zahájeny 2 stavební projekty:
 • rekonstrukce podkroví Sociálně terapeutického centra 
  Radost v Brumovicích 
 • rekonstrukce Odstrčilovy vily v Kloboukách. 

Vozový park byl na podzim rozšířen o nový vůz Citroen Ber-
lingo XL s  flexi rampou pro osoby s  tělesným postižením. 
Tento rozvoj byl částečně financován z  evropských zdrojů  
a nebyl by možný ani bez podpory individuálních a firem-

ních dárců střediska.

Každodenní činnost úseku tvoří provádění údržby a drob-
ných oprav, péče o zeleň v  našich zařízeních, doprava  
klientů, dovoz stravy, apod. Dále spolupracuje s externisty 
na zajištění provozních revizí a kontrol, oprav aut apod. Per-
sonálně byla činnost správy majetku zajištěna 3 pracovníky 
(1 celý + 2 částečné úvazky).

„Rekonstrukce Odstrčilovy vily 
byla podpořena z programu 
Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové“
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1,39%
0,93%

18,69%

53,55%

3,50%

1,44%

16,45%
1,59%

č Bc. Jana Lexová,
vedoucí úseku 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 pro-

jektů 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. Úsek pracoval ve slo-

žení vedoucí na 1 úvazek, samostatný fundraiser na 0,5 úvazku a do 31. 3. pracovník telefundraisingu na 0,62 úvazku.

Úsek fundraisingu a vnějších vztahů

PŘÍJMY Z FUNDRAISINGU V ROCE 2020

BETLÉM – vlastní činnost 112 925,00 Kč

Církve 75 512,00 Kč

Firmy 1 516 048,00 Kč

Jednotlivci 4 343 919,00 Kč

Nadace 283 886,00 Kč

Organizace 116 417,00 Kč

Obce 1 334 782,00 Kč

Zahraniční dárci 128 916,00 Kč

Státní správa 200 000,00 Kč

Celkový součet 8 112 405,00 Kč

DRUH DÁRCE

BETLÉM Církve Firmy Jednotlivci č

Nadace Organizace Obce Zahraniční dárci28



Tomáš Vostřák,
vedoucí ekonomického úseku

Ekonomický úsek a hospodaření v roce 2020
ČINNOST EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Činnost ekonomického úseku byla obdobná jako v  minu-

lých letech. Ekonomický úsek se podílí na zajištění zpraco-

vání účetnictví a vyhotovení účetní závěrky, zpracování mezd  
a vedení části personální agendy, zpracování podkladů  
pro finanční řízení střediska a poskytuje administrativní pod-

poru pro jednotlivé služby. Ekonomický úsek pracoval ve stej-
ném složení jako v  minulých letech a tvořili jej 3 pracovníci 
– mzdová účetní a pokladní, všeobecná účetní a ekonom, cel-
kem na 3 úvazky.

Rozsah činnosti ekonomického úseku každoročně roste,  
nejen rozšiřováním střediska – nyní poskytujeme samostat-

ných 8 sociálních služeb, ve čtyřech městech a obcích. V roce 
2020 jsme zpracovávali okolo 90 mezd, vzrostl počet lidí za-

městnaných na dohody o provedení práce. Provoz byl také vý-

razně ovlivněn různými omezeními ve vazbě na epidemii Co-

vid-19. Přesto se podařilo včas plnit všechny svěřené úkoly. 

V ROCE 2020 JSME REALIZOVALI NÁSLEDUJÍCÍ  
INVESTIČNÍ AKCE:

Nový domov Betlém – nejvýznamnější investiční akce 
v  historii střediska. Celkové náklady projektu dosáhly 
58.937.696 Kč, z toho vlastní ocenění novostavby včetně 
pevně spojeného vybavení činí 55.652.858,77 Kč; sa-

mostatný movitý majetek v  jednotkové hodnotě více 
než 40.000 Kč (přístroj Medivak MV3, Přivolávací sys-

tém, pračka a skříně) v částce 785.012 Kč a 2.265.021,24  

tvoří samostatné movité věci v  jednotkovém ocenění 
nižším než 40.000 a služby související s  vybavováním  
a stěhováním 2.265.021,24. 
Celková dotace z  IROP 42.267.958,60, dotace na vyba-

vení z JMK 600.000 a přijaté dary ke konci roku 2020 do-

sáhly výše 9.276.770,76. Dlouhodobou zápůjčkou je fi-

nancováno cca 6,8 milionu Kč.

Půdní vestavba v STC Radost Brumovice – celkem bylo 
v roce 2020 proinvestována 1.817.744 Kč, investice bude 
ukončena v  prvním čtvrtletí roku 2021. Projekt bude  
po skončení spolufinancován z  prostředků IROP přes 
MAS Hustopečsko.

Izolace a zateplení střechy CHB Arkénie Brumovice – 
akce byla realizována a ukončena v roce 2020 v hodnotě 
celkem 104.880 Kč.

Rekonstrukce Odstrčilovy vily v  Kloboukách – akce 
byla zahájena na podzim roku 2020, plánované ukon-

čení je v 1. pololetí roku 2021. K 31. 12. 2020 bylo inves-

továno 209.878 Kč. O finanční podporu jsme požádali 
skrze dotační titul IROP vyhlášený MAS Hustopečsko.

Pořízení Citroen Berlingo XL s úpravou pro přepravu 
lidí na vozíku v hodnotě 679.900 Kč.

V roce 2020 jsme proinvestovali 21.686.298,38 Kč.

PROVOZNÍ HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA V ROCE 2020
Celkové náklady za rok 2020 dosáhly výše 43.203.307 Kč,  
93 % činily náklady související přímo s poskytováním sociál-
ních služeb. Zbývajících 7 % připadají na ostatní činnosti sou-

visející s hlavním posláním a na vedlejší činnost. Nejvýznam-

nější položkou nákladů jsou osobní náklady, které dosáhly 
výše 32 milionu Kč což je 75 % všech nákladů organizace.

Výnosy dosáhly v roce 2020 výše 43.205.617 Kč  – nejvýznam-

nějším zdrojem financování jsou dotace. Výnosy související 
s hlavní činností dosáhly 93 % všech výnosů organizace. Další 
významné zdroje financování jsou příjmy od klientů a z jiných 
tržeb- 8,7 mil Kč.

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2020 
Celkové fundraisingové příjmy v  roce 2020 dosáhly výše 
8.368.892,22 Kč, v  této částce jsou zahrnuty příspěvky  
od obcí jako spolufinancování sociálních služeb ve výši 
1.334.782 Kč a dotace od JMK na vybavení NDB ve výši 
600.000 Kč. Zbývající část je tvořena příjmy od našich dárců. 
Z  darů bylo použito 2,3 milionu Kč k  financování sociálních 
služeb, zbývající prostředky byly použity na rozvoj střediska  
a k tvorbě fondů na budoucí investice.

K 31. 12. 2020 činila výše fondů střediska, které byly kryty fi-

nančními prostředky, částku 6.936.711,6 Kč.  

ZÁVĚR A HODNOCENÍ
Hospodaření roku 2020 skončilo kladným hospodářským vý-

sledkem ve výši 2.309,5 Kč. Bilanční suma vzrostla o 21 mi-
lionů Kč, vlastní jmění a fondy vzrostly o 23,9 milionu Kč. 

Z toho vyplývá, že růst bilanční sumy byl provázen i změnou 
struktury pasiv (zdrojů) – došlo k poklesu cizích zdrojů a růstu 
zdrojů vlastních. 

Od roku 2010 se tedy bilanční suma organizace za posledních 
10 let zvětšila z 13,6 milionů Kč na současných 108 milionu Kč 
tedy téměř 8x. Výše nákladů se za stejné období zvýšila 2x 
z 21,5 milionu Kč na současných 43 milionu Kč. 

A tak se od roku 2021 stáváme dle § 1b odstavec 2) a 3)  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví střední účetní jed-

notkou.•

•

•

•

•
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STRUKTURA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
STŘEDISKA V ROCE 2020

STRUKTURA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ
STŘEDISKA V ROCE 2020

Výsledovka dle středisek (v tis. Kč)
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materiál 835 60 279 80 353 530 198 2 043 1 4 379

energie 253 25 62 61 77 217 53 36 0 783

opravy 47 4 19 4 65 82 10 60 0 293

ostatní služby 795 74 272 108 194 636 334 628 0 3 041

osobní náklady 9 328 922 5 194 1 574 3 623 7 885 3 803 22 0 32 350

odpisy 564 62 133 44 100 402 117 63 0 1 486

ostatní náklady 116 10 109 28 50 296 27 237 0 872

CELKEM 11 939 1 157 6 066 1 899 4 464 10 047 4 542 3 089 1 43 203
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příjmy z činnosti 2 734 151 1 339 232 1 165 2 481 188 435 28 8 753

dotace národní 6 697 561 4 060 1 272 2 953 6 545 0 0 0 22 089

dotace EU 0 0 0 0 0 0 3 763 0 0 3 763

dotace JMK 563 37 348 103 220 497 0 400 0 2 167

dotace Obce 491 7 75 170 53 260 264 15 0 1 335

dary 1 141 368 242 120 72 22 324 2 224 0 4 514

ostatní výnosy 300 28 0 0 0 242 0 12 3 585

CELKEM 11 926 1 153 6 063 1 897 4 463 10 047 4 539 3 087 31 43 206

hospodářský výsledek 2
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Pomoc má mnoho tváří Rozvaha (v tis. Kč)
Číslo účtu a název účtu Počáteční

stav
Koncový

stavAktiva

021 Stavby 43 491 98 929

022 Hmotné movité věci a jejich soubory 5 979 7 245

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 324 1 324

031 Pozemky 847 853

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 38 734 2 696

081 Oprávky ke stavbám -7 426 -8 234

082
Oprávky k samost. hmotným movitým věcem  
a souborům hmotných movitých věcí

-3 446 -3 604

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 324 -1 324

112 Materiál na skladě 4 8

132 Zboží na skladě a v prodejnách 1 1

211 Peněžní prostředky v pokladně 399 463

221 Peněžní prostředky na účtech 6 868 6 997

261 Peníze na cestě 0 0

311 Odběratelé 0 88

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 52 310

315 Pohledávky za klienty 187 101

319 Ostatní pohledávky 594 44

335 Pohledávky za zaměstnanci 47 17

349 Zúčtování ostatních dotací 1 050 0

381 Náklady příštích období 17 4

388 Dohadné účty aktivní 0 2 107

Aktiva celkem 87 399 108 026

Číslo účtu a název účtu Počáteční
stav

Koncový
stavPasiva

231 Krátkodobé úvěry 4 500 0

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie ČCE 4 000 9 000

321 Dodavatelé 3 485 422

324 Přijaté zálohy 0 0

325 Závazky ke klientům 120 248

329 Ostatní závazky 3 1

331 Zaměstnanci 1 276 1 503

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 0

336
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení  
a veřejného zdravotního pojištění

749 815

342 Ostatatní přímé daně 136 159

346 Zúčtování dotací ze státního rozpočtu 0 0

348 Zúčtování dotací JMK 0 0

379 Jiné závazky 99 46

382 Časové rozlišení dotace 1 000 0

389 Dohadné účty pasivní 59 0

395 Vnitřní zúčtování 0 0

901 Vlastní jmění 26 186 28 314

902 Dary a dotace zvyšující vlastní jmění 38 653 60 578

911 Fondy 107 107

912 Přijaté dary v roce 6 520 3 650

914 Fond sbírek 0 4

915 Fond reprodukce majetku 504 3 175

931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2 0

Pasiva celkem 87 399 108 024

Výsledek hospodaření 2
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ZAHRANIČNÍ DÁRCI

▪	 Evangelische Kirchgemeinde Thal, Thal - Švýcarsko
▪	 Ökumenische Frauengruppe Morgenlob, 
 Thal – Švýcarsko
▪	 Rudolf Deeg, Schwarzenbach ADSAALE - Deutschland

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Ministerstvo práce a sociálních věcí ▪ Město Hustopeče ▪ 
Jihomoravský kraj ▪ Obec Žatčany ▪ Obec Blažovice ▪ Obec 
Sokolnice ▪ Obec Želešice ▪ Město Újezd u Brna ▪ Obec 
Střelice ▪ Obec Hovorany ▪ Obec Terezín ▪ Obec Velké 
Hostěrádky ▪ Město Velké Bílovice ▪ Obec Borkovany ▪ 
Město Židlochovice ▪ Obec Dambořice ▪ Obec Moutnice 
▪ Obec Kobylí ▪ Obec Rebešovice ▪ městys Boleradice ▪ 
Město Modřice ▪ Město Břeclav ▪ Obec Silůvky ▪ Obec 
Těšany ▪ Obec Kostelec ▪ Obec Křepice ▪ Obec Vrbice ▪ 
Obec Horní Bojanovice ▪ Obec Bořetice ▪ Obec Krumvíř 
▪ Obec Němčičky ▪ Obec Diváky ▪ Obec Kurdějov ▪ 
Obec Popice ▪ Obec Starovice ▪ Obec Starovičky ▪ Obec 
Strachotín ▪ Obec Uherčice ▪ Obec Šitbořice ▪ Obec 
Nikolčice ▪ Obec Brumovice ▪ Obec Kašnice ▪ Město 
Klobouky u Brna ▪ Obec Morkůvky ▪ Obec Šakvice ▪ 

TUZEMŠTÍ DÁRCI A FIRMY

DARY 100 000 Kč a více:
Mgr. Bohumila a RNDr. Jan Munzarovi ▪ OSC, a.s. ▪ Jiří 
a Kateřina Zapletalovi

DARY 50 000 až 99 999 Kč:
MTJ Service, s.r.o. ▪ AGRIS spol. s r.o. ▪ Home Credit a.s. ▪ 
skonzult s.r.o. ▪ Ing. Jiří Pelc ▪ Ing. Ivo Novák ▪ 4 PARADE, 
družstvo ▪ KORADO a.s.

DARY od 10 000 do 49 999 Kč:
AGROTEC a.s. ▪ Nordic Telecom Regional s.r.o. ▪ Etnetera a.s. 
▪ Ing. Šárka Hladilová ▪ Lenka Křivková ▪ PRO.MED.CS Praha 
a.s. ▪ Ing. Vladimír Jandásek ▪ Cyrmex, s.r.o. ▪ Medochemie 
Bohemia, spol. s r.o. ▪ Olga a Milan Francovi ▪ Ing. Dušan 
Karkuš ▪ ART-SPEED, s.r.o. ▪ Ing. Miloš Kaška ▪ IVK s.r.o. ▪ Mgr. 
Petr Pakosta ▪ Josef Bodeček ▪ MUDr. Helena Puharičová ▪ 
Radek a Radka Kočí ▪ Ing. Stanislav Juránek ▪ Ing. Zdeněk 
Dadák ▪ MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. ▪ MUDr. Jana 
Čmelínská ▪ Gynekologická ambulance ▪ Ing. Jan Vichr ▪ 
Ing. Petr Vymazal ▪ Ing. Petr Kapoun ▪ Ing. Michal Hajoš ▪ 
Ing. Renata Ondroušková ▪ Isolit-Bravo, spol. s r.o. ▪ MUDr. 
Petr Čapek ▪ Fosfa a.s. ▪ Ing. Jiří Suchánek ▪ PhDr. Drahomír 
Balaštík ▪ KAMA packaging s.r.o ▪ Ing. Daniel Dušek ▪ Omega 
CZ spol. s r. o. ▪  Elektrikmont s.r.o. ▪ Karroh Immobilie s.r.o. ▪ 
Ing. Zdeněk Badal ▪ 3D SYSTEM, s.r.o. ▪ Pavla Vinterová ▪ BV 
BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. ▪ Ing. Jiří Pilát ▪ Anna a Alexandr 
Sikorovi ▪ ARDON SAFETY s.r.o. ▪ Drahomíra a Emil Frantíkovi 
▪ ZEBR, s.r.o. ▪ Ing. Eva Wagnerová ▪ MUDr. Daniel Rychnovský 
▪ MUDr. Jana Haltmar ▪ Eva Havlů ▪ Miroslav Matuszek ▪ 

Obec Pouzdřany ▪ Město Velké Pavlovice ▪ Městys Velké 
Němčice

NADACE

Rotary Klub Valtice – Břeclav ▪ Výbor Dobré Vůle - nadace 
Olgy Havlové ▪ Nadace Charty 77

CÍRKVE

Brněnský seniorát ČCE ▪ Farní sbor ČCE Brno I ▪ Druhý sbor 
ČCE v Praze 3 - Žižkově ▪ Římskokatolická farnost Otnice ▪ 
Farní sbor ČCE Klobouky u Brna ▪ Farní sbor ČCE Růžďka ▪ 
Římskokatolická farnost Šitbořice ▪ Sbor Jednoty bratrské, 
Železný Brod ▪ ŘK farnost Velké Němčice ▪ Farní sbor ČCE 
Velim ▪ Farní sbor ČCE Daňkovice ▪ Apoštolská církev, sbor 
Hodonín ▪ Farní sbor ČCE Ostrov ▪ Farní sbor ČCE Chodov

ŠKOLY, SDRUŽENÍ A DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Diakonie ČCE – ústředí ▪ Vojtěška, z.s. ▪ Ochotnický spolek 
Kadet ▪ ZO Unie OH ČR Filharmonie Brno ▪ Sdružení výrobců 
stínící techniky a jejích částí 

bdp advisory s.r.o. ▪ PLASTMONT BUREŠ, s. r.o. ▪ Magdalena 
Švarná ▪ VACULA s.r.o. ▪ FlexGlass s.r.o. ▪ MAUTING spol.s 
r.o. ▪ Ing. Bohumír Posolda ▪ Pavel Juráček ▪ Ing. Eva Ježková 
▪ Martina Zuštinová ▪ Ing. Petr Homola ▪ Ing. Zbyněk Uher ▪ 
Bc. Ondřej Blažek ▪ MUDr. Hana Běhůnková ▪ ing. Iva Kočová 
▪ Ing. Emil Gabrhelík ▪ RNDr. Ilona Pešková ▪ Eva Čechová ▪ 
Karel a Jarmila Káňovi ▪ Lubomír a Pavla Szczurkovi ▪ MUDr. 
Lia Elstnerová ▪ MUDr. Karel Mazanec ▪ DD tisk, s.r.o. ▪ AJ 
Technology, s.r.o. ▪ Ota Růžička ▪ Cafe Bulldog ▪ Alliance 
Laundry CE s.r.o. ▪  PEDOP s.r.o. ▪ AQUAS vodní díla, s.r.o. ▪ 
Luboš Raus ▪ Magdalena Pospíšilová ▪ Pavel Sedláček ▪ Mgr. 
Milada a Ing. Petr Voznicovi ▪ Agrostyl, spol., s.r.o. ▪ Gerhard 
Frey – Reininghaus ▪ Milan Hromádka ▪ František Kordiovský 
▪ Jana a Petr Lexovi ▪ MUDr. Sklenská, s.r.o. ▪ AUDITIA spol. 
s r.o. ▪ Mgr. Daniel Macek ▪ Apex Central Europe, s.r.o. ▪ 
Čepro a.s. ▪ A-Z Gabion s.r.o. ▪ MUDr. Dagmar Krejčí ▪ MUDr. 
Dana Papoušková ▪ Ing.arch. Aleš Burian ▪ MUDr. Hrbáčová 
s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk Vávra ▪ MUDr. Jana Stolinová ▪ MUDr. 
Marie Berková ▪ MUDr. Miriam Mokrošová ▪ MUDr. Petr 
Pekař ▪ VERAMED s.r.o. ▪ MUDr. Vladimíra Novotná ▪ MVDr. 
Dana Walterová ▪ prof.MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. ▪ MUDr. Eva 
Floková ▪ ASIO NEW, spol. s r.o. ▪ CANLAB s.r.o. ▪ Tecpa s.r.o. 
▪ Doc. Petr Firbas ▪ DALI, spol. s r.o. ▪ YATE spol. s r.o. ▪ VHS 
Ateliér , s.r.o. ▪ Zemědělské družstvo Bořetice ▪ JUDr. Petr 
Sladký ▪ Ing. Karel Dočkal ▪ Radim Charvát - Pohřebnictví ▪ 
KOSYKA, s.r.o. ▪ Ing. Michal Máčel, CSc. ▪ Ing. Petr Mynář ▪ 
Ing. Petr Vymazal ▪ Ing. Stanislav Vostárek ▪ Ing. Vladimír 
Kubánek ▪ Ing. Vladimír Škára, CSc. ▪ ABATEC CZ s.r.o. ▪ 
RNDr. Pavla Rovnaníková

Poděkování laskavým dárcům
Děkujeme všem laskavým dárcům a sympatizantům střediska BETLÉM za jejich podporu v  roce 2020  
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.
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Vznik a rozvoj Diakonie BETLÉM

1929

1987

1990

1991

1992

1997
manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi zaklá-
dají nadaci, do níž vkládají jako nadační jmění 
svou vilu, přilehlé pozemky a další majetek

obnovení Nadace Ludvíka a Adolfíny Odstrči-
lových 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 sou-
částí Diakonie ČCE s  vlastní právní subjekti-
vitou

v budově bývalé evangelické školy v Morkův-
kách 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 zaha-
juje svou činnost Domov Arkénie pro dospělé 
osoby s  mentálním postižením, jimiž jsou  
odrostlí klienti Domova Narnie

slavnostní otevření Chráněného bydlení Mi-
randie v  Brumovicích pro dospělé osoby 
s mentálním postižením

zahajuje svou činnost Sociálně terapeu-
tické centrum Radost a klienti Domova Arké-
nie začínají nový rok v novém vlastním domě  
pod novou registrací jako Chráněné bydlení

zřízeno odloučené pracoviště Sociálně te-
rapeutického centra Radost v  Hustopečích 
v CVČ Pavučina

slavnostní otevření nového Domova Betlém 
v Kloboukách u Brna

2007

2015

2017

2019

2020
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Domov Betlém
691 72 Klobouky u Brna
Brněnská 21
vedoucí Bc. Radka Soukopová 

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

Odstrčilova vila
691 72 Klobouky u Brna
Císařova 27
vedoucí Mgr. Zlata Čajanová
tel. 515 531 880, mobil 603 575 249
vila@betlem.org

Domov Narnie
691 72 Morkůvky 129
vedoucí Bc. Veronika Prantlová, DiS.
tel. 519 423 195, mobil 736 603 495
narnie@betlem.org

JEDNOTLIVÁ 
PRACOVIŠTĚ

Chráněné bydlení Arkénie
691 11 Brumovice 396
vedoucí Markéta Jakubčíková
tel. 519 324 653, mobil 777 936 577
arkenie@betlem.org 

Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
vedoucí Markéta Jakubčíková
tel. 515 531 881, mobil 777 936 577
mirandie@betlem.org

Sociálně terapeutické 

centrum Radost
691 11 Brumovice 242
vedoucí Mgr. Bc. Anna Ožanová
tel. 515 531 966, mobil 739 099 638
stc.brumovice@betlem.org

Sociálně terapeutické 

centrum Radost
693 01 Hustopeče
Šafaříkova 1017/40
vedoucí Ivana Kronovetová, DiS.
tel. 731 907 511, mobil 739 878 173
stc.hustopece@betlem.org

Ředitel a předseda 

správní rady
Petr Hejl, DiS.
tel. 519 419 848
mobil 777 936 580
reditel@betlem.org

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

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

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 18510949
tel. a fax 519 419 848; www.betlem.org
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 1381506359/0800
Korespondenční adresa: Morkůvky 149
691 72 Klobouky u Brna

Autorka fotografií: Ing. Renata Hasilová

Grafické zpracování a sazba

.cz


