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Vážení, 

dovolte mi, abych několika slovy uvedl výroční zprávu 

ústavu, jehož správní radě mám tu čest předsedat. 

S Betanií jsem jako člen Církve československé husitské 

spjat téměř dvě desítky let. Dodnes rád vzpomínám na 

dlouhá jednání s tehdejšími představiteli města, na 

nichž jsem před patnácti lety jako starosta městské 

části Brno – Maloměřice a Obřany dojednával možnosti 

bezúplatného převodu neudržovaného obecního pozemku 

za naší radnicí k výstavbě Domu důstojného stáří. 

Dobrá věc se tehdy podařila a DDS plný spokojených seniorů je dodnes pýchou naší 

městské části, kterou nám závidí ostatní brněnské čtvrti. V přátelském prostředí 

Betanie se stále cítím velice dobře a to nejen proto, že se ve zdejší ředitelně vaří 

vynikající káva, kterou mi nikdy neopomenou nabídnout. Duchem porozumění a 

citlivého naslouchání potřebám všech klientů je prodchnut celý domov.  

Rád občas jezdím do hrušovanské Villy Martha. Tamní velká zahrada s ovocnými 

stromy a květinovými záhony přivede člověka, na něhož doléhá shon všedních dní, na 

jiné myšlenky. Líbí se v ní i našim klientům domova se zvláštním režimem, kteří zde 

rádi tráví každou volnou chvíli, když jim to počasí dovolí. S velkým zájmem proto 

sleduji přípravy výstavby dalšího zařízení pro poskytování odlehčovacích služeb 

v Lelekovicích, věřím, že se i tento dům v zahradě stane bezpečným útočištěm pro lidi 

s kombinovaným postižením po dobu, kdy se o ně nebudou moci postarat jejich 

příbuzní. 

Myslím na desítky seniorů, v jejichž domácnostech pomáhají naše pečovatelky a 

zdravotní sestry. Představuju si ty stovky schodů, které musí denně našlapat, desítky 

hodin při výkonu náročné péče, kdy jim přesto ze srdce nemizí ochota a z tváře milý 

úsměv. 

Jsem již v seniorském věku. Za svůj život jsem působil v řadě funkcí ať už v místní 

samosprávě, nejrůznějších komisích nebo třeba ve sboru obřanských dobrovolných 

hasičů. Musím se ovšem přiznat, že práce v Betanii mě naplňuje sladkým pocitem 

z činnosti, která má smysl a snad i Boží požehnání. Přál bych čtenářům této výroční 

zprávy, aby něco z tohoto pocitu okusili po jejím přečtení i oni sami. 

 

Vlastimil Břicháček 

předseda správní rady a starosta MČ Brno-Maloměřice a Obřany 
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Terénní služby 

Pečovatelské služby v domácnosti 

Terénní pečovatelská služba je zaměřena na pomoc seniorům a zdravotně postiženým 

dospělým, kteří žijí ve své vlastní domácnosti, ale z důvodu věku či zdravotního stavu 

nejsou schopni postarat se o sebe, ani o chod své domácnosti. Pokud jim pomoc 

nemůže poskytnout blízká rodina, mohou své potřeby zajišťovat pomoci týmu našich 

pracovnic v sociálních službách - pečovatelek. Služby do domácnosti nabízíme všem, 

kteří naši pomoc potřebují a požádají o ni, a to až do výše maxima kapacity. Našimi 

klienty jsou hlavně nesoběstační imobilní uživatelé, ale máme hodně i těch, kteří žijí 

sami, jsou relativně soběstační a potřebují pouze občasnou či jednorázovou výpomoc 

- například s péčí o domácnost. I v roce 2015 byla imobilními a těžce zdravotně 

postiženými klienty využívána služba ve večerních hodinách, o víkendech a státních 

svátcích.   

V roce 2015 jsme poskytli péči téměř devíti desítkám klientům. Většina z nich čerpala 

naše služby pravidelně, jen malá množina klientů potřebovala příležitostnou 

dopomoc. V průběhu roku 2015 nedošlo k dramatickým změnám v počtu uživatelů. 

Ty klienty, kteří z péče odešli – z důvodu úmrtí nebo z důvodu odchodu do 

pobytového zařízení sociální péče, jsme operativně nahradili zájemci ze zásobníku 

čekatelů na službu. Na rozdíl od předchozích let služba netrpěla nedostatkem klientů, 

ale naopak nemohla, z kapacitních důvodů, všechny zájemce uspokojit. To je 

nesporným důkazem toho, že naše organizace je již pevně ukotvena v povědomí 

veřejnosti a je synonymem vysoké úrovně a kvality sociálních služeb. O tom svědčí i 

skutečnost, že většina nových žadatelů se na nás obrátila na doporučení našich 

klientů nebo jejich rodinných příslušníků. 

Terénní pečovatelskou službu zajišťuje 10 pracovnic v sociálních službách – 

pečovatelek. Jejich práci manažersky řídí, organizuje a smluvně zajišťuje vedoucí TPS. 

Během roku 2015 došlo k několika personálním změnám v týmu pečovatelek i 

k výměně na pozici vedoucí. Kolektiv opustily některé pracovnice z důvodu nemoci, 

odchodu na mateřskou dovolenou nebo přechodu na jiné pozice, většinou 

v sociálních službách, což svědčí o kvalitách našich zaměstnanců. Na uvolněné pozice 

pečovatelek jsme vyhlásili výběrová řízení a vybrali jsme takové adeptky, které 

prokázaly patřičnou odbornost, praxi a vztah k cílové skupině našich uživatelů.  Pro 

prohloubení znalostí všech našich pracovnic, udržení, popř. i zvýšení kvality našich 

služeb, jsme i v roce 2015 zajišťovali odborná školení, kurzy a stáže. Toto odborné 

vzdělávání probíhalo podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v rozsahu minimálně 24 hodin ročně. 
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Nabídka služeb, které naše terénní pečovatelská služba poskytuje, je velmi široká a 

vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dlouhodobě jsou 

nejžádanějšími úkony osobní hygiena, včetně celkové koupele na lůžku pomocí 

speciální nafukovací vany, dopomoc při používání WC, oblékání a svlékání, příprava a 

podání stravy, donášku a podání oběda, běžný úklid domácnosti, nákupy, doprovod 

na vycházku nebo k lékaři či dozor nad uživatelem v době, kdy jsou jeho rodinní 

příslušníci v zaměstnání nebo mají jiné povinnosti. U těch klientů, kteří nemají 

možnost požádat sami o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení, pečovatelky rády 

vypomohou radou rodině, popř. vše potřebné samy zařídí. Naší snahou je 

přizpůsobovat službu individuálním potřebám jednotlivých uživatelů a být pro naše 

klienty jistotou i v případě nepředvídatelných událostí. Nastanou-li u některého 

klienta závažné problémy, naše pečovatelky jsou poučeny, jak situaci zvládnout. Např. 

přivolají lékařskou pomoc, eventuálně rychlou zdravotnickou záchrannou službu a 

následně o všem informují vedoucí pečovatelské služby a rodinu klienta. V roce 2015 

jsme navázali spolupráci se Zdravotnickými potřebami Chytré lékárny a v jejich 

součinnosti jsme schopni klientům poradit vysoce efektivní pomůcky k usnadnění a 

hlavně prodloužení možnosti pobytu v domácím prostředí.    

I v roce 2015 jsme obdrželi od klientů a jejich rodin nejedno poděkování za kvalitní 

práci našich pracovnic. Je neoddiskutovatelné, že jejich péče umožnila zůstat 

v domácím prostředí lidem, kteří by jinak byli odkázáni na stálou péči ve stacionářích, 

léčebnách dlouhodobě nemocných či domovech pro seniory. 

V roce 2015 byla služba poskytnuta celkem 86 uživatelům, počet úkonů byl 10 945 a 

celková hodinová péče činila 10 318 hodin přímé péče v domácnostech klientů. 

Domácí ošetřovatelská péče 

Domácí ošetřovatelská péče spolu 

s pečovatelskou službou v domácnosti 

zajišťovaly v roce 2015 komplexní služby o 

klienty v jejich přirozeném domácím 

prostředí. Společně vytvářely tým terénní 

služby. Našim společným cílem bylo 

zlepšovat životní situaci každého našeho 

klienta tak, aby mohl žít důstojný a 

plnohodnotný život v prostředí, které je mu 

nejbližší, v jeho domově.  
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Cílovou skupinou domácí ošetřovatelské péče byli dospělí lidé, tj. od osmnácti let. 

Ovšem většinu našich pacientů tvořili senioři, věkový průměr se pohyboval okolo 80 

let. Z toho vyplývaly kromě zdravotních problémů pacientů také další obtíže, které 

naše pracovnice musely řešit. Mezi nejčastější patřily např. zapomínání, zmatenost, 

omezený fyzický stav pacientů, ale také opuštěnost či psychická nepohoda pacientů, 

problémy v jejich rodinách a jiné. 

Kolektiv zdravotních sester byl v roce 2015 stabilizovaný, tvořený 7 pracovnicemi. 

Všechny zdravotní sestry splňovaly povinnou registraci Ministerstva zdravotnictví, 

která kromě jiného znamená, že sestry byly povinny se dále vzdělávat. Např. 19. 9. 

2015 jim zaměstnavatel umožnil v Domě důstojného stáří zdarma absolvovat kurz 

„Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb“. Toto školení se setkalo s velmi 

příznivým hodnocením. 

Do domácností pacientů si naši péči vyžádali praktičtí lékaři (ev. lékaři z nemocnic) 

v rámci celého území města Brna. V roce 2015 s naší DP spolupracovalo 49 

praktických lékařů a 3 nemocnice – MOÚ, FN Bohunice a Nemocnice Milosrdných 

bratří. Spolupracovali jsme také s Hospicem sv. Alžběty. Rozšířila se spolupráce 

s pečovatelskými službami. 

Zdravotní péče v domácnosti byla pro pacienty zdarma, neboť byla plně hrazena ze 

zdravotního pojištění pacientů. K tomu byla nezbytná spolupráce se zdravotními 

pojišťovnami. Tak jako v předchozích letech jsme měli uzavřené smlouvy s VZP, VOZP, 

ZPMV, OZP a ČPZP. Jedinou úhradou v hotovosti pro pacienty tak byl odvoz 

biologického materiálu do laboratoře. Zdravotní pojišťovny mají ve své metodice 

stanoveny výkony pro domácí péči, podle kterých následně probíhá úhrada naší péče. 

Bohužel bodové hodnocení jednotlivých výkonů zůstává již několik let beze změn.  

Mezi nejčastější výkony, které zdravotní sestry u pacientů prováděly, patřily: převazy 

bércových vředů a dekubitů, operačních ran, odběry krve a jiného biologického 

materiálu, ošetřovatelská rehabilitace, výměny stomií, měření krevního tlaku, aplikace 

injekcí atd. Zdravotní sestry pracovaly podle ošetřovatelských standardů. U každého 

pacienta musel být potvrzen Poukaz DP, ve kterém praktický lékař specifikoval své 

požadavky na péči, tj. délku návštěvy i jejich frekvenci, aplikace léčiv (léků, injekcí, 

mastí). Pro nás toto určení bylo závazné. 

Každá návštěva u pacienta musela být zdravotní sestrou popsána do 

Ošetřovatelského záznamu pacienta. Významnější změny zdravotního stavu (obvykle 

zhoršení) ihned hlásily sestry praktickému lékaři a vedoucí sestře. Služba byla 

poskytována 7 dní v týdnu, vč. všech státních svátků. 
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V roce 2015 zdravotní sestry ošetřily 244 pacientů při 11 929 návštěvách. Počet 

jednotlivých úkonů hrazených pojišťovnami byl 12 686. Statistické výsledky jsou 

každoročně odesílány ke zpracování na ÚZIS. 

Výsledky statistiky ukázaly stabilitu našich služeb, domácí péče Betanie – křesťanská 

pomoc, z. ú. patřila v roce 2015 podle reakcí lékařů i pacientů ke kvalitním a 

důvěryhodným službám, z čehož máme velkou radost. A v této cestě budeme rádi 

pokračovat v letech příštích. 

Pobytové služby 

Dům důstojného stáří, Brno-Maloměřice 

V Domě důstojného stáří (DDS) byly k závěru roku 2015 poskytovány sociální služby 

75 klientům, jejichž průměrný věk je 86 let. V průběhu roku jsme se rozloučili s 22 

klienty, kteří zemřeli. Jejich místa byla okamžitě obsazena. Ke konci roku 2015 

evidujeme 951 žádostí o přijetí, některé z nich jsou akutní, jiné podali žadatelé jen z 

důvodu pocitu jistoty, že o ně bude v případě nemohoucnosti postaráno. 

V návaznosti na zdravotní stav či 

soběstačnost klientů a z toho 

vyplývajícího stupně přiznaného 

příspěvku na péči jsou klienti v 

DDS ubytovaní buď v 

samostatných svobodárnách, 

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 poskytují naši kvalifikovaní pracovníci komplexní 

péči vč. paliativní. 

V roce 2015 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, 

kteří o to mají zájem, doručování požadovaných léků rozvozem Chytré lékárny. 
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Jednou z tradičně kladně hodnocených součástí života v DDS jsou pravidelné kulturní 

akce, na nichž vystupují brněnští hudebníci a jiní umělci. 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 třeba klávesisty Antonína Klučky, případně studentů či absolventů 

brněnské konzervatoře z ateliéru prof. Schnierera. Ku příležitosti Vánoc či Velikonoc 

se v domově uskutečňují vystoupení dětí ze spřátelených mateřských či základních 

škol.  

Nedílnou součástí společenského života v DDS jsou nedělní bohoslužby v modlitebně, 

které slouží farářka CČSH Mgr. Eva Suchánková. Pravidelně obyvatele domova také 

navštěvuje kaplan jáhen Mgr. Petr Šplouchal z obřanské farnosti sv. Václava.  

Bohatě navštívené bývají i přednášky na rozmanitá témata, ať už jde o myslivost a 

ochranu životního prostředí nebo o cestopisná pásma. Někdy jsou návštěvy v DDS 

obzvláště překvapivé, jako když nás koncem února poctilo návštěvou novorozené 

kůzlátko, s nímž se pomazlili nejen klienti, ale i personál domova. Stejně tak návštěva 

ochočeného plaza potěšila zejména statečnější klientky ošetřovatelské jednotky. I 

přes pokročilý věk si naši klienti nenechávají ujít přírodní zajímavosti. Vybaveni 

svářečskými sklíčky jsme tak například koncem března na terase domova kolektivně 

sledovali částečně zatmění Slunce.  

Šikovné obyvatelky DDS se s nadšením zúčastňovaly ergoterapie v tzv. Dílničce, 

kterou jednou za dva týdny připravovala externistka Martina Kotačková. V druhé 

polovině roku musela být bohužel spolupráce s touto oblíbenou lektorkou přerušena 

z důvodu její dlouhodobé pracovní neschopnosti. Programovou stálicí v životě DDS 

byla každotýdenní cvičení pohybové a hudební terapie, která připravovala Kateřina 

Honzírková ze spolku Bezmezí.  

I přes extrémně horké léto jsme si 

nenechali ujít pravidelnou 

prázdninovou cestu 

nízkopodlažním autobusem 

DPMB do areálu ASKO v Brně-

Kníničkách. Ve stínu v sousedství 

bazénu s chladivou vodou se dala 

přežít i tropická vedra. Podobně 

povedenou akcí byl výlet klientů 

z brněnského domova pro seniory 

do sesterského zařízení Villa 
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Martha v Hrušovanech u Brna, kterého se díky přepravě nízkopodlažním autobusem 

opět mohli zúčastnit i imobilní klienti, pro něž bylo odpoledne strávené v pohostinné 

zahradě Villy Martha příjemným nevšedním zážitkem. 

Právě na méně pohyblivé klienty myslí vedení domova při pořádání oblíbených 

prodejních akcí, na nichž je možné za dostupné ceny obměnit šatník. Stejně tak je 

denně v určenou dobu v provozu kiosek v přízemí domova, kde si mohou klienti 

zakoupit si přímo v domově nejen potraviny, ale i cukrovinky a prostředky osobní 

hygieny. 

Chodba v přízemí domova se stala místem konání příležitostných výstav výtvarných 

děl. Od května zde svoje voskem kapané obrazy vystavoval sociální pracovník Ivan 

Krajíček společně s ukázkou z tvorby fotografa Martina Kozlovského. Vernisáž výstavy 

doprovázel kulturní program, takže si účastníci mohli připadat jako ve skutečné 

galerii. 

Obnovenou tradiční akcí se 

začátkem června roku 2015 

stal Dětský den v DDS. Na 

několika stanovištích v parku 

se mohly děti zaměstnanců i 

rodinných příslušníků 

obyvatel DDS či drobotina 

z okolí poměřit 

v dovednostech jako je 

chytání ryb na háček, srážení 

pyramid z plechovek 

míčkem, strefování se do terče tenisákem či kreslení na dlažbu. Všichni si za odměnu 

pak mohli zaskákat na nafukovacím hradě, který nám nezištně zapůjčila KDU-ČSL. 

Mezi povykujícími dětmi se na atrakci objevili i někteří sportovně založení klienti DDS. 

Villa Martha 

V Domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna byly k závěru 

roku 2015 poskytovány sociální služby 20 klientům, jejichž průměrný věk je 83 let. V 

průběhu roku jsme se rozloučili s 21 klienty, kteří zemřeli. Jejich místa byla okamžitě 

obsazena. Ke konci roku 2015 evidujeme 260 žádostí o přijetí. Během roku 2015 

došlo k několika personálním změnám a přibylo nové pracovní místo na post 

uklizečky. Na konci roku nás kontaktovala místní obyvatelka, která by ráda docházela 

do Villy Martha v pravidelných intervalech jako dobrovolnice a věnovala se klientům. 
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Do Villy Martha v roce 2015 docházely studentky, které zde absolvovaly povinnou 

školní praxi. 

V roce 2015 pokračovala soustavná spolupráce s externí praktickou lékařkou MUDr. 

Novákovou, která má v péči všechny klienty Villy Martha. Paní doktorka je k dispozici 

klientům přímo v zařízení, kam dochází jedenkrát týdně nebo je k dispozici ve své 

privátní ambulanci. Dále dlouhodobě spolupracujeme s psychiatričkou a 

diabetoložkou, které v pravidelných intervalech navštěvují Villu Martha. Velice 

pohodlné a cenově výhodné je pro klienty i doručování požadovaných léků rozvozem 

Chytré lékárny. Villa Martha a její obyvatelé byli zahrnuti do výzkumného projektu 

MUDr. Navrátilové z Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy Fakultní 

nemocnice v Brně – Bohunicích, který se dlouhodobě věnuje významu kvalitního 

stravování včetně podávání výživových doplňků pacientům s Alzheimerovou nemocí. 

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. 

V průběhu roku vždy pro Villu 

Martha připraví několik vystoupení 

děti z Mateřské školy a Základní 

školy. Tato vystoupení jsou velice 

oblíbená a obyvatele Villy Martha 

vždy potěší. Z důvodu karantény v závěru roku nebylo možno uskutečnit plánovanou 

vánoční besídku Mateřské školy a Základní školy. Děti se odradit nenechaly a potěšily 

nás svou návštěvou na začátku roku 2016. Ve Ville Martha probíhají pravidelně 

v modlitebně bohoslužby, které zajišťuje duchovní Církve československé husitské. 

V průběhu roku se ve Ville Martha dodržují lidové zvyklosti a tradice – jako například 

Nový rok, Tři králové, Velikonoce, Mikuláš a Vánoce. Klienti se nejenom těchto akcí 

rádi účastní, ale připravují se na ně tvorbou přání a různých výrobků. V létě nás jako 

každý rok přijeli navštívit obyvatelé Domova důstojného stáří a společně jsme si 

povykládali ve stínu lísky. V dopoledních hodinách se klienti schází se sociální 

pracovnicí a věnují se buď rukodělným činnostem, nebo pohybovému cvičení vsedě, 

trénování paměti a dalším činnostem, které pomáhají zlepšit kognitivní funkce.  
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Odlehčovací služby 

Už v roce 2014 jsme získali registraci JMK k poskytování odlehčovacích služeb. Velice 

dobře si totiž 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. V polovině 

roku 2015 byly poskytované denní odlehčovací služby rozšířeny o formu pobytovou, 

o niž je enormní zájem. V přízemí DDS jsou vyčleněny dva pokoje s celkem třemi 

lůžky, na niž jsou tyto odlehčovací služby poskytovány. V průběhu roku 2015 využilo 

možnosti zejména pobytových odlehčovacích služeb 24 osob, které u nás byly 

ubytovány na různě dlouhou dobu od cca jednoho týdne po tři měsíce. Mnozí 

dočasní klienti si na atmosféru domova tak zvykli, že se jim po skončení 

odlehčovacích služeb ani nechtělo do domácího prostředí a nejraději by zůstali v 

našem zařízení natrvalo. Ti, kteří zatím nemají podánu žádost o umístění do 

pobytových služeb, si aspoň podávají žádost, aby o nich vedení domova vědělo. 

Rekondiční pobyty 

V roce 2015 pokračovaly pravidelné a tolik 

oblíbené rekondiční pobyty pro seniory. 

Jarní pobyt se tentokrát konal poprvé v 

malebné Telči na pomezí Moravy a Čech. 

Krásné okolí, starobylé památky 

fotogenického města nás tak zaujaly, že 

se sem určitě ještě někdy podíváme. 

Oproti tomu destinaci podzimního pobytu 

známe velice dobře, protože do hotelu 

OREA na Devíti skalách jezdíme poměrně často. Ani tentokrát nás zdejší příroda, 

vycházky, ranní mlha nad rybníkem a voňavé lesy nezklamaly. Jen těch hub letos 

nebylo tolik jako posledně. Během týdne si všichni účastníci na čerstvém vzduchu 

důkladně odpočinuli a našli si i chvilku na zamyšlení nad Písmem a aktivizační cvičení. 

Oba pobyty byly vydařené, všichni zúčastnění byli, ostatně jako každý rok, velmi 

spokojeni. 

Spolupráce 

V souladu s posláním našeho ústavu jsme se v roce 2015 věnovali s obdobně 

zaměřenými subjekty v tuzemsku či v zahraničí. Na základě reciproční dohody, podle 

níž se střídavě obrok navštěvujeme, jsme na podzim přivítali naše přátele z lipské 
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Diakonie. Ryze pracovní jednání se odehrálo nejprve v DDS, poté následovala 

návštěva ve Ville Martha. 

Velice milá byla také početná návštěva ze spřízněného Domova U spasitele ve 

Frýdlantu. Rádi jsme jim ukázali obě naše zařízení a otevřeně jsme se navzájem svěřili 

jak s dobrými, tak problematickými zkušenostmi. Další příjemnou akcí byla návštěva 

sociální pracovnice z domova pro seniory v Mitrově, která se uskutečnila v rámci 

výměnných pobytů dalšího vzdělávání sociálních pracovníků. Takže brněnský sociální 

pracovník čerpal zkušenosti na stáži v Mitrově, jeho tamní kolegyně naopak v Brně a 

v Hrušovanech. 

Kromě profesionálů z oblasti sociální péče nás ovšem navštěvují i jiné vzácné 

delegace. Na jaře 2015 to tak například byla skupina hostů v čele s velvyslancem 

Rakouské republiky Dr. Ferdinandem Trauttmansdorffem a představitelů Židovské 

obce Brno. 
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Fundraising 

Nejúspěšnější fundraisingovou akcí 

roku 2015 byla účast našeho záměru 

nákupu evakuačních podložek pro 

ošetřovatelskou jednotku Domu 

důstojného stáří v programu 

Pomáhej pohybem, organizovaném 

Nadací ČEZ. Aplikace, kterou si 

zájemci z řad veřejnosti nainstalovali 

do svých chytrých mobilních 

telefonů, registrovala jejich 

pohybové aktivity. Takto zaznamenané body pak mohli účastníci převést na konkrétní 

účel. V samém závěru roku 2015 se nám tak podařilo od Nadace ČEZ získat 80.000 

korun na nákup 35 evakuačních podložek, které slouží k rychlé a bezpečné evakuaci 

imobilních klientů v případě požáru či jiné živelní pohromy.  

Tradičně nejštědřejšími poskytovateli dotací na provoz ústavu Betanie – křesťanská 

pomoc jsou Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR a Nadační fond obětem holocaustu, za což jim jsme vděčni.  

Těší nás ovšem i méně okázalé dary od fyzických a právnických osob, které nám 

pomáhají zajistit financování poskytovaných služeb či nákup vybavení nebo pomůcek. 

Dárci, kteří nám v roce 2015 pomohli, jsou uvedeni v následující tabulce. Všem ze 

srdce děkujeme. 

 

  AKL Zálešák  40 000 Kč 

  Bandochová, Brno 5 000 Kč 

  Brněnské komunikace, a. s. 30 000 Kč 

manželé Burgetovi, Brno 80 200 Kč 

  CB & I s. r. o. 150 000 Kč 

  děti z Révovy ulice, Brno 3 600 Kč 

  Diakonie Lipsko  40 500 Kč 

  Dupalová, Brno 50 000 Kč 

Mgr. Dvořák Jan 2 000 Kč 
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Mgr. Frimmelová Jitka, Brno 5 000 Kč 

  Hácha, Hrušovany u Brna 10 000 Kč 

  Jakubová Vlasta, Brno 15 000 Kč 

  Kadlec Pavel 2 500 Kč 

  Kohoutek Petr 20 000 Kč 

  Koščová Romana 10 000 Kč 

  Kříž, Brno 680 Kč 

PhDr. Maláčová Helena 10 000 Kč 

  Marlin, s.r.o. 9 000 Kč 

  Martinec Jaroslav, Praha  20 000 Kč 

  Nadace ČEZ 80 000 Kč 

  Nejedlíková M. 3 000 Kč 

Mgr. Neumannová Zora, Brno 20 000 Kč 

  Neznámý vklad 8 000 Kč 

  Nábož. obec CČSH Brno-Černovice 3 000 Kč 

  Obec Hrušovany u Brna 110 000 Kč 

  Oubělická Petra 10 000 Kč 

  Pešková Eva 10 000 Kč 

  Pitrová Markéta, Brno 5 000 Kč 

  Sadílek Oldřich 10 000 Kč 

Ing. Skala Petr 10 000 Kč 

  Skalník Jaroslav, Brno 3 000 Kč 

  Slámová Sylva 5 000 Kč 

  Tříkrálová sbírka 2 431 Kč 

Doc. PhDr. Vaňková D. I., CSc. 5 000 Kč 

Ing. Vlach Zdeněk 50 000 Kč 

  Vyziblová Blažena 5 000 Kč 

JUDr. Weinštuk Miroslav, Brno 40 500 Kč 

    883 411 Kč 
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Personální zajištění k 31. 12. 2015 

Terénní služby (pečovatelská + ošetřovatelská služba) 

Vedoucí pečovatelské služby .............................................. 1 
Vedoucí ošetřovatelské služby............................................ 1 
Pracovníci  v sociálních službách ....................................... 9 (8,8 úvazku) 
Sociální pracovnice ................................................................. 1 (0,2 úvazku) 
Zdravotnické  pracovnice ...................................................... 6  
 ................................................................................... 18 

 

Dům důstojného stáří, Brno 

Sociální pracovnice ................................................................. 1 
Pracovník v sociálních službách 
pod dohledem soc.pracovníka ........................................... 1 
Vedoucí technického provozu ............................................ 1 
Řidič, údržbář ............................................................................ 1 
Referent zásobování ............................................................... 1 
Vedoucí zdravotnická pracovnice  ..................................... 1 
Zdravotnické pracovnice ....................................................... 4 
Ošetřovatelky ............................................................................ 4 
Pracovníci v sociálních službách ....................................... 13  (1 x 0,75 úvazku) 
Výdej stravy................................................................................ 3 
Úklid ............................................................................................. 3  (1 x 0,75 úvazku) 
Prádelna ...................................................................................... 1 

 ................................................................................... 34 

 

VILLA MARTHA, Hrušovany u Brna 

Vedoucí zdravotnická pracovnice ...................................... 1 (0,75 úvazku) 
Sociální pracovnice ................................................................. 1   
Zdravotnické pracovnice ....................................................... 3 
Pracovníci v sociálních službách ......................................... 8 
Údržbář, řidič, úklid ................................................................. 1 
Výdej stravy................................................................................ 2 
Pomocná pracovnice .............................................................. 1 (0,75 úvazku) 
 ..................................................................................  17 

 

Odlehčovací služba 

Sociální pracovnice ....................................................................   (0,2 úvazku) 
Zdravotnická pracovnice ....................................................... 1 
Pracovníci v sociálních službách ........................................  2  (1 x 0,8 úvazku) 

 ........................................................................................................ 3 
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Ředitel .......................................................................................... 1 
Ekonom ....................................................................................... 1 
Projektový manager ................................................................ 1 

 ........................................................................................................ 3 

 

Celkem zaměstnanců za organizaci ...................... 75 

 
Pozn.: Profese nutriční terapeut a ergoterapie jsou zabezpečeny na dohodu o 

provedení práce 

Přehled hospodaření v roce 2015 
 

  
Zdravotnický materiál 50 022 Kč 

Kancelářské potřeby 33 288 Kč 

DHIM (1000-40000) 179 713 Kč 

Ostatní materiál 

(údržba, úklid, prádelna, kuchyň, propagace..) 
308 886 Kč 

Potraviny 1 134 959 Kč 

Pohonné hmoty 47 966 Kč 

Spotřeba materiálu 1 754 834 Kč 

Elektrická energie 684 831 Kč 

Plyn, pára, vodné, stočné 935 526 Kč 

Spotřeba energie 1 620 357 Kč 

Opravy a údržba 195 865 Kč 

Cestovné a Jízdné 50 243 Kč 

Náklady na reprezentaci 30 051 Kč 

Nájemné + služby 55 955 Kč 

Telekomunikační služby, poštovné 116 236 Kč 

Stravovací služby 1 657 302 Kč 

Zdravotnické prohlídky, poplatky lékař 104 480 Kč 

Ostatní služby 194 803 Kč 

Projekční a inženýrské práce 100 000 Kč 
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Služby 2 228 776 Kč 

Mzdy 17 560 364 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 5 936 272 Kč 

Mzdové náklady 23 496 636 Kč 

Stravné pro zaměstnance 576 308 Kč 

OOPP a vzd. zaměst.,penz.připojištění 569 756 Kč 

Nemocenské dávky 120 924 Kč 

Sociální náklady 1 266 988 Kč 

Daně, poplatky, pojištění, ostatní 174 608 Kč 

Ostatní výdaje (rekondice, pokytnuté příspěvky) 208 478 Kč 

Tvorba rezerv 0 Kč 

Odpisy 2 885 097 Kč 

Náklady 33 911 933 Kč 

Příjmy za poskytované služby 21 654 758 Kč 

Dary a příspěvky   883 411 Kč 

Dotace MmB (odbor sociální péče, odbor zdraví) 5 330 000 Kč 

Dotace JMK (odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví) 1 415 600 Kč 

Dotace MPSV 1 716 500 Kč 

Dotace úřadu práce (vzdělávání zaměstnanců, dotace 

mzdy) 
257 860 Kč 

Nadační fond obětem holocaustu  300 000 Kč 

Ostatní příjmy (snížení jmění, zúčtování rezerv, úroky) 2 482 601 Kč 

Výnosy 34 040 730 Kč 

  
 

Hospodářský výsledek 128 797 Kč 
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Rozvaha k 31. 12. 2015 

AKTIVA                   Kč PASIVA               Kč 

        

Budovy,haly a stavby 77 925 241 Kč Dodavatelé 214 891 Kč 

Movité věci 3 180 796 Kč Ostatní závazky 71 255 Kč 

Pořízení hmotných investic                          - Kč     

Oprávky k budovám -22 645 667 Kč Zaměstnanci                         - Kč 

Oprávky k movitým věcem -2 983 142 Kč Pojištění a daně                         - Kč 

Majetek 55 477 228 Kč Jiné závazky 2 350 084 Kč 

Zásoby 25 223 Kč Dohadné účty  200 000 Kč 

Pokladna, ceniny 214 076 Kč Zúčtovací vztahy 2 836 230 Kč 

Bankovní účty, cenné papíry 1 275 529 Kč Vlastní jmění 54 266 996 Kč 

Finanční účty 1 489 605 Kč Rezervy na opravy 0 Kč 

    Nerozdělený zisk minulých let                         - Kč 

Zúčtovací vztahy 239 967 Kč Hospodářský výsledek 128 797 Kč 

    Jmění, fondy rezervy… 54 395 793 Kč 

AKTIVA  57 232 023 Kč   PASIVA  57 232 023 Kč 
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Závěr 

Výroční zpráva je prospěšný nástroj k tomu, aby se alespoň jednou za rok organizace 

ohlédla za tím, co dokázala, a aby se zamyslela nad směrem své další cesty. V tom, co 

bychom rádi v budoucnu ještě vybudovali, máme jasno. Stále pociťujeme silnou 

převahu přijatých žádostí o umístění nad možností našich současných kapacit. Proto 

máme sen o navýšení kapacity hrušovanského domova se zvláštním režimem Villa 

Martha o šest lůžek vybudováním dalších pokojů v prostorách zatím nevyužívané 

půdy. 

Stejně tak chceme vyjít vstříc rodinám, které pečují o příbuzného a potřebují na chvíli 

jednoduše „vypnout“ nebo třeba zorganizovat rekonstrukci bytu, která by se nedala 

uskutečnit za přítomnosti imobilního člena domácnosti. Proto usilovně pracujeme na 

výstavbě zařízení pro poskytování odlehčovacích sociálních služeb 18 dospělým 

osobám s kombinovaným postižením v Lelekovicích. Součástí tohoto objektu bude 

také modlitebna. Nejen proto, že jsme si vědomi kořenů v Církvi československé 

husitské, z nichž Betanie před dvaceti lety vyrostla. Také proto, že naplnění našich 

plánů nebude možné bez Boží pomoci. A také bez přičinění armády úředníků 

rozdělujících evropské či ministerské dotace na výstavbu nových zařízení.  

Za dvacet let svého trvání ušla Betanie – křesťanská pomoc dlouhou cestu. Věříme, že 

minimálně stejně dlouhou cestu má ještě před sebou. Dokud budou existovat lidé, 

jimž postižení nebo věk zabraňují, aby se o sebe postarali sami, bude důvod pro to, 

aby také existovala Betanie – křesťanská pomoc.  
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