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Ohlédnutí ředitele střediska za rokem 2021
Rok 2021 byl pro středisko BETLÉM určitě rokem úspěšným, 
i když mnohé z nás stál nemálo sil.

V  lednu jsme od skvělé firmy RENOVA z  Hodonína pře-
vzali dokončený projekt obytného podkroví Sociálně tera-
peutického centra Radost v Brumovicích a během února až 
března jsme nakoupili a instalovali potřebné vybavení. Pro-
jekt s náklady 3 mil. Kč byl financován z evropských fondů 
v  rámci programu IROP (žádost byla podána prostřednic-
tvím MAS Hustopečsko). Žádost o vyplacení dotace jsme 
podávali koncem dubna a v  průběhu roku byla vyplacena. 
Podkroví jsme hned po jeho dokončení a vybavení začali 
prakticky využívat.

Od ledna také naplno běžely práce na projektu rekon-
strukce a modernizace Odstrčilovy vily v Kloboukách, je-
hož významnou součástí byla vestavba moderního výtahu. 
Vedle toho jsme také pořídili nové podlahy a nové vyba-
vení všech pokojů, jídelny a kuchyně. Také tento projekt byl 
spolufinancován Evropskou unií v  rámci programu IROP –  
MAS Hustopečsko. Celkové náklady na projekt, který byl  
dokončen v  dubnu, dosáhly částky bezmála 5 mil. Kč. 
V květnu jsme pak zahájili poskytování pobytových odleh-
čovacích služeb. Tyto služby jsou určeny zejména seniorům 
se sníženou soběstačností a jejich rodinám. V  Odstrčilově 
vile se nám podařilo vytvořit dobrý tým spolupracovníků, 
v  jehož čele stála nejdříve Zlata Čajanová, kterou v  září 
2021, jako nová vedoucí, vystřídala Monika Holánková.

• pobytová forma
• ambulantní forma

• každý pracovní den zajímavé aktivity pro klienty
 - od deskových her, přes jógu až po Canisterapii 
• možnost jednolůžkového pokoje 
• celodenní strava
• příjemný venkovní prostor pro posezení 
 a procházky

Nabídka 
odlehčovaCíCh služeb
pro seniory nad 65 let se sníženou soběstačností

v případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici:
Jolana Jakubčíková, dis.
Telefon: 515 531 880
Mobil: 732 694 748
email: vilasocialni@betlem.org

odstrčilova vila v Kloboukách u brna, Císařova 27

více informací o službě  
najdete na www.betlem.org 3



Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady

Modernizaci Odstrčilovy vily finančně podpořili mnozí  
individuální i firemní dárci. Na tento účel byl věnován také 
zářijový charitativní koncert v  Červeném kostele v  Brně, 
pořádaný Rotary Cluby v  Hradci Králové, Brně a Břeclavi.  
Na koncertě vystoupila operní pěvkyně Andrea Kalivodová 
a chlapecký pěvecký sbor Boni pueri. Úspěšně dopadla 
také listopadová dobročinná aukce, která se již podruhé  
s ohledem na pandemii konala on-line. 

Jsem vděčný za vynikající práci našeho úseku fundraisingu 
v  čele s  Janou Lexovou, kterému se za rok 2021 podařilo  
získat plánovaných 8 mil. Kč.

Velmi také oceňuji nasazení našeho ekonoma Tomáše  
Vostřáka, kterému se podařilo i v  roce 2021 hospodaření 
střediska ekonomicky zvládnout na výbornou. Vítanou 
pomocí nám byly i mimořádné dotace Ministerstva práce  

a sociálních věcí na ochranné 
pomůcky a „covidové“ odměny 
zaměstnancům. 

K 31. 12. 2021 mělo středisko 
BETLÉM na všech svých praco-
vištích celkem 92 pracovníků 
(85,3 přepočtených úvazků), 
tj. o 9 pracovníků více než ke 
konci roku 2020.

Pověření nových pracovníků 
proběhlo ve spolupráci s  Far-
ním sborem ČCE v Klobou-
kách u Brna 19. září 2021.  
Děkujeme partnerskému sboru za spolupráci i za duchovní 
aktivity farářky Martiny Zuštinové v Domově Betlém.

Posilou nám v  roce 2021 bylo toto biblické slovo: „Mzdou 
hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu 
Ježíši, našem Pánu.“ (Bible, list Římanům 6,23).

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 posky-
tování pobytových služeb vytváříme malé domácnosti, ve  
kterých má každý člen své jedinečné místo. Důležitou in-
spiraci 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  
seniorátu ČCE. Svou činnost zahájilo 7. března 1990.  
Od 1. prosince 1991 se středisko na základě Zřizovací lis-
tiny 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 právnic-
kou osobou evidovanou v  rejstříku Ministerstva kultury  
pod č. j. 9-272/2003-13586 ze dne 21. 8. 2003.

Středisko BETLÉM má v současnosti 7 pracovišť: 
• Domov Betlém v Kloboukách u Brna 
• Odstrčilova vila 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.

54



Petr Hejl, DiS.,
ředitel a předseda správní rady
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Správní rada střediska (SRB)
Správní rada střediska je vrcholným orgánem, který zodpo-
vídá za veškerou činnost střediska. V roce 2021 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  
celkem devětkrát. V souladu s Řádem diakonické práce ČCE 
se členové správní rady aktivně účastnili také všech zase-
dání dozorčí rady střediska. 

Během roku 2021 se správní rada střediska zabývala mimo 
jiné:

• schválením výsledků hospodaření za rok 2020 
s oceněním dobrého hospodaření a výborných 
fundraisingových výsledků v krizových covidových 
časech 

• schvalováním rozpočtu na rok 2021 a jeho nutným 
aktualizacím  

• opatřeními, kterými středisko po celý rok čelilo 
dalším vlnám epidemie Covid-19

• nejlepším řešením problému nedostatečného 
materiálního zázemí STC Radost v Hustopečích

• výběrem vedoucího nového zařízení odlehčovacích 
služeb v Odstrčilově vile v Kloboukách

• vyhodnocením plnění Strategického plánu střediska 
a schválením Akčního plánu na roky 2021-2022

• přípravou projektů pro dotační výzvu Integrovaného 
regionálního operačního programu (REACT-EU)

• novelizací Statutu střediska, který po schválení Správní 
radou Diakonie ČCE vstoupil v platnost 1.12.2021
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Mgr. Jiří Gruber,
předseda dozorčí rady

ním vývojem ekonomiky střediska a investičními záměry 
správní rady. Vedle plánovaného přemístění sociálně tera-
peutických dílen v Hustopečích do nového objektu se jedná  
o přestavbu Narnie v  Morkůvkách a nečekanou možnost  
zřídit další chráněné bydlení, tentokrát v  Dubňanech. Po-
těšil nás zájem o odlehčovací služby v  Odstrčilově vile, 
kde se za prvního půl roku uskutečnilo šedesát několika  
týdenních pobytů. 

Také jsme doporučili jmenováni Tomáše Vostřáka členem 
správní rady na další období. Korespondenčně jsme pro-
jednali změny ve statutu střediska, z něhož byly vyjmuty  
odstavce o sociální pomoci střediska pěstounkám, pro-
tože k tomu již nemáme prostory ani prostředky. Dále jsme  
vypustili důraz na společný život v  křesťanské komunitě, 
který výrazně charakterizoval počátky naší činnosti, ale 
nyní je spíše věcí individuálního zájmu našich pracovníků  
a klientů. Je však stále vítán a podporován.   

Nově jsme také formulovali úkoly dozorčí rady kvůli změ-
nám Řádu diakonické práce. Hlavní úkol dozorčí rady 
již není pouze kontrolní, ale je jím péče o rozvoj aktivní  
spolupráce se spolupracujícím sborem, kterým je od po-
čátku vzniku střediska Farní sbor ČCE v Kloboukách u Brna. 
Tato spolupráce probíhá na mnoha rovinách: pastorační,  
bohoslužebné, modlitební i docela praktické.

Dozorčí rada střediska (DRB)

Činnost dozorčí rady střediska již druhý rok poznamenala 
pandemie Covid-19 a související omezení. Většina společ-
ných porad a doporučení proto byla projednávána on-line. 

První setkání rady se konalo 8. února, kde jsme jednomy-
slně doporučili jmenování Ing. Jana Gavlíka členem správní 
rady střediska na další šestileté období. Projednali jsme 
také hospodářské výsledky střediska za rok 2020 a před-
běžný rozpočet na rok 2021. Veškeré materiály a přehledy 
nám dodal ve srozumitelné a  přehledné podobě Tomáš 
Vostřák, za což mu děkujeme. 

Z účetních údajů vyplynulo, že jmění střediska se za posled-
ních deset let (2010-2021) zvýšilo osmkrát a v  současné 
době činí 106 milionů. Jedná se většinou o nemovitý ma-
jetek, který slouží jako jednotlivé domovy pro poskytování 
služeb.  Za stejné období deseti let se čtyřikrát zvýšil po-
čet uživatelů našich služeb (z 25 na 100). Počet pracovníků 
vzrostl o 38 % (z 54 úvazků na 75). Ve srovnání s ostatními 
zařízeními má naše středisko sice vyšší náklady, zato však 
více pracovníků v přímé péči. Celkový poměr je jeden pra-
covník na tři klienty.

Také jsme byli informováni o přípravách na znovuotevření 
Odstrčilovy vily, která bude nově sloužit k  odlehčovacím 
službám pro zájemce z blízkého i vzdáleného okolí (zejména 
pro seniory). Služba svůj provoz zahájila v průběhu května. 

Další setkání rady se konalo 29. března znovu on-line. 
Byli jsme informováni o životě v každém jednotlivém zaří-
zení střediska a postupu stavebních úprav a oprav v někte-
rých z nich. Rada vzala na vědomí aktualizaci strategického 
plánu a poděkovala oddělení fundraisingu, kterému se po-
dařilo za rok 2020 získat pro středisko více jak 8 milionů Kč.

Jednali jsme také o možnosti odkoupení budovy Domova 
Narnie v  Morkůvkách, kterou vlastní evangelický sbor  
v  Kloboukách, aby bylo možné získat zdroje EU na její  
generální opravu a rozšíření o podkrovní prostory.  

Kvůli stále probíhající pandemii bylo dočasně přerušeno 
pravidelné konání bohoslužeb v  jednotlivých zařízeních 
střediska, na kterých se podílí kazatelé sousedních evan-
gelických sborů. Bohoslužby mohly být obnoveny až po  
letních prázdninách. 

Třetí schůze dozorčí rady se konala 3. května na kloboucké 
evangelické faře. Zde jsme projednali zejména výroční 
zprávu střediska za rok 2020 a členové dozorčí rady dostali 
informace o dění v  celém středisku. S  radostí jsme přijali 
zprávu o dokončení stavebních úprav podkroví v  Sociálně 
terapeutickém centru Radost v Brumovicích. 

Poslední schůze dozorčí rady roku 2021 se konala 24. lis-
topadu opět on-line. Zde jsme byli seznámeni s  posled-

Odstrčilova vila8



V  Domově Betlém žijí osoby se zdravotním postižením.  
Našim cílem je vytvářet prostor pro individualitu všech oby-
vatel, kteří zde žijí ve dvou domácnostech. 

Souvisle spolupracujeme s  odborníky, rodinami a přá-
teli. Domov poskytuje sociální služby dospělým osobám,  
zejména těm, kteří používají invalidní vozík. 

Od ledna 2021 se v Domově Betlém změnilo vedení. Na po-
zici vedoucí nastoupila Bc. Radomíra Soukopová. Nebylo 

Domov Betlém v Kloboukách u Brna
to lehké období. V době covidu a karantén bylo téměř ne-
možné obsazovat služby plnými počty pracovníků. Přesto se 
nám dařilo zajistit pro klienty vše potřebné a dá se říct, že 
nás nikdy neopustila kreativita a dobrá nálada. 

V  roce 2021 byl provoz služeb v  Domově Betlém výrazně 
ovlivněn probíhající pandemií Covid-19. Došlo k  omezení 
společných výjezdů a utlumení společenského života. I přes 
tato omezení se nám podařilo realizovat několik zajíma-
vých výletů. Například návštěvu muzea času ve Šternberku, 
Květné zahrady v Kroměříži, výlet na Velehrad, do Lednice 
a do nedaleké výrobny čajů v Čejkovicích.

V závěru roku jsme opět navázali na spolupráci s lidmi, kteří 
se již v  předešlých letech zapojili do projektu Ježíškova 
vnoučata. Rozdávali tak mezi našimi klienty nejen dárky, 
ale i úsměvy, lásku a porozumění. Děkujeme všem, kteří se  
do projektu zapojili.

Tým pracovníků se v průběhu roku hodně měnil. Tři asis-
tentky přešly v květnu na nově otevřenou Odstrčilovu vilu, 
jedna pracovnice odešla do předčasného důchodu a jedna  
z pracovnic odešla na vlastní žádost. Na Betlémě se tak 
uvolnila nová místa. Někteří nováčci neustáli náročnost 
provozu a odcházeli ve zkušební době. Zůstalo nám pět  
nových pracovnic, které svým pracovním nasazením do 
týmu výborně zapadly.
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Bc. Radomíra Soukopová, 
vedoucí Domova Betlém 

Dalších 7 žadatelů o poskytnutí služby muselo být z kapa-
citních důvodu odmítnuto a 2 žadatelé nespadali do cílové 
skupiny.

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

Kapacita služby jsou dvě lůžka v samostatných jednolůžko-
vých garsonkách s přistýlkou.

Odlehčovací službu bylo nutné z důvodu pandemie omezit, 
a to v obdobích od 1. 1. – 30. 4. a 15. 11. – 31. 12. 2021. Cel-
kově odlehčovací službu využilo 15 osob po dobu 342 uby-
tovacích dnů.

K 31. 12. 2021 v Domově Betlém pracovalo 19 pracovníků 
přímé obslužné péče na 18,64 úvazku, 1 pracovnice základní 
výchovné nepedagogické činnosti na 1 úvazek, masérka  
na 0,45 úvazku, uklízečka na 1 úvazek, sociální pracovnice 
na 1 úvazek, zdravotní sestra a zástupce vedoucí na 1 úva-
zek a vedoucí služby na 1 úvazek. 

V roce 2021 Domov Betlém poskytoval dvě registrované  
sociální služby: 

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. 

V dubnu byla služba podrobena důkladné interní kontrole, 
na kterou jsme se řádně připravili a odměnou nám bylo  
ocenění „Diakonická extraliga“. Na titul jsme náležitě pyšní.

Během roku 2021 byli do domova na základě VŘ přijati  
2 noví obyvatelé. V lednu bylo obsazeno místo po klientce, 
která zemřela v listopadu 2020 a v dubnu byla přijata další 
klientka na uvolněné místo.  Po zbytek roku byla kapacita 
domova naplněna a byla tvořena 7 ženami a 5 muži. 
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Bc. Monika Holánková,
vedoucí Odstrčilovy vily

Odstrčilova vila
ODLEHČOVACí SLUŽBy
Pomocí odlehčovacích služeb umožňujeme osobám se zdra-
votním 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 
zdravotním postižením a seniorům, o které zpravidla  
pečují blízké osoby.

Cílem služby je zajistit, aby její uživatelé mohli s naší pod-
porou prožít pobyt v odlehčovací službě co nejvíce podle 
vlastních představ a zájmů. Snažíme se také o vytvoření no-
vých společenských kontaktů hostů, pokud o ně mají zájem. 

Odstrčilova vila je bezbariérová a nachází se v bezpro-
střední blízkosti v jednom areálu s Domovem Betlém. 
Uživatelé mohou využívat přilehlý lesopark a společ-
nou terasu. Pobyty uživatelů v tomto zařízení mohou být  
opakované. Klienti jsou především senioři, kteří potřebují 
péči a pomoc při zvládání denních potřeb.

Kapacita  pobytové formy je 6 lůžek.  V druhém nadzem-
ním podlaží modernizované vily se nachází 2 pokoje  
s jedním lůžkem a přistýlkou a 2 dvojlůžkové pokoje.  Po-
bytovou formu odlehčovací služby poskytujeme celoročně  
v nepřetržitém provozu.

V Odstrčilově vile je poskytována také  ambulantní forma 
odlehčovací služby s maximální kapacitou 6 uživatelů. Pro 
tuto formu je přizpůsobeno zejména první nadzemní pod-
laží se vstupní halou, denní místností a jídelnou, kuchyní, 
a pokojem pro odpočinek uživatelů. Provozní doba ambu-
lantní formy: pondělí-neděle od 7.00 do 18.00 hodin.

Provoz rekonstruované Odstrčilovy vily byl zahájen 
v  květnu 2021. První 3 klientky nastoupily na svůj pobyt  
7. května 2021. 

Do konce roku bylo na Odstrčilově vile uzavřeno cel-
kem 63 smluv pro pobytovou službu. Celkem 8 klientů se 
pravidelně vrací. Průměrná doba jednoho pobytu je cca  
2-3 týdny. Evidujeme i pobyty dlouhodobé – tříměsíční  
u 4 klientů. Pro ambulantní službu byly uzavřeny 4 smlouvy, 
klienti službu využili celkem 27 dnů.

Začátkem září 2021 nastoupila do funkce vedoucí Monika 
Holánková a sociální pracovnice Jolana Jakubčíková. Ke 
konci roku kolektiv pracovníků Odstrčilovy vily tvoří ve-
doucí služby na 1 úvazek, sociální pracovnice na 1 úvazek  
a 7 pracovníků přímé obslužné péče na 7 úvazků.
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Domov narnie
Posláním Domova Narnie je poskytovat dětem a mladým  
lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením 
podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze spo-
lečnosti, navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat 
právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilovat  
o rozvoj jejich soběstačnosti.

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. Služby jsou poskytovány především  
zájemcům dlouhodobě žijícím na území Jihomoravského 
kraje.

Provoz Domova Narnie je dán kalendářem provozu. Služby 
byly poskytovány po celý rok 2021, s  výjimkou části let-
ních prázdnin 2. 8. – 22. 8. 2021 a vánočních prázdnin 23. 12.  
2021 – 2. 1. 2022.

V  roce 2021 jsme realizovali dva víkendové provozní po-
byty, kdy měli uživatelé možnost zůstat v  Narnii i na ví-
kend. V  době provozu domova jsme poskytovali fakul-
tativní službu: pondělní svoz a páteční rozvoz uživatelů.  
Stravování uživatelů služeb Domova Narnie zajišťujeme 
vlastní kuchyní.

Nedílnou součástí služby je plnění školní docházky na  
Základní škole a Praktické škole Hustopeče, odloučené  

pracoviště Morkůvky. Ve spolupráci se školou jsme organi-
zovali tři pobyty. Dva ve Velkých Karlovicích a jeden v Ce-
techovicích. 

V  průběhu roku měli uživatelé služeb možnost účastnit 
se různých aktivizačních činností a volnočasových aktivit,  
návštěv Solné jeskyně, a výletů po okolí.

Domov Narnie poskytuje následující sociální služby:

DEnní STaciOnář pRO DěTi S MEnTáLníM  
a KOMBinOvanýM pOSTižEníM

Kapacita služby je 5 uživatelů, která byla po celý rok 2021 
naplněna. K 31. 12. 2021 evidujeme jednu žádost o poskyt-
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Bc. Veronika Prantlová, DiS.,
vedoucí Domova Narnie

nutí služby, kdy jsme zájemce odmítli z  důvodu plné ka-
pacity.

Denní stacionář je otevřen v  provozní dny dle kalendáře 
provozu od 8.00 do 17.00 hodin.

TýDEnní STaciOnář pRO DěTi S MEnTáLníM  
a KOMBinOvanýM pOSTižEníM

Kapacita služby je 11 uživatelů a po celý rok byla naplněna. 
K  31. 12. 2021 evidujeme 8 žádostí o poskytování služby. 
Z důvodu naplnění kapacity museli být žadatelé odmítnuti.

Poskytování služby probíhá dle kalendáře provozu, zpravi-
dla od pondělí 7.00. do pátku 16.00.

Kolektiv pracovníků Domova Narnie k  31.12.2021 tvořila 
vedoucí na celý úvazek, sociální pracovnice na 0,75 úvazku, 
aktivizační pracovnice na 0,3 úvazku, 12 pracovníků přímé 
péče na 9,9 úvazku a kuchařka na 0,75 úvazku. 
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Markéta Jakubčíková,
vedoucí Chráněného bydlení Arkénie

žeb střediska BETLÉM. Začátkem roku se nekonaly žádné 
akce, oslavy, ani bohoslužby. V  létě jsme uskutečnili tu-
ristický pobyt ve Velkých Karlovicích, kterého se zúčast-
nil jeden klient s  pracovníkem. Vzhledem k  pracovní ne-
schopnosti zaměstnanců se v říjnu neuskutečnil plánovaný  
pobyt v Cetechovicích.

V létě bylo provedeno kompletní zateplení domu a Arkénie 
dostala nový barevný nátěr fasády. 

K 31. 12. 2021 bylo evidováno celkem 16 žádostí o poskyt-
nutí služby, které jsme zatím museli z  důvodu naplnění  
kapacity odmítnout. 

Začátkem roku 2021 proběhla výměna vedoucí služby. 
Kolektiv pracovníků Arkénie tvoří vedoucí služby na 0,4 
úvazku, sociální pracovnice na 0,4 úvazku a 6 pracovníků 
přímé péče na 6 úvazků.

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 postižením, 
popř. v kombinaci s poruchou autistického spektra. Po celý 
rok 2021 byla kapacita služby naplněna. 

Provoz služby Chráněné bydlení Arkénie byl celý rok ovliv-
něn onemocněním Covid-19. Služba byla v  průběhu roku 
omezována dle nařízení vlády ČR a MZ.  Větší část roku se 
tedy Arkénie neúčastnila programu v Sociálně terapeu-
tickém centru Radost v  Brumovicích. Pracovníci se snažili 
obyvatelům nabídnout vhodné aktivity v domácnosti. Vě-
novali se například činnostem vedoucím k  udržování nau-
čených dovedností a rozvíjení nových, péči o domácnost, 
osobní věci, zahradu, vyjížděli na celodenní výlety apod. Na 
zahradě se podařilo vypěstovat sezónní zeleninu a drobné 
ovoce.

Celý rok se v  zařízení Chráněného bydlení Arkénie dodr-
žovala hygienická opatření. Z  preventivních důvodů jsme 
omezili kontakty mezi pracovníky a klienty jednotlivých slu-

chráněné bydlení arkénie v Brumovicích
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Markéta Jakubčíková,
vedoucí Chráněného bydlení Mirandie

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 2021 byla kapa-
cita služby naplněna. 

K  31. 12. 2021 evidujeme celkem 25 aktivních zájemců  
o poskytnutí služby. 

Provoz služby ovlivnilo onemocnění Covid-19. Služba byla 
v průběhu roku omezována dle nařízení vlády ČR a MZ. Celý 
rok se v  Mirandii dodržovala hygienická opatření, omezili 
jsme kontakty mezi pracovníky a klienty jednotlivých slu-
žeb střediska BETLÉM. Nebylo možné uspořádat Vepřové 
hody, Olympiádu, koncert s kavárnou, návštěvy Aqualandu 
Moravia v Pasohlávkách. Proběhla pouze akce Vinobraní. 

Obyvatelům Mirandie denně poskytujeme prostor pro udr-
žování osobních cílů. Pracovníci podporují individuální  
dovednosti uživatelů. Obyvatelé tráví čas v prostorách Mi-
randijského dvora a zahrady, oblíbené jsou výjezdy mimo 
katastr obce a výlety. V  létě jsme organizovali turistický  
pobyt ve Velkých Karlovicích a v září pobyt v Cetechovicích. 
Po celý rok klienti  navštěvovali Sociálně terapeutické cen-
trum Radost, kde rozvíjí pracovní dovednosti v části dílen  
a využívají aktivizačně relaxační část centra.

V  listopadu 2021 došlo k  četnějšímu výskytu onemocnění 
Covid-19 u zaměstnanců a nastala velmi náročná personální 
krize, kterou se nám podařilo zvládnout i s pomocí pracov-
níků STC Radost.

Začátkem roku 2021 byla do funkce vedoucí služby jmeno-
vána pracovnice přímé péče Markéta Jakubčíková, která  
zastoupila Lenku Otýpkovou po dobu MD. V dubnu odešly  
2 pracovnice do odlehčovací služby v  Odstrčilově vile  
a 1 pracovnice ukončila PP v listopadu.  V průběhu roku na-
stoupilo celkem 5 nových pracovnic. Ke konci roku 2021 tým 
pracovníků Mirandie tvoří vedoucí služby na 0,6 úvazku,  
sociální pracovnice na 0,6 úvazku, speciální pedagog na  
0,2 úvazku a 13 pracovníků přímé péče na 12,6 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, 
zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět,  
uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat 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 2021 jsme službu na základě uzavřené smlouvy 
poskytovali 27 lidem, z  toho 18 obyvatelům chráněných  
bydlení v Brumovicích. Maximální denní kapacita zaří-
zení v Brumovicích je 24 uživatelů. Provozní doba je každý 
všední den od 8.00 do 16.00. 

Také v roce 2021 jsme se museli potýkat s dopady šíření ko-
ronaviru. Ředitel střediska rozhodl o přerušení poskyto-
vání služby z důvodu omezení rizika šíření nákazy a vzhle-
dem k  související nemožnosti dostatečného personálního 
zabezpečení služby po dobu 28 dní. V roce 2021 byla služba  
v provozu 213 dní. Dále jsme byli nuceni omezovat skupi-
nové aktivity a program pořádaný externisty. I přes tyto 
skutečnosti jsme se snažili našim uživatelům nabízet pestrý 
a hodnotný program.

Zařízení v Brumovicích je od 1. 1. 2020 financováno z projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence  
na území Jihomoravského kraje, registrační číslo cZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je financován  

z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu čR a rozpočtu Jihomoravského kraje,  
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
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Mgr. Anna Štachová,
vedoucí Sociálně terapeutického centra Radost 

v Brumovicích

pRacOvišTě v huSTOpEčích

Cílovou skupinu tvoří osoby 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

STC Radost se nachází v  pronajatých prostorách Centra  
volného času Pavučina v Hustopečích. Maximální denní ka-
pacita je 10 uživatelů. Provozní doba je každý všední den  
od 8:00 – 16:00 hod. 

Poskytování sociální služby bylo sjednáno s  16 uživateli, 
ale v roce 2021 sociální službu navštěvovalo celkem 15 uži-
vatelů. K  31. 12 .2021 evidujeme 3 žádosti o poskytnutí  
sociální služby. I v roce 2021 stále přetrvávala doba koro-
navirová a ovlivňovala průběh poskytování sociální služby.  
Někteří uživatelé omezili svou docházku do centra z  dů-
vodu obav z nákazy a časté nemocnosti. 

Na základě Nařízení ředitele střediska v  souvislosti s  vý-
skytem onemocnění Covid-19 u pracovníků centra byla so-
ciální služba v době od 18. 1. – 31. 1. 2021 uzavřena. Tyto  
skutečnosti měly také vliv na pořádání společných aktivit 
poskytovaných v rámci sociální služby. I přes toto náročné 
období jsme některé společné aktivity stihli. Byli jsme na 

společném výletě v  ZOO Sedlec, v  Křepicích „U svaté“,  
v Židlochovicích v zámeckém parku, měli jsme společný tá-
borák v areálu Pavučiny a konec roku jsme uzavřeli vánoč-
ním posezením. Během roku jsme žili hlavně pracovním  
životem a učili se novým pracovním dovednostem. V uply-
nulém roce proběhlo také pár prodejních akcí, do kterých 
se zapojovali i naši uživatelé. Poskytování služby bylo dle 
plánu činnosti uzavřeno tři týdny v  době letních prázdnin 
a týden o vánočních svátcích. V této době pracovníci cen-
tra čerpali řádnou dovolenou. Dne 6. 9. 2021 proběhlo  

Začátkem roku 2021 byla dokončena rekonstrukce podkroví 
a dne 16. 2. 2021 byl tento objekt úspěšně zkolaudován. 
Ve zrekonstruovaných prostorách vzniklo 6 nových místností  
pro uživatele i administrativní zázemí služby – denní 
místnost pro práci s  uživateli s  PAS, relaxační míst-
nost pro uživatele s  PAS, tréninková prádelna s  žeh-
lírnou, kanceláře pro vedoucí služby, jejího zástupce  
a sociálního pracovníka a hygienické zázemí pro uživatele  
i pracovníky.

Přímá práce s  klienty byla k  31. 12. 2021 zajištěna  
4,63 úvazky: z  toho 3 sociální pracovníci (2,50 úvazku),  

2 pracovníci v  sociálních službách – přímá obslužná péče 
(1,15 úvazku), 1 pracovník v sociálních službách – základní 
výchovná nepedagogická činnost (0,4 úvazku) a 1 umělecká 
výtvarnice (0,58 úvazku). 
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Ivana Kronovetová, DiS.,
vedoucí Sociálně terapeutického centra Radost

v Hustopečích

společné odpolední setkání s rodinnými příslušníky našich 
uživatelů, kteří tak měli možnost nahlédnout za dveře na-
šeho centra a setkat se s pracovníky zařízení. 

V první polovině roku jsme díky častým pracovním neschop-
nostem a nepřítomnosti pracovníků z  důvodu ošetřování 
člena rodiny a vysoké přímé obslužné péči o uživatele byli 
nuceni navýšit počet úvazků přímé obslužné péče z 3,5 na 
4,1 úvazků. Na tento nově vzniklý úvazek byla přijata nová 
pracovnice. V  druhé polovině roku ukončila pracovní po-
měr jedna pracovnice přímé obslužné péče, která v  orga-
nizaci zůstala jako pomocná provozní pracovnice na DPP. 
Její místo obsadila stávající pracovnice vykonávající zá-
kladní výchovnou nepedagogickou činnost. Tým pracovníků 
k 31.12.2021 tedy tvořili: sociální pracovnice (0,5 úvazku), 
3 pracovnice v  sociálních službách – přímá obslužná péče  
(2 úvazky) a 2 pracovníci v  sociálních službách – základní  
výchovná nepedagogická činnost (1,6 úvazku). Službu koor-
dinovala vedoucí služby (0,5 úvazku) a zároveň vykonávala 
sociální pracovnici (0,5 úvazku). Celkem tedy 6 pracovníků 
na 4,6 úvazků.
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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 dlouhodobém 
nájmu), dále o 8 aut a 1 přívěsný vozík, administrace skladu 
31 vysoušečů vlhkosti, které slouží i k zapůjčení veřejnosti.

Každodenní činnost úseku tvoří provádění údržby a drob-
ných oprav, péče o zeleň v našich zařízeních, svoz a rozvoz 
dětí v Domově Narnie, individuální cesty obyvatel Domova 
Betlém, dovoz stravy apod. Dále spolupracuje s externisty 
na zajištění provozních revizí a technických kontrol, oprav 
aut, řešení pojistných událostí, agenda PO-BOZP, atd. 

Vedoucí úseku také koordinuje a dohlíží na probíhající  
realizace stavebních prací, rekonstrukcí a výrazně partici-
puje na přípravě i realizaci investičních projektů organizace. 
Pod jeho vedením byly v  roce 2021 úspěšně dokončeny  
2 stavební projekty:

• rekonstrukce podkroví Sociálně terapeutického centra 
Radost v Brumovicích, kolaudace 16. února 2021

• rekonstrukce Odstrčilovy vily v Kloboukách, kolaudace 
18. 5.2021. 

Tento rozvoj byl částečně financován z  evropských zdrojů  
a nebyl by možný ani bez podpory individuálních a firem-
ních dárců střediska. Správa majetku spolupracovala na pří-
pravě projektů v  rámci strategického plánování, zejména 
rekonstrukce Domova Narnie a Sociálně terapeutického 
Centra Radost v Hustopečích. 

Personálně byla činnost správy majetku zajištěna 3 pra-
covníky, v  průběhu roku došlo k navýšení úvazku vedou-
cího na celý úvazek, došlo k  obměně 1 pracovníka na  
úvazek částečný.
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Bc. Jana Lexová,
vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů

Bohužel i v roce 2021 byly možnosti pořádat akce pro veřej-
nost velmi omezené. O to více jsme vděční Rotary Clubům 
z Hradce Králové, Břeclavi a Brně za uspořádání benefičního 
koncertu v  kostele J. A. Komenského v Brně. Na koncertě  
vystoupila operní pěvkyně Andrea Kalivodová a chlapecký 
pěvecký sbor Boni pueri. Rovněž 21. ročník dobročinné aukce 
jsme na poslední chvíli přesouvali opět do on-line prostoru. 
Výsledek byl i přesto krásný, ale chybí nám osobní setkání  
a atmosféra společenského večera.

JaK JSTE náM v ROcE 2021 pOMOhLi

BETLÉM – vlastní činnost 253 164,00 Kč

Církve 37 800,00 Kč

Firmy 1 912 590,00 Kč

Jednotlivci 3 567 130,00 Kč

Nadace 406 110,00 Kč

Organizace 1 070 799,00 Kč

Obce 1 363 943,00 Kč

Zahraniční dárci 88 530,00 Kč

Státní správa 65 000,00 Kč

celkový součet 8 765 066,00 Kč

DRuh DáRcE

12,68%

4,76%

41,69%

19,39%

0,45%

3,01%
1,05%

16,20%

Úsek fundraisingu a vnějších vztahů
Úsek FR a vnějších vztahů má na starost vztahy se širokou 
veřejností, oslovování firem i jednotlivců se žádostí o pod-
poru, psaní projektů a podávání žádostí do grantových  
řízení různých nadací. Vydává informační materiály o stře-
disku, spravuje webové stránky střediska, sociální sítě a or-
ganizuje různé eventy. Eviduje veškeré přijaté dary a vede  
jejich agendu. Důležitou součástí práce úseku je komunikace 
s našimi dárci. V roce 2021 došlo po dlouhých letech k per-
sonální obměně úseku. Jan Gavlík byl na celý svůj úvazek  
převeden do funkce vedoucího úseku správy majetku a byli 
přijati dva noví pracovníci. Celkem na úseku vnějších vztahů 
ke konci roku 2021 pracovali 3 pracovníci na 2,43 úvazku.

BETLÉM

Nadace

Církve

Organizace

Firmy

Obce

Jednotlivci

Zahraniční dárci
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Tomáš Vostřák,
vedoucí ekonomického úseku

Zpráva o činnosti ekonomického úseku a výsledky 
hospodaření střediska v roce 2021
činnOST EKOnOMicKÉhO ÚSEKu
Ekonomický úsek se podílí na zajištění zpracování účetnictví 
a vyhotovení účetní závěrky, zpracování mezd a vedení části 
personální agendy, zpracování podkladů pro finanční řízení 
střediska a poskytuje administrativní podporu pro jednot-
livé služby. V roce 2021 jsme začali připravovat nasazení no-
vého docházkového systému. Ekonomický úsek pracoval ve 
stejném složení jako v minulých letech a tvořili jej 3 pracov-
níci – mzdová účetní a pokladní, všeobecná účetní a ekonom, 
celkem na 3 úvazky.

pROvOZní hOSpODařEní STřEDiSKa v ROcE 2021
Celkové náklady za rok 2021 dosáhly výše 51.564.432 Kč, 
z  toho 97 % činily náklady související přímo s  poskytová-
ním registrovaných sociálních služeb. Zbývající 3 % připadají 
na ostatní činnosti související s  hlavním posláním a na ved-
lejší činnost. Nejvýznamnější položkou nákladů jsou osobní  
náklady, které dosáhly výše 40 milionu Kč což je 79 % všech 
nákladů organizace.

Výnosy dosáhly v  roce 2021 výše 51.564.432 Kč – nejvý-
znamnějším zdrojem financování jsou dotace, zejména do-
tace ze zdrojů MPSV. Další významné zdroje financování jsou 
příjmy od klientů a z  jiných tržeb, které v  součtu dosáhly  
10,9 mil Kč.  Dotace od státu, kraje a obcí tvoří 70 % zdrojů 
k  financování sociálních služeb. Vyrovnaného hospodaření 

jsme dosáhli díky darům, které jsme ve výši 2 miliony Kč pou-
žili k financování provozu.

STavEBní aKcE, výZnaMnÉ invESTicE a 
financOvání v ROcE 2021

• Rekonstrukce Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna – 
nejvýznamnější investicí roku 2021 je rekonstrukce bu-
dovy bývalé Odstrčilovy vily, zde jsme po přestěhování 
služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro-
vedli rekonstrukci a modernizaci objektu, včetně nového 
interiérového výtahu. Objekt slouží k poskytování odleh-
čovacích služeb. Investiční náklady dosáhly 4.108.106 Kč, 
dalších zhruba 500 tisíc Kč stálo vybavení.

 Investici jsme financovali z dotace 9. výzvy MAS Husto-
pečsko – IROP – Sociální infrastruktura vč. komunitních 
center, která byla schválena, ale reálně proplacena bude 
až v roce 2022, dotaci očekáváme zhruba 2,8 milionu Kč. 
Dále jsme získali dotaci od JMK a dary od dárců.

• půdní vestavba v STc Radost v Brumovicích – akce byla 
zahájena již v roce 2020, ale celkově se jedná o závěreč-
nou část, kdy od roku 2016 postupně budujeme Sociálně 
terapeutické centrum v Brumovicích, nyní je již investice 
zcela dokončená. Tato závěrečná etapa stála 3,6 milionu 
Kč a ve výši 2,8 mil Kč byla financována z 2. výzvy MAS 

Hustopečsko-IROP-Sociální služby. Celkově jsme v  Bru-
movicích proinvestovali na STC již 9,2 milionu Kč. 

• Zateplení fasády chB arkénie v Brumovicích – akce 
byla realizována a ukončena v roce 2021 v hodnotě cel-
kem 138.917 Kč a byla realizována díky podpoře našich 
dárců.

Dále jsme zahájili přípravu 2 investičních projektů:
• rekonstrukce a modernizace Domova Narnie v Morkův-

kách včetně odkoupení objektu

• nákup objektu a jeho rekonstrukce, který by následně 
sloužil pro již poskytovanou službu Sociálně terapeu-
tické dílny v Hustopečích. 

Podmínkou realizace obou projektů je získat financování ze 
zdrojů Evropské unie.

financOvání v ROcE 2021 
Příspěvky od obcí v roce 2021 jako spolufinancování sociál-
ních služeb dosáhly výše 1.355.173 Kč. Z  darů bylo použito 
dalších 1,6 milionu Kč k financování sociálních služeb. Zbýva-
jící část FR příjmů byla použita na rozvoj střediska a k tvorbě 
fondů na budoucí investice.

K 31.12. činila výše fondů střediska, které byly kryty finanč-
ními prostředky částku 4,5 milionu korun na fondu finančních 
darů, 600 tisíc Kč na fondu materiálových darů a 600 tisíc Kč 
na fondu reprodukce majetku.   

ZávěR a hODnOcEní
Hospodaření roku 2021 skončilo výsledkem hospodaření 0 
a to díky dofinancování reálné provozní ztráty z přijatých fi-
nančních darů. Bilanční suma vzrostla o 2,5 milionu Kč, vlastní 
jmění a fondy vzrostly o 7 milionů Kč. Z toho vyplývá, že růst 
bilanční sumy byl provázen i změnou struktury pasiv (zdrojů) 
– došlo k poklesu cizích zdrojů a růstu zdrojů vlastních. 

Ke konci roku máme nesplacený dluh k ústředí Diakonie ČCE 
ve výši 4 miliony Kč, jehož splatnost je do listopadu 2022. 
V posledních letech zažívá středisko výrazný investiční růst, 
který je provázen růstem bilanční sumy i celkových pro-
vozních nákladů. Od roku 2013 se provozní náklady zvýšily  
trojnásobně. 

V roce 2021 jsme poskytli služby zhruba 140 různým osobám, 
z toho zhruba 50 klientů u nás dlouhodobě bydlelo.
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STRUKTURA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ STŘEDISKA V  ROCE 2021

Příjmy z  činnosti
21,13%

dotace národní
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ostatní výnosy
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STRUKTURA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ STŘEDISKA V  ROCE 2021

výsledovka dle středisek (v tis. Kč)
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materiál 655 75 282 377 101 307 454 287 717 4 3 258

energie 238 27 129 104 31 72 234 53 8 0 896

opravy 70 33 26 38 10 95 51 42 167 1 533

ostatní služby 647 94 151 452 128 212 716 389 371 0 3 160

osobní náklady 11 833 1 135 1 871 5 947 1 677 4 390 8 845 4 830 76 0 40 603

odpisy 1 189 132 82 133 44 242 418 10 2 0 2 251

ostatní náklady 204 16 16 168 53 90 173 37 105 0 863

CELKEM 14 835 1 511 2 556 7 218 2 045 5 408 10 892 5 648 1 446 5 51 564
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příjmy z činnosti 3 156 266 915 1 557 295 1 203 2 665 290 445 105 10 897

dotace národní 9 357 1 077 797 5 058 1 507 3 830 7 250 4489,486 0 0 33 366

dotace JMK 701 0 147 416 115 293 599 0 65 0 2 336

dotace Obce 464 0 8 140 124 45 122 437 15 0 1 355

dary 428 74 618 45 3 34 15 307 430 0 1 956

ostatní výnosy 699 89 35 0 0 0 242 99 490 0 1 654

CELKEM 14 806 1 506 2 520 7 216 2 045 5 405 10 892 5 623 1 446 105 51 564

hospodářský výsledek 0

STRuKTuRa pROvOZních náKLaDŮ
STřEDiSKa v ROcE 2021

STRuKTuRa pROvOZních výnOSŮ
STřEDiSKa v ROcE 2021
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Rozvaha v tisících Kč
Diakonie čcE - středisko BETLÉM

Číslo a název účtu Počáteční
stav

Koncový
stavAktiva

021 Stavby 98 929 106 811

022 Hmotné movité věci a jejich soubory 7 245 7 152

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 324 889

031 Pozemky 853 853

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 696 86

081 Oprávky ke stavbám -8 234 -10 040

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

-3 604 -3 839

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 324 -889

112 Materiál na skladě 8 654

132 Zboží na skladě a v prodejnách 1 0

211 Peněžní prostředky v pokladně 463 315

221 Peněžní prostředky na účtech 6 997 5 506

261 Peníze na cestě 0 0

311 Odběratelé 88 78

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 310 24

315 Pohledávky za klienty 101 208

319 Ostatní pohledávky 44 39

335 Pohledávky za zaměstnanci 17 46

349 Zúčtování ostatních dotací 0 0

381 Náklady příštích období 4 1

388 Dohadné účty aktivní 2 107 2 825

Aktiva celkem 108 026 110 718

Číslo a název účtu Počáteční
stav

Koncový
stavPasiva

231 Krátkodobé úvěry 9 000 4 000
242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie ČCE 422 266
321 Dodavatelé 0 0
324 Přijaté zálohy 248 225
325 Závazky ke klientům 0 302
329 Ostatní závazky 1 22
331 Zaměstnanci 1 503 1 806
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 0

336
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení  
a veřejného zdravotního pojištění

815 1 009

342 Ostatatní přímé daně 159 110
346 Zúčtování dotací ze státního rozpočtu 0 0
348 Zúčtování dotací JMK 0 0
379 Jiné závazky 46 28
382 Časové rozlišení dotace 0 0
389 Dohadné účty pasivní 0 6
395 Vnitřní zúčtování 0 0
901 Vlastní jmění 28 314 34 006
902 Dary a dotace zvyšující vlastní jmění 60 578 63 026
911 Fondy sociální 107 107
912 Fondy darů 3 650 4 514
913 Materiálové fondy 0 646
914 Fond sbírek 4 0
915 Fond reprodukce majetku 3 175 646
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2 0

Pasiva celkem 108 026 110 718
Výsledek hospodaření 0



ZahRaniční DáRci

▪	 Ökumenische Frauengruppe Morgenlob
▪	 Evangelische Kirchgemeinde Thal
▪	 Rudolf u Lotte Deeg

STáTní SpRáva a SaMOSpRávnÉ cELKy

Jihomoravský kraj ▪ Město Hustopeče ▪ Obec Blažovice ▪ 
Obec Žatčany ▪ Město Újezd u Brna ▪ Město Strážnice ▪ Obec 
Střelice ▪ Obec Želešice ▪ Obec Hovorany ▪ Město Modřice ▪ 
Obec Borkovany ▪ Město Velké Bílovice ▪ Obec Moutnice ▪ 
Obec Velké Hostěrádky ▪ Obec Silůvky

naDacE

Rotary Klub Valtice – Břeclav ▪ Sociální nadační fond města 
Brna a Jihomoravského kraje ▪ Nadační fond Českého 
rozhlasu ▪ Kooperativa pojišťovna, a.s.,

DARy 50 000 až 99 999 Kč:
Home Credit a.s. ▪ Isolit-Bravo, spol. s r.o. ▪ AGRIS spol. s r.o. 
▪ Ing. Ondřej Neradil ▪ AGROTEC a.s. ▪ Ing. Jiří Pelc ▪ ART-
SPEED, s.r.o.

DARy od 10 000 do 49 999 Kč:
Fosfa a.s. ▪ Nordic Telecom Regional s.r.o. ▪ Etnetera a.s. ▪ IVK 
s.r.o. ▪ Tomáš Němec ▪ Ing. Jiří Suchánek ▪ Mgr. Petr Pakosta 
▪ TTC ALFA, s.r.o. ▪ Ing. Šárka Hladilová ▪ Ing. Veronika 
Morávková ▪ Miroslav Matuszek ▪ Olga a Milan Francovi 
▪ OPTISIGN s.r.o. ▪ MUDr. Jana Čmelínská ▪ MUDr. Myriam 
Darmovzalová ▪ Ing. Vladimír Jandásek ▪ Ing. Radek Kočí, 
Ph.D. ▪ MUDr. Renata Pipková ▪ MUDr. Helena Puharičová 
▪ Cyrmex, s.r.o. ▪ Natrix vz, s.r.o. ▪ Ing. Alexander Sikora ▪ 
Ing. Jan Vichr ▪ PLASTMONT BUREŠ, s. r. o. ▪ Karroh 
Immobilie s.r.o. ▪ KAMA packaging s.r.o ▪ Ing. Daniel Dušek 
▪ Ing. Dušan Karkuš ▪ Ing. Zdeněk Badal ▪ MUDr. Petr 
Čapek, MBA ▪ MUDr. Miriam Mokrošová ▪ FLUIDTECHNIK 
BOHEMIA, s.r.o. ▪ Ing. Miloš Kaška ▪ SUNLUX s.r.o. ▪ 
Agrostyl, spol., s.r.o. ▪ Ing. Petr Vymazal ▪ Ing. Josef Šelepa 
▪ MUDr. Libor Man endochirurgie s.r.o. ▪ Ing. Petr Kapoun ▪ 
MiraOrtho s.r.o. ▪ PhDr. Drahomír Balaštík ▪ MOSS logistics 
s.r.o. ▪ Ing. Renata Ondroušková ▪ Ing. Zbyněk Uher ▪ 
Ing. Zdeněk Dadák ▪ MUDr. Daniel Rychnovský ▪ 
MUDr. Dana Papoušková ▪ Mgr. Jiří Purket ▪ MAUTING 

cíRKvE

Farní sbor ČCE Brno I ▪ Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově 
▪ Křesťanský sbor Pyšely ▪ Farní sbor ČCE Hustopeče ▪ 
Římskokatolická farnost Šitbořice ▪ Farní sbor ČCE Velim 
▪ Farní sbor ČCE Horní Slavkov ▪ Apoštolská církev, sbor 
Hodonín

šKOLy, SDRužEní a DaLší nEZiSKOvÉ ORganiZacE

Diakonie ČCE – ústředí ▪ Vojtěška, z.s. ▪ Narana z.s. ▪ Národní 
památkový ústav

TuZEMšTí DáRci a fiRMy

DARy 100 000 Kč a více:
OSC, a.s. ▪ BV BRUMOVICE VÝTAHy s.r.o. ▪ Mgr. Bohumila 
a RNDr. Jan Munzarovi

spol.s r.o. ▪ Ing. Bohumír Posolda ▪ Magdalena Švarná ▪ 
Ing. Eva Wagnerová ▪ KOSyKA, s.r.o. ▪ Ing. Petr Mynář ▪ 
Ing. Emil Gabrhelík ▪ VACULA s.r.o. ▪ Ing. Petr Homola ▪ 
DD tisk, s.r.o. ▪ MUDr. Lia Elstnerová ▪ RNDr. Ilona Pešková 
▪ MUDr. Karel Mazanec ▪ ing. Iva Kočová ▪ Jan Veselý ▪ 
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. ▪ Gerhard Frey-Reininghaus ▪ 
Ing. Jiří Pilát ▪ MUDr. Marie Berková ▪ MAXPROGRES. s.r.o. 
▪ MUDr. Kateřina Dokoupilová ▪ Mgr. Milada a Ing. Petr 
Voznicovi ▪ Michal  Vahala ▪ Zemědělské družstvo Bořetice ▪ 
ASIO NEW, spol. s r.o. ▪ MUDr. Marie Svobodová ▪ Ing. Michal 
Máčel, CSc. ▪ Libuše Vinterová ▪ PMCS, s.r.o. ▪ Ing. Martin 
Poštulka ▪ AUDITIA spol. s r.o. ▪ Radim Charvát ▪ Doc. Petr 
Firbas ▪ ALERG-IM s.r.o. ▪ Ing. Zdeněk Vávra ▪ Merlin-plus, 
s.r.o. ▪ Mgr. Roman Keznikl, LL.M. ▪ CANLAB s.r.o. ▪ 
Ing. Vladimír Škára, CSc. ▪ ARDON SAFETy s.r.o. ▪ 
MUDr. Jana Haltmar ▪ MUDr. Eva Floková ▪ Miloš a Markéta 
Dobrovolní ▪ Ing. Stanislav Vostárek ▪ MUDr. Hana Kvapilová 
▪ Petr Bodeček ▪ Ing. Stanislav Juránek ▪ yATE spol. s r.o. 
▪ DALI, spol. s r.o. ▪ Husák  Invest Management, s.r.o. ▪ 
Ing. Petr Ondrůj ▪ MUDr. Elena Kunertová ▪ DW HyGIENA 
s.r.o ▪ František Kordiovský ▪ Drahomíra a Emil Frantíkovi 
▪ Iva Ivanová ▪ VERAMED s.r.o. ▪ MUDr. Petr Pekař ▪ 
RNDr. Pavla Rovnaníková ▪ MUDr. Pavel Kerner ▪ Jana a Petr 
Lexovi ▪ Jan Blažek

poděkování laskavým dárcům
Děkujeme všem laskavým dárcům a sympatizantům střediska BETLÉM za jejich podporu v  roce 2021  
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 www.betlem.org.
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vznik a rozvoj Diakonie BETLÉM

1929 1991

2007 2019

1987 1992

2015 2020

1990 1997

2017 2021

manželé Ludvík a Adolfína 
Odstrčilovi zakládají nadaci,  

do níž vkládají jako nadační jmění 
svou vilu, přilehlé pozemky  

a další majetek

Středisko BETLÉM se stává 
organizační součástí Diakonie ČCE 

s vlastní právní subjektivitou

v pronajatých prostorách 
v Brumovicích zahajuje  

svou činnost Domov Arkénie 
pro dospělé osoby s mentálním 
postižením, jimiž jsou odrostlí 

klienti Domova Narnie

zřízeno odloučené pracoviště 
Sociálně terapeutického  

centra Radost v Hustopečích  
v CVČ Pavučina

obnovení Nadace Ludvíka  
a Adolfíny Odstrčilových  
a převzetí zchátralé vily  

do vlastnictví Farního sboru ČCE 
v Kloboukách u Brna

v budově bývalé evangelické  
školy v Morkůvkách zahajuje  
svou činnost malý stacionář  

pro děti s mentálním postižením 
pod názvem Domov Narnie 

slavnostní otevření  
Chráněného bydlení Mirandie 

v Brumovicích pro dospělé osoby 
s mentálním postižením

slavnostní otevření  
nového Domova Betlém  

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

otevření přístavby Narnie, která 
umožňuje rozšířit kapacitu 

stacionáře

zahajuje svou činnost Sociálně 
terapeutické centrum Radost  

a klienti Domova Arkénie začínají 
nový rok v novém vlastním 

domě pod novou registrací jako 
Chráněné bydlení

rekonstrukcí podkroví dokončeno 
Sociálně terapeutické centrum 

Radost v Brumovicích

po rekonstrukci začíná 
Odstrčilova vila v Kloboukách 
poskytovat odlehčovací služby 

pro seniory
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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 Štachová
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: Renata Kotyzová a archiv

Grafické zpracování a sazba

.cz

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 Bc. Monika Holánková
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
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