Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Výroční zpráva za rok 2018

Ohlédnutí ředitele střediska za rokem 2018
Rok 2018 byl pro středisko BETLÉM bezesporu rokem
úspěšným. Kromě stabilního hospodaření byly položeny
i základy dalšího rozvoje a obnovy střediska. Počátkem roku
došlo ke zvýšení mzdových tarifů u pracovníků v přímé péči
o 14 až 19 % oproti roku 2017.

služeb. Tato nová Pravidla byla vytvořena za účasti zástupců
poskytovatelů z řad NNO i příspěvkových organizací, a to
zejména díky vstřícnému přístupu náměstka hejtmana odpovědného za sociální oblast Mgr. Marka Šlapala. Zde se
mohu trochu pochlubit i já, že jsem „byl u toho“ .

Uvědomuji si zároveň, že vedle staveb je třeba
budovat i naše pracovní týmy a pečovat o ně,
protože jejich dobrá práce je zárukou kvality
a smysluplnosti sociálních služeb poskytovaných naším střediskem.

Je třeba zdůraznit, že stabilní hospodaření a historicky minimální výši nutné podpory poskytovaných služeb z darů
umožnila Pravidla finanční odpory Jihomoravského kraje
pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních

Mnohé z dějů bylo ovlivněno zahájením projektu Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna podpořeného z IROP prostřednictvím výzvy pro ITI Brno. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v dubnu 2018, v září
jsme na základě VŘ jako generálního dodavatele stavby
vybrali firmu KALÁB, s.r.o. Mezitím – abychom ustoupili budoucí stavbě – jsme o prázdninách přestěhovali
Útvar ředitele do Morkůvek, do zrekonstruované budovy
č.p. 149. V srpnu jsme přestěhovali 2 klienty Domova
Betlém z domku na Brněnské 21 (určeného k demolici) do
podobného domku na Císařově 23, a to do doby otevření
nového Betléma.

Biblickým veršem na závěr nemám na mysli jen
stavbu z betonu a cihel, ale také stavbu tvořenou lidmi - týmy našich zaměstnanců a správní
rady. Obojí tvoří ten pomyslný dům, který jak
věřím, nestavíme jen my sami.
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Petr Hejl,
Hej DiS.,
ředitel a předseda správní rady
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Firmě KALÁB jsme předali staveniště 13. 12. s tím, že
stavba nového Domova Betlém bude s pomocí Boží dokončena v březnu 2020. Následovat bude kolaudace, vybavení a přestěhování obyvatelů „starého“ Domova Betlém
(a přijetí dvou nových). Nový Domov Betlém by měl být
slavnostně otevřen během června a svůj provoz oficiálně
zahájit od 1.7.2020. Vývoj stavby můžete sledovat spolu
s námi na www.novybetlem.eu.

Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům
Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.
Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí
strážný. (Bible, Žalm 127,1)

Základní informace o středisku BETLÉM
Posláním Diakonie ČCE – střediska BETLÉM je pomáhat
lidem se zdravotním postižením. Pro zajištění této pomoci poskytujeme vybrané sociální služby, podporujeme
kontakt s rodinou a spolupracujeme s odborníky. Při poskytování pobytových služeb vytváříme malé domácnosti,
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 naplněný život, co nejvíce srovnatelný s životem jejich
vrstevníků.
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vzniklo z iniciativy Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách
u Brna jako zvláštní zařízení církevní služby Brněnského
seniorátu Českobratrské církve evangelické. Svou činnost
zahájilo 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.

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
vzorem a inspirací bylo a je mezinárodní hnutí komunit
ARCHA, které založil Jean Vanier pro společný život lidí
s mentálním 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
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 Radost v Brumovicích
Jejich činnost administrativně zajišťuje Útvar ředitele
v Morkůvkách.
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Správní rada střediska (SRB)
Správní rada střediska je vrcholným orgánem, který zodpovídá za veškerou činnost střediska. V roce 2018 pracovala
správní rada střediska v nezměněném složení, tj.:
• Petr Hejl, DiS. – předseda správní rady
(ředitel střediska)
• Tomáš Vostřák – člen správní rady
(1. zástupce ředitele)
• Bc. Jana Lexová – členka správní rady
(2. zástupce ředitele)
• Ing. Jan Gavlík – člen správní rady
(3. zástupce ředitele)
• Mgr. Zlata Čajanová, DiS. – členka správní rady
(4. zástupce ředitele)
Vloni se správní rada střediska sešla ke svým jednáním
celkem sedmkrát, k části těchto schůzí byli přizváni i vedoucí jednotlivých zařízení střediska. V souladu s Řádem
diakonické práce ČCE se členové správní rady aktivně účastnili také všech zasedání dozorčí rady střediska.
Během roku 2018 se správní rada střediska zabývala mimo
jiné:
• schválením kupní smlouvy na pozemek pro stavbu
nového Domova Betlém, který jsme kupovali od spolupracujícího sboru ČCE v Kloboukách
• schválením hospodaření střediska a účetní závěrky za
rok 2017, dále projednáním a schválením aktualizovaného rozpočtu na rok 2018
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Dozorčí rada střediska (DRB)
• dle výsledku společného internetového hlasování DRB
a SRB byl správní radou schválen nový název Sociálně
terapeutické centrum Radost (STC)
• schválením žádostí na MAS Hustopečsko o finanční podporu na první rok činnosti pobočky STC v Hustopečích
(z prostředků OPZ) a dále na projekt vybudování podkroví STC v Brumovicích (z prostředků IROP)
• přípravou a stěhováním Útvaru ředitele do nových
prostor Domečku v Morkůvkách, kde byly dříve dílny
a který byl rekonstruován a modernizován (stěhování
proběhlo v červenci a srpnu)
• slavnostním poklepem základního kamene nového
Domova Betlém, který se konal 9. září 2018 za účasti
zástupců seniorátu, spolupracujícího sboru ČCE a široké
veřejnosti
• výběrem generálního dodavatele stavby nového
Domova Betlém, a to na základě výběrového řízení vítězem se stala stavební firma Kaláb, s.r.o.
• schválením první (žádací) verze rozpočtu na rok 2019.

Dozorčí rada je poradním a kontrolním orgánem střediska
BETLÉM, který sleduje činnost střediska a dbá na zachování účelu, ke kterému bylo středisko zřízeno, na budování
a udržení křesťanského charakteru střediska a budování
spolupráce mezi střediskem a partnerským sborem v Kloboukách u Brna, který stál na počátku existence střediska.
Dozorčí rada pracovala v roce 2018 v tomto složení,
schváleném staršovstvem sboru ČCE v Kloboukách:
• Ing. Josef Šedivý (předseda)
• Mgr. Jiří Gruber (místopředseda)
• Libuše Vinterová
• Tomáš Vrána
• Dipl. Theol. Martina Zuštinová

Zvláště se zabývala přípravou výstavby nového Betléma
II. Hodnotila sociální i duchovní úroveň a rozměr práce
zaměstnanců s klienty střediska.
V roce 2018 již měl každý domov svého duchovního pastýře
z řad farářů seniorátu, který pravidelně vykonával duchovenskou službu.
Členové dozorčí rady byli průběžně v kontaktu s vedením
i obyvateli střediska.
Počátkem roku 2019 skončilo čtyřleté volební období
dozorčí rady a proto staršovstvo sboru ČCE v Kloboukách
zvolilo novou dozorčí radu, která po složení slibu a volbě
nového předsedy bude pracovat příští čtyři roky.

náhradníci
• Petr Zajíc
• Petr Matuška
Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2018 celkem 6x
a zúčastnila se různých akcí střediska.

Petr Hej
Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady

Na schůzích řešila všechny záležitosti provozu i rozvoje
střediska BETLÉM podle programu, schvalovala rozpočty,
výsledky hospodaření, koncepce rozvoje, majetkové záležitosti.

Ing. Josef Šedivý,
předseda dozorčí rady
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Domov Betlém v Kloboukách u Brna
V roce 2018 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
obyvatel v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce.
Spolupracujeme s rodinami, přáteli a odborníky.
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Služba pro 10 lidí směřuje k dospělým lidem s těžkým tělesným postižením, zejména těm, kteří používají invalidní
vozík.
Na pobytové
sociální službě poskytujeme ubytování, stravu a péči lidem, kteří potřebují péči a podporu
druhé osoby. Po celý rok 2018 ji využívalo 8 žen a 2 muži.
Během roku jsme přijali 6 žádostí zájemců o tuto službu.
Čtyři z nich jsme museli odmítnout kvůli plné kapacitě, dva
žadatelé nespadali do cílové skupiny služby.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Pomocí pobytových odlehčovacích služeb umožňujeme
osobám se zdravotním postižením a seniorům krátkodobě
změnit 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
nemůže starat ten, kdo o ně pečuje, nebo pobyt u nás využívají jako rekreaci.
V roce 2018 naši odlehčovací službu využilo celkem
20 lidí v rámci 30 pobytů s průměrnou délkou pobytu
15,4 dnů. Celkově se tedy jednalo o 445 tzv. lůžkodnů. Zájem o odlehčovací službu byl jako v minulých letech velký.

9

Zejména v letních měsících jsme z důvodů kapacity
museli některé zájemce odmítnout. V této souvislosti je
povzbuzující, že po vybudování “Nového Betléma” naroste
i ubytovací kapacita pro odlehčovací služby a navíc budou
mít hosté na odlehčovací službě k disposici samostatné
ubytovací prostory.
V roce 2018 se opět obměnil tým pracovníků. Přišly 4 nové
pracovnice v přímé péči, dvě pracovnice pracovní poměr
ukončily. Nepodařilo se angažovat zdravotní sestru.
Tým pracovníků Domova Betlém k 31. 12. 2018 tvořil
vedoucí zařízení, sociální pracovnice, aktivizační pracovnice, masérka, uklízečka a 18 pracovníků v přímé péči.
Celkem 24 pracovníků na cca 20 úvazků.

RNDr. M
RND
Martin
ti Kříž
Kříž,
vedoucí Domova Betlém
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Domov Narnie v Morkůvkách
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.

V roce 2018 jeden uživatel ze služby odešel a ihned
bylo volné místo obsazeno. V současné době evidujeme
10 žádostí o službu týdenní stacionář, zájemce jsme museli
odmítnout z důvodu plné kapacity.
Provoz týdenního stacionáře je dán kalendářem provozu,
probíhá zpravidla od pondělí 7 hodin do pátku 16 hod.
V roce 2018 byly realizovány 3 víkendové pobyty, kdy
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uživatelé měli možnost zůstat v Narnii i na víkend. Mimo
provoz byl stacionář 3 týdny o letních prázdninách v srpnu
a o vánočních prázdninách. V době provozu Narnie poskytuje pondělní svoz a páteční rozvoz uživatelů.
DENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI S MENTÁLNÍM
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Cílová skupina: 7 dětí a mladých lidí se středním až hlubokým stupněm mentálního postižení a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, zrakovým,
sluchovým a autistickým; ve věkovém rozmezí 4–26 let
zejména z Jihomoravského kraje.
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI S MENTÁLNÍM
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Cílová skupina: 10 dětí a mladých lidí (od ledna 2019 zvýšena kapacita na 11) 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.
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Ve spolupráci s rodinou, školou a odborníky usilujeme
o rozvoj jejich soběstačnosti. K uživatelům přistupujeme
individuálně a s respektem, jeden pracovník ve službě
pečuje zpravidla o 2 děti. Domov Narnie poskytuje dvě
sociální služby:

Denní stacionář je zpravidla otevřen v provozní dny, které
jsou dány kalendářem provozu, od 8 do 16 hodin. Poskytování péče je totožné s dětmi z týdenního stacionáře, po
celý rok se společně 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 průběhu roku 2018 ukončily pracovní poměr v Narnii celkem 4 pracovnice, z toho 3 v přímé péči a také kuchařka.
Pracovnice v přímé péči byly nahrazeny v průběhu roku,
pozici kuchařky se podařilo obsadit od 1. 1. 2019. Tým
pracovníků Narnie k 31. 12. 2018 tvořili: vedoucí zařízení,
sociální pracovnice, 10 pracovníků v přímé péči a aktivizační pracovnice. Celkem 13 pracovníků na 11,21 úvazků.

Veronika
ik Prantlová,
l á DiS.,
i
vedoucí Domova Narnie
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Chráněné bydlení Arkénie v Brumovicích

Kapacita služby je 6 dospělých osob s mentálním postižením, popř. v kombinaci s poruchou autistického spektra.
Tato kapacita je od února 2018 naplněna, kdy došlo k obsazení uvolněného místa. K 31.12.2018 evidujeme 7 žádostí
o poskytnutí služby.

vznikl sklad zahradního a sportovního náčiní, aj. V rámci
Dobrovolnického dne proběhla oprava a natření zahradního nábytku.
Po letech, kdy byl tým pracovníků stabilní, došlo k menším změnám. Na začátku roku proběhla výměna vedoucího služby a v prosinci odešla pracovnice přímé péče do
důchodu. Uvolněné místo se do konce roku 2018 nepodařilo obsadit. Po většinu roku však tým tvořili: vedoucí
služby, sociální pracovnice a 6 pracovníků přímé péče.
Celkem 8 pracovníků na 6,8 úvazků.

Po celý rok jsme pracovali na zútulňování a úpravách vnitřních i venkovních prostor Arkénie. Došlo např. k výsadbě
trávního koberce, kultivaci zeleně v zahradě, na dvorku
bylo vytvořené příjemné posezení, z bývalého chlívku
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Klient, který byl žákem odloučeného pracoviště speciální školy Hustopeče, v červnu dokončil školní docházku
a od září 2018 se tedy všichni obyvatelé účastní programu
v Sociálně terapeutickém centru. Obyvatelé, kteří v daný
den neodcházejí do centra, se podílejí na přípravě oběda
a péči o domácnost.

Lenka Otýp
Otýpková,
vedoucí Chráněného bydlení
Arkénie (od 1. 3. 2018)
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
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.

Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
umožňujeme bydlet ve dvou samostatných domácnostech
zapojených do přirozeného prostředí obce. Pomáháme
jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a ke každému
přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a individuální
potřeby.
Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé:
• s mentálním postižením
• s mentálním postižením a poruchami autistického
spektra
• s mentálním postižením a tělesným postižením.

cílové skupiny. Složení uživatelů služby se tedy během roku
2018 nezměnilo.
V roce 2018 dále pokračovala obměna týmu pracovníků. Na
začátku roku odešly 2 pracovnice přímé péče, jejich místa
se podařilo v průběhu roku obsadit. V březnu proběhla
výměna vedoucího služby. Po celý rok chyběl 1 úvazek
v přímé péči, který se nepodařilo až do konce roku 2018
obsadit. Na část roku bylo nutné snížit počet pracovníků na
směně. K 31. 12. 2018 pracovní tým tvořili: vedoucí služby,
sociální pracovnice, speciální pedagog a 12 pracovníků
přímé péče. Celkem 15 pracovníků na 13,15 úvazků.

Kapacita služby je 12 osob a byla po celý rok naplněna.
V roce 2018 bylo podáno 9 žádostí o poskytnutí služby.
Všechny byly odmítnuty z důvodu kapacity a byly zařazeny do evidence mezi čekatele. K 31. 12. 2018 evidujeme
celkem 18 žádostí o poskytnutí služby.
Jeden klient byl v roce 2018 žákem odloučeného pracoviště
speciální školy Hustopeče, ostatní obyvatelé se účastní
programu v Sociálně terapeutickém centru.
V roce 2018 jsme přijali 7 žádostí o přijetí do služby,
všechny jsme odmítli z důvodu plné kapacity nebo jiné

Lenka Otýp
Otýpková
vedoucí Chráněného bydlení
Mirandie (od 1.3.2018)
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Sociálně terapeutické centrum Radost
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
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.
V roce 2018 jsme službu na základě uzavřené smlouvy
poskytovali 31 lidem, z toho 18 obyvatelům chráněných
bydlení Mirandie a Arkénie v Brumovicích. Maximální
denní kapacita služby je 20 osob a v roce 2018 byla služba
otevřená 237 dní.

Od 1. října 2018 dílny získaly v hlasování nový název
Sociálně terapeutické centrum Radost. Ve službě proběhla
rovněž interní kontrola kvality Diakonie s výsledkem 94%
plnění vybraných kritérií standardů kvality a povinností
poskytovatele. To znamená, že v rámci Diakonie se řadíme
mezi služby s nejvyšší kvalitou praxe i dokumentace.
V průběhu roku jsme službu poskytli všem zájemcům.
Tým pracovníků STC tvoří vedoucí služby, speciální pedagog, 3 sociálně aktivizační terapeuti, 2 pracovníci v sociálních službách. Celkem 7 pracovníků na 4,50 úvazku.

má
mn

í
vář
ot
oh
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Mgr. Zlata Čajanová,
vedoucí Sociálně terapeutického
centra

oc

Proběhlo také místní šetření, jehož cílem bylo ověřit kvalitu poskytované služby a příslušné dokumentace ve sledovaném období od března do prosince 2018. K předložené
dokumentaci a sledované praxi nebyly žádné výhrady.

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 Evropského sociálního fondu.

m
Po

Od 1. 3. 2018 došlo ke změně financování služby, která
byla zařazena do Projektu Zajištění vybraných sociálních
služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje
(registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207),
který je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Jak jste nám v roce 2018 pomohli
DRUH DÁRCE

PŘÍJMY Z FUNDRAISINGU V ROCE 2018
Vlastní činnost BETLÉMA
Církve

99 209,00 Kč

Firmy

1 433 783,00 Kč

Jednotlivci

3 232 968,34 Kč

Nadace
Organizace
Obce

133 650,00 Kč
43 440,00 Kč
332 235,00 Kč

Zahraniční dárci

76 985,55 Kč

Celkový součet

5 573 734,89 Kč

Bc. Jana Lexová,
vedoucí úseku fundraisingu
a vnějších vztahů
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221 464,00 Kč

58

192

12

109

42

CELKEM

Vedlejší činnost

Ostatní činnost

STC - Brumovice

Mirandie - CHB

Arkénie - DOZP

Narnie - TS

Narnie - DS

22

51

2

0

681

16

212

0

519

822

90

349

67

167

650

110

187

0

2 442

6 791

675

3 772

1 225

2 686

5 645

2 274

60

0

23 128

266

29

105

35

92

393

115

0

0

1 034

ostatní náklady

103

11

62

18

51

140

78

166

0

629

8 585

865

4 647

1 431

3 420

7 417

2 905

834

14

30 119

219

10 596

CELKEM

příjmy z činnosti

2 323

286

1 352

204

1 084

2 436

2 271

dotace MPSV

Výnosy

Dary mimo provoz dosáhly výše 3 624 011 Kč. Stav fondů krytých dary dosáhl výše 2 499 202,16 Kč,
zároveň byl vytvořen peněžní fond reprodukce (plně krytý penězi) ve výši 234 723,23 Kč.

421

5 511

308

3 017

1 096

2 054

4 124

320

0

0

16 429

dotace JMK

254

23

174

71

152

305

25

0

0

1 004

dotace obce

179

15

28

10

20

26

25

0

0

303

dary

263

228

73

50

69

270

263

117

0

1 334

55

5

3

1

40

257

1

96

0

459

8 585

865

4 647

1 431

3 420

7 417

2 905

634

219

30 124

ostatní výnosy
CELKEM
ztráta

24

44

1 686

odpisy

2 164 002 Kč

Tomáš Vostřák,
vedoucí ekonomického úseku

65

8

14

CELKEM

48 000 Kč

26

208

Vedlejší činnost

5 500 Kč

262

Ostatní činnost

80 000 Kč

356

STC - Brumovice

• Vybudování nového domova Betlém

76

257

Mirandie - CHB

• Příprava etapy C - podkroví STC Radost Brumovice čp. 224
(projekční práce)

265

opravy

osobní náklady

52

Arkénie - DOZP

• Rekonstrukce multifunkční místnosti Narnie
(projekt bude pokračovat na jaře 2019)

energie

ostatní služby

250

Narnie - DS

• Automobil Fiat Doblo pro potřeby technického úseku

667 657 Kč

26

Narnie - TS

• Rekonstrukce objektu v Morkůvkách čp. 149
(útvar ředitele)

262

Betlém - OS

V ROCE 2018 JSME REALIZOVALI NÁSLEDUJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE:

materiál

Betlém - DOZP

Hospodářské výsledky roku 2018

Betlém - OS

Náklady

Betlém - DOZP

Výsledovka dle středisek (v tis. Kč)

5

25

Rozvaha (v tis. Kč)

STRUKTURA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
STŘEDISKA V ROCE 2018

Číslo účtu a název účtu
Aktiva

energie
ostatní náklady
2%
2%
materiál
odpisy
opravy
6%
3%
2%

ostatní služby
8%

STRUKTURA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ
STŘEDISKA V ROCE 2018

osobní náklady
77%

dotace Obce
1,00%
dotace JMK
3,33%

dotace MPSV
54,54%
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ostatní výnosy
1,52%
Příjmy z činnosti
35,17%

Koncový
stav

25
42 360

0
42 742

018
021

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby

022

Hmotné movité věci a jejich soubory

6 097

5 980

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 512

1 324

031

Pozemky

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

078
081
082

614

847

1 422

3 442

-25

0

-6 091

-6 699

-2 987

-3 124

-1 512

-1 324

112

Oprávky k samost. HMV a souborům HMV
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Materiál na skladě

132

Zboží na skladě a v prodejnách

211

Peněžní prostředky v pokladně

221

Peněžní prostředky na účtech

261

Peníze na cestě

0

0

311

Odběratelé

0

1

314

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

12

16

315

Pohledávky za klienty

116

163

319

Ostatní pohledávky

122

16

335

Pohledávky za zaměstnanci

88

84

348

Nároky na dotaci JMK – vyrovnávací platba

9

0

378

Jiné pohledávky

4

4

381
388

Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní

80
0

34
0

43 517

48 330

088

dary
4,43%

Počáteční
stav

Aktiva celkem

8

7

2

3

235

269

1 426

4 546

Číslo účtu a název účtu
Pasiva

242
Krátkodobé ﬁnanční výpomoci v rámci DČCE
249
Ostatní krátkodobé ﬁnanční výpomoci
321
Dodavatelé
324
Přijaté zálohy
325
Závazky ke klientům
329
Ostatní závazky
331
Zaměstnanci
333
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
336
Zúčtování s institucemi SP a VZP
342
Ostatní přímé daně
346
Zúčtování dotací ze státního rozpočtu
348
Zúčtování dotací JMK - víceleté
379
Jiné závazky
382
Časové rozlišení dotace
389
Dohadné účty pasivní
395
Vnitřní zúčtování
901
Vlastní jmění
902
Dary a dotace zvyšující vlastní jmění
911
Fondy
912
Přijaté dary v roce
914
Fond sbírek
915
Fond reprodukce majetku
931
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem

Počáteční
stav

Koncový
stav

0
0
302
6
65
7
1 280
14
793
163
0
0
450
0
54
0
21 843
17 505
115
821
56
52
-9
43 517

0
0
271
2
79
6
1 030
0
599
88
0
0
155
0
55
0
22 313
17 444
109
2 499
0
3 677
0
48 325
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Poděkování laskavým dárcům
Děkujeme všem laskavým dárcům a sympatizantům střediska BETLÉM za jejich podporu v roce 2018
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
▪ Evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg,
Thal - Švýcarsko
▪ Ökumenische Frauengruppe Morgenlob,
Thal – Švýcarsko
▪ Reformierte Kirchgemeinde Rein, Brugg AG - Švýcarsko
▪ Rudolf Deeg,Schwarzenbach ADSAALE - Deutschland
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Jihomoravský kraj ▪ Ministerstvo práce a sociálních věcí ▪
Město Hustopeče ▪ Obec Šitbořice ▪ Obec Křepice ▪ Obec
Borkovany ▪ Město Velké Bílovice ▪ Obec Velké Hostěrádky ▪
Obec Krumvíř ▪ Obec Vrbice ▪ Obec Kobylí ▪ Obec Hovorany ▪
Obec Kašnice ▪ Obec Starovičky ▪ městys Boleradice ▪ Obec
Horní Bojanovice ▪ Obec Dolní Bojanovice ▪ Město Velké
Pavlovice ▪ Obec Šakvice ▪ Obec Těšany
NADACE
Nadace ČEZ ▪ NADAČNÍ FOND Emil
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CÍRKVE
Brněnský seniorát ČCE ▪ Farní sbor ČCE Miroslav ▪ Farní
sbor ČCE Brno ▪ Druhý sbor ČCE v Praze 3 - Žižkově ▪
Farnost Těšany ▪ Farní sbor ČCE Nosislav ▪ Farní sbor ČCE
Krucemburk ▪ ŘK farnost Velké Němčice ▪ Farní sbor ČCE
Svitavy ▪ Farní sbor ČCE Velim ▪ Farní sbor ČCE Rúžďka ▪
Farní sbor ČCE Pozděchov ▪ Farní sbor ČCE Chodov ▪
Apoštolská církev, sbor Hodonín ▪ Farní sbor ČCE Ostrov ▪
Farní sbor ČCE Hrabová
ŠKOLY, SDRUŽENÍ A DALŠÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Rotary klub Valtice – Břeclav ▪ DJs 4 Charity z.s. ▪ Vojtěška,
z.s. ▪ Základní škola, Velké Němčice ▪ OREL Jednota
Těšany ▪ Byznys pro společnost ▪ Gymnázium T.G.Masaryka
Hustopeče ▪ Ochotnický spolek Kadet

TUZEMŠTÍ DÁRCI A FIRMY
DARY 100 000 Kč a více:
OSC, a.s. ▪ Stavospol Interiér, s.r.o.
Jiří a Kateřina Zapletalovi

DARY 50 000 až 99 999 Kč:
Fosfa a.s. ▪ skonzult s.r.o. ▪ Erik Feith ▪ BV BRUMOVICE
VÝTAHY s.r.o.
DARY od 10 000 do 49 999 Kč:
OXID Networks s.r.o. ▪ Etnetera a.s. ▪ IVK s.r.o. ▪ Ing. Šárka
Hladilová ▪ Ing. Jindřich Kysela ▪ Ing. Petr Vymazal ▪
FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o. ▪ KORADO a.s. ▪ Lesy ČR,
s.p. LZ Židlochovice ▪ PRO.MED.CS Praha a.s ▪ bdp advisory
s.r.o. ▪ Motomo, s.r.o. ▪ Luboš Hamza ▪ AUTOMARKET
TRUCKS s.r.o. ▪ MUDr. Helena Puharičová ▪ MUDr. Hana
Běhůnková ▪ Olga Francová ▪ DEICHMANN - OBUV s.r.o. ▪
Ing. Jiří Pelc ▪ Ing. Vladimír Wolf ▪ Ing. Petr Kapoun ▪
Cyrmex, s.r.o. ▪ MUDr. Petr Čapek ▪ Ing. Dušan Karkuš ▪ Josef
Bodeček ▪ Ing. Renata Ondroušková ▪ RNDr. Jan Munzar,
CSc. ▪ PhDr. Drahomír Balaštík ▪ ART-SPEED, s.r.o. ▪ MUDr.
Jana Čmelínská ▪ KAMA packaging s.r.o ▪ LOMAX&Co s.r.o. ▪
Jiří Koleňák ▪ Ing. Michal Hajoš ▪ Elektrikmont s.r.o. ▪ MUDr.
Renata Pipková ▪ Natrix vz, s.r.o. ▪ MUDr. Lia Elstnerová ▪
MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. ▪ MeDiLa spol. s r.o. ▪
Ing. Jaroslav Osička ▪ Emil Frantík ▪ MAUTING spol.s r.o. ▪
ČEVOR spol. s r.o. ▪ Ing. Petr Homola ▪ MUDr. Petr Pekař ▪
VACULA s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk Dadák ▪ PLASTMONT BUREŠ,
s. r. o. ▪ MUDr. Daniel Rychnovský ▪ Ing. Alena Motyčková ▪
Milan Hromádka ▪ Ing. Bohumír Posolda ▪ Agrotec a.s. ▪
Ing. Daniel Dušek ▪ Ing. Josef Sklenář ▪ Ing. Stanislav Juránek ▪

Klára Vyhňáková ▪ Karel Berkovec ▪ Mgr. Milada a Ing.
Petr Voznicovi ▪ Účetní kancelář Čížková, s.r.o. ▪ Petr Kříž ▪
RNDr. Ilona Pešková ▪ MUDr. Karel Mazanec ▪ Iva Kočová ▪
Ing. Zdeněk Badal ▪ Ing. Vladimír Jandásek ▪ Jaroslav
Bohdálek ▪ Mgr. Radmila Jeníčková ▪ MUDr. Marie Berková ▪
Jaroslav Haluza ▪ Ing. Jiří Suchánek ▪ MAXPROGRES.
s.r.o. ▪ VHS Ateliér , s.r.o. ▪ Ing. Emil Gabrhelík ▪ Ing. Petr
Ondrůj ▪ Ing. Petr Mynář ▪ Apex Central Europe, s.r.o. ▪ Ing.
Jaromír Horák ▪ LODĚNICE s.r.o. ▪ MOSS logistics s.r.o. ▪
MUDr. Hrbáčová s.r.o. ▪ MUDr. Markéta Fischerová ▪
ORTHOPEDIA MUDr.Kubica,s.r.o. ▪ ROHDE&SCHWARZPraha, s.r.o. ▪ Iva Ivanová ▪ Ing. Miloš Kaška ▪ YATE spol. s r.o.
▪ Ing. Karel Dočkal ▪ Ing. Zdeněk Vávra ▪ Mgr. Petr Pakosta ▪
Doc. Petr Firbas ▪ Tecpa s.r.o. ▪ CANLAB s.r.o. ▪ Ing. Stanislav
Vostárek ▪ A-Z Gabion s.r.o. ▪ Magdalena Pospíšilová ▪
DW HYGIENA s.r.o. ▪ František Kordiovský ▪ Lékárna
SALVIA spol. s r.o. ▪ Ing. Radek Kočí, Ph.D. ▪ ZAKARPATBUD
B.P. s.r.o. ▪ Mgr. Daniel Macek ▪ Ing. Alexander Sikora ▪
Pavel Juráček ▪ ALERG-IM s.r.o. ▪ Pavel Borek ▪ Ivo Lengál ▪
MUDr. Vladimíra Novotná s.r.o. ▪ Miroslav Matuszek ▪
VERAMED s.r.o. ▪ MUDr. Eva Vrzalová, s.r.o. ▪ JUDr. Radek
Adámek
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Vznik a rozvoj Diakonie BETLÉM
manželé Ludvík a Adolfína Odstrčilovi zakládají nadaci, do níž vkládají jako nadační jmění svou vilu,
přilehlé pozemky a další majetek

1929

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

1987

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

1990
1991
1992
1997
2007
2015
2017

Plánované akce v druhé polovině roku 2019:

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

Čtvrtek 18. července
od 17:30 hodin

Čtvrtek 8. srpna
od 19 hodin

Sobota 23. listopadu
od 17 hodin

koncert skupiny Zakaž hvězdu
a prodejní výstava obrazů
uživatelů našich služeb na nádvoří
Chráněného bydlení Mirandie
v Brumovicích.

divadelní představení „Loutka“
v podání Dvorního divadla
na nádvoří Chráněného bydlení
Mirandie v Brumovicích.

19. společenský večer
s dobročinnou aukcí
v Sokolovně v Kloboukách.
VSTUPNÉ 250 Kč

VSTUPNÉ 250 Kč
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

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

Domov Betlém
691 72 Klobouky u Brna, Císařova 27
vedoucí RNDr. Martin Kříž
od 1. 7. 2019 Bc. Zuzana Šrahůlková
tel. 519 419 489, mobil 739 244 837
betlem@betlem.org

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

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

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

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

Autorka fotograﬁí: Ing. Renata Hasilová

Graﬁcké zpracování a sazba

Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
vedoucí Lenka Otýpková
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

www.novareklama.cz

