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Úvod 
 

Předložení výroční zprávy je vždycky podnět 

k zamyšlení, zda, a konkrétně v čem se uplynulý 

rok organizace lišil od těch předchozích. Nebyl to 

rok výbojů, rok nějakých převratných změn, ba ani 

rok relativně skromné, ale potřebné a dlouho 

plánované expanze, a přece to byl rok v podstatě 

dobrý. Kdybych ho měla charakterizovat, řekla 

bych, že to byl takříkajíc rok rozvoje dovnitř, kdy 

se podařilo na existující podlažní ploše realizovat 

značný počet výrazných zlepšení a inovačních 

kroků, a dále rok personálního rozvoje a stabilizace. Zejména druhý z obou aspektů je 

stěžejní. Víme dobře, že každá organizace může být jen tak dobrá, jak dobří a 

angažovaní jsou pracovníci, kteří se s ní plně identifikují a nepracují v ní snad jenom 

proto, že se jim momentálně nenaskytlo nic výhodnějšího. 

Použila jsem úmyslně nejobecnějšího výrazu „organizace“, protože tady právě nastala 

téměř neviditelná změna. Jak jsme již avizovali, přestala podle nového občanského 

zákoníku od 1. 1. 2014 existovat občanská sdružení. Jsme tedy už dva měsíce spolek, 

ale zatím jede všechno ve známých kolejích, včetně toho, že se nám uznává naše 

dosavadní existence a nezachází se s námi jako s novým subjektem bez tradice, který 

se musí teprve osvědčit. Máme dva roky na to, abychom náležitě aktualizovali stanovy 

a podrobili se procesu registrace tak, aby se z nás stal registrovaný spolek – tedy 

kategorie, kterou nový zákoník zná. A jak se říká, na tento proces „máme lidi“. Po 

nástupu nového, schopného sociálního pracovníka může projektový manažer (který 

plní i propagační a další funkce) odlehčit paní ředitelce v záležitostech administrativy 

a organizace. V pečovatelských službách odešla na vlastní žádost předchozí vedoucí, 

ale nová zkušená síla ji nahradila nad očekávání dobře, takže nenastal žádný propad 

nebo nějaké postupné dohánění, naopak impuls, aby se některé věci dělaly 

efektivněji. 

Také v Hrušovanech u Brna, v domově se zvláštním režimem pod jménem Villa 

Martha, můžeme být jak po stránce vzácné vstřícnosti obce (podobně jako v Brně), 

tak i po stránce vedení velmi spokojeni. O nástupu nové pracovnice jsme hovořili již 

před rokem, ale nebyl to případ, který by charakterizovala lidová moudrost jako „nové 

koště dobře mete“. Dokonce i obyvatele se značně rozvinutou demencí se teď daří 

díky novému přístupu aktivizovat tou měrou, že jejich stav nesignalizuje jenom 
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nezadržitelný sestup, jak bývá v těchto zařízeních zvykem. A součinnost obou 

stacionárních domů se nerealizuje pouze přesunem obyvatel podle momentální 

potřeby specializované péče nebo výpomocí ve sférách, kde nemusí mít menší 

dislokovaný domov vlastního pracovníka, ale také neobyčejně oblíbenými vzájemnými 

návštěvami těch obyvatel, jejichž zdravotní stav to dovoluje. 

Nebudu brát vítr z plachet ostatním, kteří jsou ostatně o detailech informováni lépe 

než já, jakkoli bych měla sto chutí referovat o tom, co už se podařilo prosadit nebo 

jaká zlepšení jsou projektově připravena - jen začít. Ale nemohu si odpustit malé 

postesknutí. Týká se dávno chystaného stacionáře v Lelekovicích. Námi nezpůsobené 

odklady už vyvolaly rozladění mezi námi a partnerským Klubem parkinsoniků. Také 

oni stárnou a potřebovali by slíbené denní útočiště nejraději předevčírem. Těžko se 

jim chápe, že se navzdory veškerému úsilí a vynalézavému zdůvodňování projektu 

z naší strany pořád ještě nepodařilo začít s rekonstrukcí objektu. 

Když se vrátím k roku 2012 – tehdy byl kamenem úrazu katastr města Brna. Náš 

projekt splňoval všechny náležitosti, měl sloužit brněnským obyvatelům a poskytovat 

pracovní příležitosti převážně Brňanům, ale Lelekovice leží kousek za hranicemi 

města, a z tohoto formálního důvodu naše argumentace neobstála. V loňském roce 

byly (péčí našich úředníků) zadány pro žádosti o dotace z fondů EU zase jiné 

mantinely. Zdůvodnili jsme inovativní charakter projektu pečlivě koncipovanou 

součinností mezi běžně zestárlými klienty a parkinsoniky, které spojuje fakt, že mohou 

být jen obtížně přes den sami doma, aniž potřebují stacionární ubytování. Odborný 

posuzovatel v něm neshledal dost novosti, ač jsme nepodávali přihlášku vynálezu, kde 

je to nutnost, a žádost byla opět zamítnuta, navzdory potřebnosti a velmi efektivnímu 

vynaložení prostředků… Ale ujišťuji vás, že toto úsilí nevzdáme, už proto, že celodenní 

pobyt v kolektivu logicky patří do uceleného souboru forem péče, které chceme 

poskytovat. Reálný výhled a podporu nám dává informace o zařazení budoucího 

provozu denního stacionáře v Lelekovicích do Akčního plánu sociálních služeb města 

Brna pro rok 2014. 

Nu a nakonec: V červenci 2013 jsme vstoupili do jubilejního desátého ročníku 

fungování naší „vlajkové lodi“, Domu důstojného stáří. Máme na ten rok docela 

mimořádný kalendář od docela mimořádné fotografky, která si teprve zouvá dětské 

střevíčky, ale pracuje jako talentovaný profesionál. Zaměřila se na citlivé portréty 

krásných starých tváří. Samozřejmě chystáme oslavy, malou knižní publikaci, a věříme, 

že se vše podaří. Ale nesmím předbíhat – dnes hodnotíme právě uplynulé funkční 

období ve světle svého zorného úhlu a ve světle faktických údajů na následujících 

stránkách. 
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Terénní služby 

Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba v domácnostech je zaměřena na pomoc seniorům a zdravotně 

znevýhodněným dospělým. V současnosti v pečovatelských terénních službách 

pracuje deset pracovnic v sociálních službách.  

Rok 2013 byl rokem významným, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich jsou i 

personální změny, kdy na základě dvou rodičovských dovolených byly přijaty dvě 

nové zaměstnankyně na pozici pracovník v sociálních službách. 

Zásadní změnou roku 2013 bylo i to, že k 31. 7. po několika letech odešla vedoucí 

pečovatelské služby v domácnostech Mgr. Vítězslava Kubíková. Na její místo 

nastoupila nová vedoucí Bc. Dita Kozáková. 

Všechny nové zaměstnankyně se rychle zapracovaly, mají dobré interpersonální 

vztahy a klienti jsou s nimi velice spokojeni.  

V roce 2013 byla pečovatelská služba úspěšná. Hlásilo se množství nových klientů, 

z nichž většinu se nám podařilo uspokojit. Řada stávajících dlouholetých klientů 

žádala rozšíření služeb. Byli jsme schopni zabezpečit i krátkodobou výpomoc 

zájemcům, kteří potřebovali naši pomoc pouze dočasně. Výbornou vizitkou našich 

zaměstnankyň je to, že většina nových zájemců oslovila naši organizaci na základě 

doporučení osob, o něž pečujeme nebo jsme se v minulosti starali. 

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2013 docházely pracovnice v sociálních 

službách do domácností uživatelů a pomáhaly jim s péčí o vlastní osobu i s chodem 

domácnosti. Vyhledávanou součástí pečovatelské služby je i doprovod k lékaři, na 

vycházku a celkově kontakt se společenským prostředím. Veškeré služby jsme pro 

potřebné klienty zajišťovali v ranních, odpoledních i večerních hodinách, také o 

víkendech a státních svátcích. 

V rámci povinného dalšího vzdělávání a hlavně z důvodu zvyšování kvality 

pečovatelské služby se všechny pracovnice v sociálních službách účastnily 

akreditovaných kurzů a školení. V rámci projektu, který pořádal Krajský úřad 

Jihomoravského kraje ve spolupráci s Úřadem práce, proběhla všechna školení 

bezplatně. 

Desetičlenný tým pracovnic v sociálních službách v roce 2013 pečoval o 89 uživatelů a 

v domácnostech bylo provedeno celkem 22 585 pečovatelských úkonů. 
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Domácí ošetřovatelská péče 

Domácí ošetřovatelská péče byla v roce 2013 stejně jako v minulých letech určována 

snahou plnit základní myšlenku, a to ideu pomoci bližnímu na profesionální úrovni. 

Pomoci, kterou tým sedmi zdravotních sester poskytoval nejen jako svou pracovní 

povinnost, ale s láskou a pochopením pro potřeby našich nemocných seniorů. Většina 

pacientů v domácí péči jsou lidé s pohybovými obtížemi, mnozí z nich používají 

chodítka nebo jsou imobilní a zcela závislí na péči druhých osob. Pro tyto pacienty je 

nemyslitelné dennodenní dojíždění do nemocnice na rehabilitaci, na převazy 

operačních ran, bércových vředů, na odběry krve či aplikace injekcí. 

Domácí ošetřovatelská péče je nelékařský zdravotnický obor. Zdravotní sestry musí 

mít pro výkon povolání registraci ministerstva zdravotnictví. Téměř jako povinnost se 

jeví schopnost empatie, osobního nasazení a prožívání s pacienty. Protože se ale 

tento přístup nedá nařídit, a přesto patří k nosným prioritám snad všech zaměstnanců 

Betanie - křesťanské pomoci, proto i sestřičkám za něj patří velké poděkování. 

V domácnostech seniorů pracují samostatně, bez opory kolegyň nebo vedoucí sestry, 

jejich práce není přímo vidět a pozitivní vliv jejich práce a snažení u pacientů se odráží 

až zpětně na kladných hodnoceních ze strany praktických lékařů, rodinných 

příslušníků i samotných pacientů.  

Dlouhodobě spolupracujeme s téměř padesáti praktickými lékaři v rámci města Brna, 

z toho 20 - 30 lékařů k nám do péče posílá pacienty pravidelně, přibližně 20 lékařů 

nás oslovuje 1-2x měsíčně. Předepisují domácí zdravotní péči, která je hrazena 

zdravotními pojišťovnami, proto je pro pacienty zdarma. Smlouvy máme uzavřeny 

s pojišťovnami VZP, ZPMV, VOZP, OZP a ČPZP. 

Zdravotní sestry pracují podle ošetřovatelských standardů. Dobu a frekvenci návštěv u 

pacienta určuje praktický lékař nebo ošetřující lékař v nemocnici. Ten také stanovuje 

jednotlivé zdravotnické úkony, které sestra u pacienta vykonává. 

Domácí zdravotní péče je poskytována 7 dní v týdnu, včetně sobot, nedělí a všech 

svátků. 

Zdravotní sestry k přejezdům mezi pacienty využívaly MHD města Brna, pouze 

k urychlení převozu krve a biologického materiálu používala vedoucí sestra 

automobil. 

Během roku 2013 jsme ošetřily 439 pacientů při 8426 návštěvách. Jednotlivých úkonů 

hrazených zdravotními pojišťovnami bylo 13 603. Při srovnání s rokem 2012 došlo 

k nárůstu ošetřených pacientů téměř o 250 osob (což je dáno i velkým nárůstem 

počtu odběrů krve), zvýšil se také počet návštěv u pacientů o více než jeden tisíc. 
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Výborné výsledky z roku 2013 svědčí o narůstajícím zájmu o naší domácí péči, z čehož 

máme radost a věříme, že i v 2014 budeme naši péči poskytovat k plné spokojenosti 

pacientů, lékařů i zdravotních pojišťoven. 

Pobytové služby 

Dům důstojného stáří, Brno-Maloměřice 

V Domě důstojného stáří (DDS) byly k závěru roku 2013 poskytovány sociální služby 

75 klientům, jejichž průměrný věk je 86 let. V průběhu roku jsme se rozloučili s 21 

klienty, kteří zemřeli. Jejich místa byla okamžitě obsazena. Ke konci roku 2013 

evidujeme 780 žádostí o přijetí, znamená to, že bychom teoreticky byli schopni 

zaplnit seniory, kteří nás potřebují, plných deset domovů o kapacitě DDS. 

S ohledem na zdravotní stav 

či soběstačnost klientů a 

z toho vyplývajícího stupně 

přiznaného příspěvku na péči 

(viz sousední graf) jsou klienti 

v DDS ubytovaní buď 

v samostatných bytech, nebo 

na vícelůžkových pokojích na 

tzv. ošetřovatelské jednotce. 

V domově je pro ně zajištěna 

nepřetržitá zdravotní péče a 

pečovatelská služba. V souladu s posláním DDS poskytovat sociální služby klientům 

až do konce jejich dnů bez nutnosti stěhování do jiného zařízení naši kvalifikovaní 

pracovníci zajišťují komplexní péči vč. paliativní. V zajištění této činnosti byl v roce 

2013 z daru Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pořízen pro klienty DDS 

oxygenátor, který osobám v terminálním stádiu ulehčuje dýchání. 

V roce 2013 pokračovala soustavná spolupráce s externí praktickou lékařkou, která 

má v péči většinu klientů DDS. Je k dispozici klientům přímo v DDS při svých 

pravidelných ordinačních hodinách jedenkrát týdně. Stejně tak pravidelně dochází do 

domova specialistka interní lékařka. Velice pohodlné a cenové výhodné je pro klienty i 

doručování požadovaných léků rozvozem Chytré lékárny. 

Hledáme také nové způsoby a formy poskytování sociálních služeb. Velice dobře si 

například uvědomujeme, jak je pro pečující osoby složité zajištění péče o blízkou 

osobu v době, kdy samy potřebují podstoupit např. lékařský zákrok nebo z jiného 

vážného důvodu (např. rekonstrukce bytu) musí péči dočasně přerušit. K poskytování 
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této respitní péče jsme v průběhu roku 2013 svépomocně upravili bývalé kadeřnictví 

v přízemí objektu na moderní tzv. V. I. P. pokoj vybavený vlastním bezbariérovým 

sociálním zařízením se sprchou, kuchyňskou linkou, elektrickým polohovacím lůžkem 

a televizním přijímačem. Krátkodobé odlehčovací pobyty jsme v roce 2013 tak 

v tomto prostoru mohli poskytnout deseti klientům, z toho dvěma opakovaně a dvě 

klientky přešly z krátkodobého pobytu do režimu trvalého pobytu.  

 

Nově vybudovaný V. I. P. pokoj pro krátkodobé pobyty s vlastním sociálním zařízením 

Pravidelnou součástí života v DDS se staly oblíbené společenské a kulturní akce. 

Každý měsíc slavíme společně narozeniny těch klientů, kteří se daného měsíce 

narodili. Tato oslava je vždy spojena s kulturním 

vystoupením, ať už členů Janáčkovy opery Národního 

divadla v Brně, nebo klávesisty Antonína Klučky, 

případně studentů či absolventů brněnské 

konzervatoře. Velmi oblíbená jsou i vystoupení 

klavíristy Františka Kratochvíla a saxofonisty Františka 

Bártla, bývalého člena orchestru Gustava Broma. 

V roce 2013 jsme navázali spolupráci s RNDr. 

Romanem Truksou, brněnským diskžokejem, který 

nás při diskotéce už několikrát seznámil s poklady ze 

své rozsáhlé sbírky klasických vinylových desek. Velice 

povedenou byla v tomto směru například oslava 

říjnových jubilantů, při níž jsme si stylově připomněli i 

95. výročí vzniku ČSR a kterou právě Roman Truksa 

jako DJ Liquid A doprovodil autentickou hudbou 

z období první republiky. 
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Kromě těchto společných oslav se v domově konají pravidelně i další koncertní 

vystoupení, ať už vynikajícího smíšeného pěveckého sboru Boni discipuli nebo 

Nostalgia quarteta, v němž účinkují členové Filharmonie Brno. Bohatě navštívené 

bývají i přednášky na rozmanitá témata, ať už jde o myslivost a ochranu životního 

prostředí nebo o cestopisná pásma. Oblíbená vystoupení dětí a mládeže ze 

spřátelených škol nabijí všechny posluchače energií mládí a optimismu. 

Stejně tak s nadšením se zúčastňují zejména obyvatelky DDS rukodělných prací v tzv. 

Dílničce, kterou jednou za dva týdny připravuje externistka Martina Kotačková. 

Účastnice těchto kroužků si mohou být jisty, že pokaždé budou vytvářet nějaký 

vkusný doplněk či dárek, přičemž materiál, s nímž pracují, je velice různorodý od 

textilu přes papír, korálky, dráty, přírodniny až po keramiku. 

Další oblíbenou programovou stálicí v životě DDS jsou páteční cvičení pohybové a 

hudební terapie, které střídavě organizují Helena Jasyčková a Kateřina Honzírková. 

Aktivně se jich zúčastňují i klienti, kteří jsou jinak upoutáni na pojízdném křesle. 

Těchto cvičení se se zájmem zúčastňují i naši přátelé z Parkinson klubu. Právě 

pohybová terapie je jednou z oblastí, které se v DDS konají na bázi dobrovolnictví, 

podobně jako třeba návštěvy studentek, které u některých klientek v domově pořádá 

agentura JAS. 

I méně pohybliví klienti mají možnost zakoupit si přímo v domově nejen potraviny, 

ale i cukrovinky a prostředky osobní hygieny. Obměnit šatník za dostupné ceny je 

možné na pravidelných prodejních akcích, které se v domově konají. 

Klienti domova se ovšem nevyhýbají ani aktivnímu zájmu o veřejné dění v naší zemi. 

S velkým zájmem se tak zúčastňují veškerých voleb, ať už, jak tomu bylo v roce 2013, 

jde o volby hlavy státu nebo do Poslanecké sněmovny. Ty klienty, kterým síly 

zabraňují vydat se osobně do volební místnosti, navštěvuje delegace volební komise s 

urnou přímo u lůžka. Obyvatelé DDS také měli možnost sledovat přímý televizní 

přenos inaugurace prezidenta Miloše Zemana na velkoplošné projekci. V rámci 

předvolební kampaně nás v září navštívila delegace hnutí ANO v čele s Andrejem 

Babišem a jihomoravským lídrem hnutí Martinem Stropnickým. Zejména ten si 

přítomné získal svým skromným a uvážlivým vystupováním. Přítomní politici 

odpovídali obyvatelům DDS na jejich dotazy týkající se zejména výše důchodů a 

přislíbili po roce návrat mezi seniory, aby si od nich vyslechli hodnocení své práce v 

parlamentu.    

V rámci zkvalitňování poskytované péče byl v roce 2013 tým zaměstnanců DDS 

posílen o sociálního pracovníka, což pocítili klienti na rychlejším a operativnějším 

vyřizování veškerých osobních záležitostí. 
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Bez omezení běžného provozu se nám v polovině roku podařilo realizovat instalaci 

solárního systému, který by měl přinést úsporu nákladů na ohřev teplé vody. Přesné 

úspory budou známy až po uplynutí minimálně ročního provozu soustavy, ale už letní 

výsledky ukazovaly, že se investice, na níž se podílel zejména Fond životního prostředí 

ČR a Fond soudržnosti, byla smysluplná a přinese kromě úspor i efekt ekologický, 

neboť nebude na ohřev vody potřeba spalovat dosavadní množství plynu. 

Jak ukázal zájem o říjnový Den otevřených dveří, je o námi poskytované služby ze 

strany veřejnosti zájem. Také ze strany jiných organizací a samosprávy (Židovská obec 

Brno, Církev československá husitská, Společnost Parkinson, vedení městské části 

Brno – Maloměřice a Obřany) se nám dostává pozitivního hodnocení naší péče, náš 

domov často slouží jako referenční příklad toho, jak lze poskytovat kvalitní sociální 

péči mimo půdorys příspěvkových organizací. 

Villa Martha, Hrušovany u Brna 

Domov se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna je od svého otevření 

v závěru roku 2009 plně obsazen a s ohledem na množství neuspokojených žádostí o 

umístění byla v roce 2013 navýšena jeho kapacita na 20 klientů (oproti 17 klientům 

v roce předcházejícím). Kromě možnosti uspokojit tak více žadatelů o umístění se tato 

skutečnost pozitivně odrazila i na ekonomice fungování domova. 

Změny, které začala krátce 

po svém nástupu realizovat 

nová zdejší vrchní sestra 

Marcela Synková, se 

pozitivně projevují jak na 

atmosféře ve Ville Martha, 

tak i na poskytované péči a 

aktivizaci klientů. Z iniciativy 

vrchní sestry byla upravena 

dříve jen průchozí chodba na 

místo setkávání klientů, jejich 

společné stravování, 

výtvarné a jiné aktivity. 

Společná příprava smažených vdolků 

Drobných úprav se dočkala modlitebna, byl v ní instalován televizní přijímač 

s plochou obrazovkou, na němž je možné sledovat kromě televizního vysílání i DVD. 

Stůl Páně byl upraven pro snazší manipulaci a uvolnění prostoru modlitebny pro jiné 



Výroční zpráva Betanie – křesťanská pomoc za rok 2013 

 

10 

než liturgické účely. Po přebudování podkrovní administrativní místnosti na pokoj 

byla zakoupena mobilní klimatizační jednotka k úpravě pokojové teploty v letních 

měsících. K zajištění osobní hygieny klientů ubytovaných v prvním poschodí byl 

zakoupen sprchový vozík a náležitě upravena vodovodní baterie. 

Nabídka akcí pořádaných pro klienty Villy Martha je velice pestrá. V souladu s trendy 

práce s pacienty stiženými Alzheimerovou nemocí je jejich aktivizace prováděna 

formou smyslové aktivizace, kdy jsou s klienty rekonstruovány jejich kdysi důvěrně 

známé aktivity. Domovem tak občas voní vdolky, které připravují pod vedením 

personálu samy klientky, nebo jídelníček zpestří zabíjačková degustace. 

Oblíbené jsou i arteterapeutické činnosti, při nichž se klienti vyjadřují kreslením do 

mouky nebo vodovými barvami. Samostatnou kapitolou jsou pak různé oslavy často 

motivované lidovými zvyky a tradicemi. Personál se nezdráhá zapojovat ochotně také, 

což jen podporuje dobrou atmosféru na pracovišti.  

V čilém kontaktu jsou klienti obou našich pobytových zařízení. Hrušovanští přijíždějí 

na společenské akce do Brna, obyvatelé DDS zase byli královsky pohoštěni při oslavě 

ve Ville Martha. V roce 2013 se z důvodu tropických veder v letních měsících 

neuskutečnila zahradní slavnost ve Ville Martha, jak tomu bylo v roce předcházejícím. 

Klienti Villy Martha na bále v DDS a reciproční návštěva z Brna v Hrušovanech 

Tradičně velice dobrá je spolupráce domova s místní obecní samosprávou, která 

nezůstává pouze u proklamací, ale má i konkrétní podobu příspěvku z obecního 

rozpočtu Hrušovan. Stejně tak nás podporuje Region Židlochovicko. Velice dobrá je 

také spolupráce se státní správou reprezentovanou ochotnými a pilnými 

pracovnicemi židlochovické pobočky úřadu práce, které provádějí bezodkladná 

sociální šetření v souvislosti s vyřizováním příspěvku na péči. 

V roce 2013 jsme navázali intenzivní spolupráci s MUDr. Navrátilovou z Interní 

ambulance pro poruchy metabolismu a výživy Fakultní nemocnice v Brně–Bohunicích, 

která se dlouhodobě věnuje významu kvalitního stravování včetně podávání 

výživových doplňků pacientům s Alzheimerovou nemocí.  
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Průměrný věk klientů Villy Martha je 85 let. O služby poskytované našim domovem se 

zvláštním režimem je značný zájem, o čemž svědčí počet 183 registrovaných žádostí o 

umístění k 31. 12. 2013. V roce 2013 ve Ville Martha zemřelo 11 klientů, na jejichž 

místa bylo přijato s ohledem na navýšení kapacity domova 14 jiných zájemců.  

Podobně jako v DDS byly i na jižní stranu střechy Villy Martha namontovány 

v polovině roku 2013 kolektory na ohřev vody sluneční energií. Také investice na 

zdejší montáž solárního systému byla z větší části hrazena z dotace Fondu životního 

prostředí ČR a Fondu soudržnosti. 

Rekondiční pobyty 
Tradiční součástí činnosti, jíž se Betanie zabývá, je pořádání rekondičních pobytů. 

Konají se obvykle dvakrát ročně v jarním a podzimním období a umožňují jejich 

účastníkům načerpat síly v lázeňském nebo přírodním prostředí. 

Stejně tak i v roce 2013 zorganizovala Betanie dva rekondiční pobyty. Na přelomu 

jara a léta jsme poprvé zavítali do rozkvetlých Jeseníků do lázní Dolní Lipová. 

S ubytováním i stravou jsme byli spokojeni, personál hotelu se nám věnoval dle svých 

maximálních sil, přesto jsme zaznamenali jeho obavy o budoucnost, které, jak jsme se 

dozvěděli, se bohužel vyplnily na konci roku 2013, kdy došlo k uzavření těchto lázní. 

Podzimní rekondiční pobyt se konal v příjemném přírodním prostředí hotelu Devět 

skal na Vysočině. Okolní lesy nám nabídly takové bohatství hub, že se chodbami 

hotelu brzy po našem příjezdu linula vůně sušících se praváků a babek. Oba pobyty 

provázela pravidelná cvičení, návštěvy bazénu a každodenní biblická zamyšlení. 

Kladný ohlas, jaký tyto pobyty mezi jejich účastníky vyvolávají, nás vede k tomu, 

abychom v pořádání rekondičních výjezdů pokračovali i v roce 2014, kdy jsou již 

smluvně zajištěny opět dva termíny. 

Zahraniční spolupráce 

Německo 

Podle programu střídavých návštěv jsme byli v uplynulém roce hostitelskou zemí. 

Oficiální návštěva Saské diakonie z Lipska se uskutečnila ve dnech 12. – 14. září. 

Oficiální byla jen potud, že ji vedl ředitel pan Sönke Junge a byla v dlouhodobém 

plánu obou organizací, ale proběhla jako obvykle ve velmi přátelském a neformálním 

duchu. Pro první zásadní rozhovor, jen s odpolední kávou, posloužila jídelna na 

Lipové. Navzájem jsme se informovali o sociálním a ekonomickém klimatu v obou 

zemích, které reflektují naše služby a zařízení. Z rozdílů lze vyzdvihnout například to, 
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že analogie naší situace, kdy soukromá zařízení, nečerpající z veřejných prostředků, 

nejsou podrobena pravidelným kontrolám (takže jsou na mnoha místech klienti 

vystaveni špatnému zacházení a libovůli), existovala v Německu zhruba do roku 1985, 

ale v současné době je tato sféra podrobena stejnému dozoru bez ohledu na zdroje 

financování. Hosté se živě zajímali o všechny naše novinky také v průběhu pracovní 

večeře, která se uskutečnila v soukromí. 

Další den nám umožnil velmi 

zajímavou prohlídku ředitel 

domova zdravotně postižených 

(všech věkových kategorií) v zámku 

Habrovany, asi 2 km od Rusínova. 

Zařízení je srovnatelné s DDS co do 

počtu obyvatel, má jich 70, a také 

maximální angažovaností vedení. 

Ing. Marcel Funderák má ovšem 

k dispozici tak veliké prostory, že 

jsou ekonomicky na obtíž, je svázán 

fascikly administrativních předpisů 

a zákazy ze strany památkové péče 

i vzdáleností služeb, jež lze využívat ve větším městě, takže jeho náklady tvoří násobky 

těch našich. 

Kulturně osvětovou část návštěvy tvořila prohlídka nedalekého Památníku míru a 

muzea bitvy Tří císařů. Navštívili jsme společně Villu Marthu v Hrušovanech, 

pohovořili o dobrých výsledcích aktivizace obyvatel i o zavedeném systému zlepšení 

výživy nutričními nápoji. Za nestálého počasí jsme zařadili alespoň malou prohlídku 

Špilberku s výkladem k brněnskému panoramatu. 

Přijali jsme pozvání k letošní návštěvě Lipska ve dnech 28. – 30. dubna 2014. 

Rakousko 

Zahájená spolupráce s domovem Elizabeth v Zistersdorfu bohužel nepokračovala. 

Ředitel pan Schweng neměl možnost přijmout naše pozvání – tušíme, že jde m. j. o 

naznačené překážky včetně zdravotních problémů, takže nechceme naléhat. 

Pokoušeli jsme se navázat kontakty doporučené Ekumenickým fórem křesťanských 

žen, ale zůstalo jen u mailové korespondence. 

Zato veliký ohlas měla rakouská přednáška o systému validace, která se uskutečnila 

v DDS. Přijela na ni psycholožka paní Edeltraud Bolmannová. Na bezplatném semináři 

Ředitel Sönke Junge na návštěvě ve Ville Martha 
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doložila velmi poutavě empatické přístupy ke klientům v postupujících stadiích 

demence, a to propracovaným praktickým systémem, který se již osvědčuje u ní i na 

mnoha dalších místech. 

Indie 

I nadále podporujeme školní docházku jihoindického děvčátka Sibil Rani ze státu 

Kárnataka v rámci programu Charity. Dobře se učí a těší nás, že můžeme kolektivně 

přispět k tomu, aby našla v budoucnosti díky vzdělání lepší uplatnění. 

Propagace 
Základním informačním kanálem, jímž Betanie komunikuje s veřejností, jsou 

internetové stránky na adrese www.betanie.eu. Zde mohou zájemci nalézt pravidelně 

aktualizované informace a fotodokumentaci o životě v obou našich pobytových 

zařízeních, případně o jiných aktivitách organizace, pořádaných rekondicích apod. 

V souladu s povinností poskytovat sociální poradenství je možno přímo na domovské 

stránce nalézt základní informace o možnostech umístění v našich zařízeních či rady 

související s vyřízením příspěvku na péči včetně odkazu k vyplnění oficiální žádosti o 

PnP elektronickou cestou. 

O životě v DDS byla veřejnost dále informována prostřednictvím Zpravodaje MČ 

Maloměřice-Obřany či týdeníku CČSH Český zápas. V průběhu roku se také objevilo 

několik reportáží ze života Betanie v elektronických médiích. Nejvíce pozornosti 

v závěru roku 2013 vyvolalo v médiích vydání kalendáře sdružení na rok 2014 

s portréty některých klientů DDS. Tyto černobílé portréty v druhé polovině roku 2013 

nafotila v domově dvanáctiletá dívka Vendula Mičová. Zachycují klienty při jejich 

oblíbených činnostech s charakteristickou rekvizitou. Nejen obyvatele DDS, ale i 

nezúčastněné diváky zaujala empatie a fotografický cit, s nimiž k tvorbě talentovaná 

dívenka přistupovala. Reportáž o vzniku tohoto výjimečného kalendáře si tak našla 

místo v celostátním zpravodajství České televize i v následném pořadu Události 

v kultuře či Týden v regionech. Soubor 19 fotografií, které Vendulka v domově 

pořídila, se stal vhodnou výzdobou chodby v přízemí DDS a zůstane tak trvalou 

vzpomínkou na milou spolupráci s mladou talentovanou fotografkou. 

Šíři poskytovaných sociálních služeb a zdravotní péče Betanie prezentovala v rámci 

specializovaného veletrhu Medical Fair na brněnském výstavišti. Pokračovala 

distribuce letáků nabízejících služby Betanie, ve zpravodajích některých městských 

částí se objevila textová inzerce podporující nábor uživatelů zejména terénních služeb. 
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Fundraising 
Rok 2013 lze také charakterizovat zvýšeným úsilím o zajištění zdrojů pro fungování 

naší organizace. Kromě obvyklých dotačních titulů z rozpočtu města Brna, kraje a 

ministerstva práce a sociálních věcí jsme zintenzívněli fundraisingové aktivity směrem 

k soukromým subjektům. Některé z našich podaných projektů byly úspěšné, jiné 

nikoliv.  

Do první skupiny lze zařadit kladně vyřízenou žádost zaslanou Výboru dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové o nákup přístroje k obohacování vdechovaného vzduch o 

kyslík, tzv. oxygenátoru, který velmi ulehčuje dýchání klientů zejména v terminálním 

stádiu. Úspěšně byla také vyřízena žádost Fondu pomoci Siemens o nákup 

teleskopických paravánů na ošetřovatelskou jednotku DDS. Ty umožňují operativní 

stínění a zachování soukromí či intimity při ošetření nebo provádění hygieny na 

vícelůžkových pokojích. Stejný fond nám v závěru roku 2013 přislíbil příspěvek na 

nákup sprchovacího lůžka pro potřeby zjednodušení osobní hygieny klientů 

ošetřovatelské jednotky DDS. 

Díky příspěvku od Nadace Agrofert jsme mohli vybavit nově zbudovaný pokoj ve Ville 

Martha elektrickými polohovacími postelemi s příslušenstvím. Našeho hrušovanského 

domova se týká i další úspěšně přidělený příspěvek na vybudování schodišťové 

sedačky do prvního patra. Přidělená částka (50.000,-Kč) však činí pouze cirka šestinu 

pořizovací ceny sedačky, proto se v dalším období stává prioritou zajištění zbývající 

částky. 

Mezi neúspěšně vyřízené žádosti patří (již tradičně) projekt Adventních koncertů 

České televize. Také správní radu Nadace ČEZ náš projekt nezaujal. Neúspěchem také 

skončil pokus o získání evropské dotace na výstavbu denního stacionáře 

v Lelekovicích z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Také na tento 

další rozvojový projekt Betanie, který by rozšířil portfolio poskytovaných sociálních 

služeb, bude třeba v následujícím období hledat zdroje jinde. 

Personální zajištění provozu organizace k 31. 12. 2013 
Terénní služby (pečovatelská + ošetřovatelská): 
Vedoucí pečovatelské služby  ................................................................................................... 1 
Vedoucí ošetřovatelské služby  ................................................................................................ 1 
Pracovnice v sociálních službách  ..........................................................................................10 
(1 pracovnice rozdělení úvazku 0,2 soc. prac. + 0,8 prac. v soc. službách) 
Zdravotnické pracovnice  ............................................................................................................ 6   
Terénní služby celkem  ...........................................................................................................18 
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Výdej stravy  .................................................................................................................................... 3 
Úklid  .................................................................................................................................................. 2 
Prádelna  ........................................................................................................................................... 2 
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Villa Martha, Hrušovany u Brna 
Vedoucí zdravotnická pracovnice  ........................................................................................... 1 
Zdravotnické pracovnice  ............................................................................................................ 3 
Pracovnice v sociálních službách  ............................................................................................ 8 
Údržbář, řidič, úklid  ...................................................................................................................... 1 
Výdej stravy  .................................................................................................................................... 2 
Villa Martha celkem  ..............................................................................................................  15  
 
Ředitelka organizace .................................................................................................................... 1 
Ekonomka ........................................................................................................................................ 1 
Projektový manažer  ..................................................................................................................... 1 
Vedení celkem  ............................................................................................................................. 3 
 
Celkem za organizaci .................................................................. 71 zaměstnanců 
 
Profese nutriční terapeut a ergoterapie jsou zabezpečeny na dohodu o provedení 
práce. Administrativa Villy Martha je vykonávána pracovnicí na dohodu o pracovní 
činnosti 
 
.



 

 Rozvaha k 31. 12. 2013 

AKTIVA                   Kč PASIVA               Kč 

        

Budovy,haly a stavby 76 425 241 Kč Dodavatelé 223 868 Kč 

Movité věci 2 994 778 Kč Ostatní závazky 58 456 Kč 

Pořízení hmotných investic                          - Kč     

Oprávky k budovám -17 276 631 Kč Zaměstnanci                         - Kč 

Oprávky k movitým věcem -2 602 914 Kč Pojištění a daně 434 751 Kč 

Majetek 59 540 474 Kč Jiné závazky 1 289 351 Kč 

Zásoby 16 032 Kč Výnosy příštích období                         - Kč 

Pokladna, ceniny 167 497 Kč Zúčtovací vztahy 2 006 426 Kč 

Bankovní účty, cenné papíry 159 742 Kč Vlastní jmění 56 810 886 Kč 

Finanční účty 327 239 Kč Rezervy na opravy 900 000 Kč 

    Nerozdělený zisk minulých let                         - Kč 

Zúčtovací vztahy 102 503 Kč Hospodářský výsledek 268 936 Kč 

    Jmění, fondy rezervy… 57 979 822 Kč 

        
        

        

AKTIVA  59 986 248 Kč   PASIVA  59 986 248 Kč 
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Přehled hospodaření v roce 2013 

Zdravotnický materiál 102 558 Kč 

Kancelářské potřeby 70 432 Kč 

DHIM (1000-40000) 236 163 Kč 

Ostatní materiál (údržba, úklid…) 274 976 Kč 

Potraviny 932 398 Kč 

Spotřeba materiálu 1 616 527 Kč 

Elektrická energie 688 433 Kč 

Plyn, pára, vodné, stočné 888 475 Kč 

Pohonné hmoty 51 418 Kč 

Spotřeba energie 1 628 326 Kč 

Opravy a údržba 150 769 Kč 

Cestovné a Jízdné 54 703 Kč 

Náklady na reprezentaci 41 996 Kč 

Nájemné + služby 149 493 Kč 

Telekomunikační služby, poštovné 160 126 Kč 

Stravovací služby 1 646 101 Kč 

Zdravotnické prohlídky, poplatky lékař 91 335 Kč 

Ostatní služby 56 211 Kč 

Projekční a inženýrské práce 499 878 Kč 

Služby 2 603 144 Kč 

Mzdy 16 315 750 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 5 572 592 Kč 

Mzdové náklady 21 888 342 Kč 

Stravné pro zaměstnance 586 080 Kč 

OOPP a vzd. zaměst.,penz.připojištění 578 603 Kč 

Nemocenské dávky 123 310 Kč 

Sociální náklady 1 287 993 Kč 

Daně, poplatky, pojištění, příspěvky 152 625 Kč 

Ostatní výdaje (rekondice) 212 105 Kč 

Tvorba rezerv 0 Kč 

Odpisy 2 792 504 Kč 

Náklady 32 429 034 Kč 
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Příjmy za poskytované služby 20 809 272 Kč 

Dary a příspěvky (dary 754834,- + členské přísp. 22400,-) 777 234 Kč 

Dotace MMB (odbor sociální péče, odbor zdraví ) 5 200 000 Kč 

Dotace JMK ( odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví ) 1 715 000 Kč 

Dotace MPSV 1 069 000 Kč 

Dotace úřadu práce (vzdělávání zaměstnanců) 149 579 Kč 

Dotace Nadačního fondu obětem holocaustu 400 000 Kč 

Ostatní příjmy (odpisy, zúčtování rezerv, úroky) 2 577 885 Kč 

Výnosy 32 697 970 Kč 

  

Hospodářský výsledek 268 936 Kč 
 

Poděkování 
Chod Betanie je financován z několika zdrojů. Na rozdíl od příspěvkových organizací, 

které se mohou spolehnout na to, že jejich zřizovatelé uhradí jejich náklady, musí 

Betanie jako nestátní nezisková organizace průběžně dokládat, jak plní své projektové 

ukazatele, aby se mohla jako v předchozích letech ucházet o veřejné dotace, tvořící 

významný podíl jejího hospodaření. Za loňský rok je v této souvislosti třeba 

poděkovat zejména odboru zdraví a sociální péče Magistrátu statutárního města Brna 

a odboru sociálních věcí Úřadu Jihomoravského kraje, a dále Ministerstvu práce a 

sociálních věcí a Úřadu práce ČR. Tam jde i o konkrétně účelově vázané prostředky, 

jako je například financování povinného doškolování zaměstnanců, které se musí 

pravidelně upřesňovat a potvrzovat. 

Kromě užitečné výměny informací na nás pamatovali partneři z Diakonie Církve 

evangelicko-lutherské z Lipska a Saský klub přátel Betanie také finančním darem, byli 

jsme rovněž opakovaně adresáty sbírek v náboženských obcích CČSH, a rádi 

děkujeme i Diecézní radě Církve československé husitské, jež nad námi drží od 

začátku naší existence štědrou ruku a umožňuje nám působit v samotném centru 

města v Brna v prostorách, které diecézi náleží. Stejně tak jsme vděčni Židovské obci 

Brno a Nadačnímu fondu obětem holocaustu. 

Nejenom instituce, také podnikatelé a soukromé osoby nám pomáhají doplňovat 

pokladnu tak, abychom nemuseli omezovat služby, jakkoli nezadržitelně stoupají 

nezbytné vstupy i cena investičních předmětů, které po deseti letech provozu 
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dosluhují a postupně je musíme nahrazovat. Uvádíme seznam dárců a ujišťujeme je 

jak svou vděčností, tak i pečlivým a uváženým využitím darů, které nám poskytli. 

  AGROFERT HOLDING ............................................................................... 30 000 Kč 
  AKL Zálešák  ................................................................................................. 40 000 Kč 
 PaedDr. Bauer Jindřich, Brno .................................................................................. 10 000 Kč 
  Bednaříková Bohumila, Brno ................................................................... 1 000 Kč 
  Bezdičková Irena, Brno ................................................................................... 800 Kč 
manželé Burgetovi, Brno ........................................................................................... 40 000 Kč 
  děti z Révové ulice, Brno ........................................................................... 3 061 Kč 
  Diakonie Lipsko  ......................................................................................... 37 500 Kč 
  Drlíček Ladislav, Brno................................................................................ 10 000 Kč 
 Mgr. Dvořák Jan, Brno .......................................................................................... 4 000 Kč 
 Mgr. Frimmelová Jitka, Brno ............................................................................. 10 000 Kč 
  Hartman Josef, Brno.................................................................................... 2 000 Kč 
  Hasse Zdeněk, Blansko ............................................................................ 26 279 Kč 
  Hašková Zdeňka, Brno ............................................................................. 10 000 Kč 
  Holečková Ludmila, Brno ........................................................................ 20 000 Kč 
 Mgr. Holý David, Brno .......................................................................................... 7 000 Kč 
   Jakubová Vlasta, Brno .............................................................................. 18 000 Kč 
 Dr.  Janečková Denisa, Brno ............................................................................. 5 000 Kč 
manželé Jonákovi, Brno ............................................................................................... 2 000 Kč 
  Konvičná Marie, Brno ..................................................................................... 100 Kč 
 PhDr. Koreňová Věra, Brno ................................................................................... 1 000 Kč 
  Kroupová Dana, Brno ............................................................................... 10 000 Kč 
  Kubíček Miroslav, Brno ............................................................................ 30 000 Kč 
  Kubíček Václav, Pouzdřany ..................................................................... 20 000 Kč 
  Marek, Znojmo............................................................................................ 40 000 Kč 
  Martinec Jaroslav, Praha  ........................................................................ 20 000 Kč 
  Matušková Helena, Brno ........................................................................... 1 000 Kč 
  Nemeškalová Renata, Brno .................................................................... 50 000 Kč 
 Mgr. Neumannová Zora, Brno ......................................................................... 15 000 Kč 
  Nezhybová Radka, Brno ............................................................................ 1 000 Kč 
  NO CČSH Černovice, Brno ........................................................................ 3 000 Kč 
  Novotný Květoslav, Brno ........................................................................... 7 000 Kč 
  Obec Hrušovany u Brna .........................................................................110 000 Kč 
  Pávková Hana, Brno .................................................................................. 31 000 Kč 
  Pitrová Markéta, Brno ................................................................................. 5 000 Kč 
 MUDr. Prokešová Jana, Brno .................................................................................. 4 000 Kč 
  SIEMENS s. r. o. ........................................................................................... 59 896 Kč 
  Skalníková Hana, Brno ............................................................................... 3 000 Kč 
  Sokol Židlochovice ...................................................................................... 4 000 Kč 
   STK Brno .......................................................................................................... 5 000 Kč 
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 MUDr. Svačinová Jitka, Brno .................................................................................. 5 000 Kč 
  Ševečková Marie, Brno ............................................................................... 5 000 Kč 
 Mgr.  Šívara Petr, Brno ........................................................................................... 4 000 Kč 
 Mgr.  Táborská Drahomíra, Brno ............................................................................ 300 Kč 
  Toddová Irena, Brno ................................................................................... 1 000 Kč 
   Valenta Pavel, Brno ..................................................................................... 2 000 Kč 
  Viktorin Rostislav, Brno ............................................................................ 20 000 Kč 
  Vítková Petruška, Brno ................................................................................... 300 Kč 
  Voráček René, Brno ................................................................................... 20 000 Kč 
   Židovská obec Brno ........................................................................................ 598 Kč 
  Celkem ................................................................................... 754 834 Kč 
 

Kromě výše uvedených finančních darů jsme svým mecenášům velice vděčni i za 

poskytnuté dary hmotné, zejména pak Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, 

manželům Nováčkovým, rodině paní Kárové, stejně tak společnostem AKL Zálešák a 

Pharmawell, a. s. Děkujeme dále agentuře Direct Media za zprostředkování tisku 

souboru velkoplošných portrétů klientů DDS. 

A konečně vyjadřujeme díky všem pracovníkům Betanie, i když je nebudeme 

jmenovat tak, jako sponzory. Bez jejich angažovanosti a nesmírně obětavé - a vesměs 

jak v terénu, tak ve stacionárních domovech - také těžké práce, která vysiluje fyzicky i 

psychicky, by naše organizace nemohla být vzorovým spolkem. 

Takovým zařízením, kde například na umístění v DDS čekají v dlouhém pořadníku 

budoucí obyvatelé, protože mu dávají přednost před ostatními, kde rádi (a mnozí jen 

za dobré slovo) koncertují špičkoví profesionálové i amatéři, s nímž se naprostá 

většina klientů sžívá velmi rychle a k plné spokojenosti. Není to tím, že se náš dům 

stavebně zdařil, ale tím, že jeho pracovníci vytvářejí dobré, skutečně laskavé prostředí. 

Zaslouží si za to na závěr upřímné poděkování. 
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