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Když jsme se loni na samém začátku března sešli na Valné
hromadě, bylo již jasné, že jsme vstoupili z hlediska sociální péče do
přelomového roku. Nebyla to novinka. Ministerstva, instituce a media
připravovala již v předstihu poskytovatele zdravotní i sociální péče, a
také občany na to, že budou od ledna 2007 platit takříkajíc "nová
pravidla hry", a to není u rozehrané partie nikdy jednoduché.
Jako poskytovatelé jsme studovali zákon 108/2006 Sb., chodili
jsme na semináře, do DDS jsme zvali k besedám o nové legislativě
externí lektory, vysvětlovali jsme zásady našim uživatelů v terénu. K
dnešnímu dni můžeme konstatovat, že se nový způsob poskytování
sociálních dávek vcelku vžil, ale až donedávna bylo třeba opakovaně
řešit stížnosti vzniklé z nepochopení principů, o to nepříjemnější, že
vesměs nebyly adresné a šířily se formou jakési šeptandy.
Právě v této souvislosti bych ráda řekla, jak nesmírně užitečné
je ekonomické vzdělání ředitelky Ing. Bednářové spolu s její
pečlivostí při vedení evidence a dodržování předpisů. Bez tohoto
spolehlivého zázemí by se bylo snadno mohlo přihodit nějaké
klopýtnutí. I tak nebylo o starosti nouze.
V této souvislosti bych měla nejprve pohovořit o personálních
změnách, které si vyžádaly také určitou změnu naší organizační
struktury, a kterých jste si ostatně mohli všimnout i sami. Dlouholetá
vedoucí, a posléze ředitelka terénních služeb Miloslava Bártová v
loňském roce dokončila bakalářské studium, načež vyhrála konkurz na
místo ředitele sociálních služeb v Kuřimi. Šlo o poměrně prestižní věc,
navíc v místě trvalého bydliště, takže jsme ji ani nemohli přemlouvat.
Rozvázala pracovní poměr k 1. lednu a musím říci, že jsem měla trochu
obavy, jak si právě s tím přelomem roku poradí její nástupkyně.
Poradily si na jedničku.
Nebylo obnoveno systemizované místo ředitele terénních služeb
a kompetence ředitelky DDS byla rozšířena na celou Betanii, což

schválila Rada Betanie na svém listopadovém zasedání s platností od
nového roku. Pod vedení Ing. Bednářové tedy spadají jednotlivá
střediska jak v pobytovém zařízení, tak i v terénních službách. Má to
velikou výhodu v odstranění určité dvojkolejnosti, se kterou se
Betanie potýkala navzdory všem koordinačním snahám od zahájení
provozu pobytových služeb. Přináší to nejen dokonalejší sjednocení
postupů při řízení a při odměňování, ale i racionálnější využívání
kapacit prádelny, údržby a transportních služeb. V neposlední řadě je
třeba uvést, že i dosavadní relativně krátká doba přinesla překvapivě
výrazné osobní sblížení terénních a pobytových složek, které předtím
zůstávalo spíše na proklamační úrovni.
O financování, neobyčejně významném aspektu, bude
samozřejmě řeč ještě v dalších částech referátu, konkrétně k
financování jednotlivých středisek. Na obecné úrovni bych chtěla
vyzvednout ten fakt, že vděčíme dotační politice Jihomoravského
kraje a Magistrátu města Brna za to, že vůbec můžeme fungovat.
První náměstkyně pana primátora, paní dr. Javorová, se opakovaně
vyjádřila o tom, že by byla velmi ráda, kdyby se například zvýšily
objemy na domácí zdravotní péči. Věříme, že to posléze bude možné.
Příspěvky od klientů (přestože se ovšem některým zdají být příliš
vysoké) kryjí jenom malou část naší režie. Pravda je taková, že i když
dáme dohromady všechny uvedené zdroje, pořád ještě zůstáváme v
mínusu u domácí zdravotní péče, tedy právě tam, kde na nás naši
klienti opravdu bytostně závisí, a kde potřebují odbornou pomoc snad
nejvíce – i když je těžké stanovit jakékoli pořadí důležitosti. Jsem
přesvědčena, že šikovné ruce a obětavé srdce našich pracovnic
potřebují všichni naši klienti bez rozdílu.
Také v uplynulém roce jsme mohli skončit bez dluhů jen díky
sponzorům. Jsou uvedeni v naší výroční zprávě, jsou uvedeni na našich
webových stránkách. Nebudu je na tomto místě vypočítávat, i když
mnozí by si to zasloužili – nejen ti, kteří nám věnovali nejvíc, ale i ti,
kteří nám neustále dávají vzhledem ke svým příjmům až neuvěřitelně
mnoho. Děkujeme, děkujeme.

Kolik je doopravdy všech dobrovolných pracovníků, to se dá těžko
spočítat. Máme samozřejmě přesnou evidenci pracovníků placených,
kterou vám za chvíli nabídneme se všemi podrobnostmi, ale fakt je
ten, že hranice je velmi neurčitá. Naše zdravotní sestry, a vlastně
všechen personál, se nedívají na hodinky, když musí někde přiložit
ruku k dílu a nikdo jiný tam není, nedívají se na hodinky, když je
nějaká kulturní a společenská akce (a těch bývá několik do týdne),
takže po zbytek dne působí jako dobrovolnice – a to ani nemluvím o
domácí přípravě masek a všelijakých atrakcí. O tom v dalším.

Hlavní okruhy naší činnosti
1) Terénní služby
Domácí zdravotní péče
Zdravotní sestry navštěvovaly velmi těžce nemocné pacienty v jejich přirozeném
prostředí. Návštěvy byly vykonávány na základě doporučení praktického lékaře.
Sestry ošetřovaly pacienty v průběhu dne, ve večerních hodinách i o víkendech.
K dopravě ve městě Brně používaly sestry městskou hromadnou dopravu. Jedna
sestra se starala o pacienty v Kuřimi a přilehlých obcích. K návštěvám používala
služební vozidlo, bez kterého by nebyla schopna navštívit pacienty ve vzdálenějších
místech.
V tomto roce zdravotní pojišťovny opět nenavýšily hodnotu bodu. Právě naopak
nastala nežádoucí situace, kdy pojišťovny stanovily všem zdravotnickým zařízením
finanční limity, což se dotklo i naší domácí péče. Za těchto okolností vznikly finanční
potíže pro vyplácení mezd sestrám. V rámci řešení tohoto problému jsme nabídli
pacientům s ukončenou domácí péčí službu zdravotní sestry za přímou úhradu. O
tuto službu projevili zájem tři klienti.

b) Pečovatelská služba
Podobně jako v předchozích letech navštěvovaly pečovatelky uživatele služeb
v jejich domácnostech. Zajišťovaly jim pomoc při úkonech osobní hygieny,
připravovaly a podávaly snídaně, obědy a večeře. Pomáhaly jim při zajištění chodu
domácnosti. Nakupovaly, uklízely, vyřizovaly různé pochůzky. Některé z našich
klientů doprovázely na vycházky, k lékaři či na drobný nákup do blízkého obchodu.

Převážně imobilní a těžce zdravotně postižení klienti vděčně využívali nabídky služby
ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích. Bez obav o své blízké tak mohli být i
jejich rodinní příslušníci; měli totiž jistotu, že je o ně náležitě postaráno.
Pro brigádnickou výpomoc o víkendech a v době dovolených či nemoci pečovatelek
se podařilo zajistit dvě absolventky střední zdravotnické školy. Jejich velkou
předností je svědomitost, zodpovědnost a především velmi vstřícný a laskavý přístup
k uživatelům služeb.
Obětavá a kvalitní práce našich pečovatelek umožnila zůstat v domácím prostředí
lidem, kteří by jinak byli odkázáni na stálou péči ve stacionářích a léčebnách
dlouhodobě nemocných.
V podzimních měsících uplynulého roku, na přelomu října a listopadu, se terénní
služby opět přestěhovaly z dočasně pronajatých kanceláří na Nerudově ulici do
rekonstruovaných prostor na Joštově. Ke zdaru celé akce přispěli svým dílem všichni
zaměstnanci terénní služby; pomohli také pracovníci údržby z Domu důstojného
stáří.
Na výsledcích terénní služby a kvalitě poskytované péče se podílel celý
pracovní tým pod vedením ředitelky terénu a vedoucí sestry. I když koncem roku
2007 došlo právě na tomto úseku k personálním změnám, chod celého střediska
terénních služeb to neovlivnilo.
Směrodatným ukazatelem práce v terénní péči byl především počet návštěv.
U některých klientů byla péče poskytována v průběhu dne několikrát a některé
návštěvy trvaly i několik hodin. Z tohoto důvodu statisticky klesl počet ošetřených.
Bylo to způsobeno péčí o osoby těžce nemocné, bezmocné, nesoběstačné, a
v některých případech i psychicky značně alternované.
Celková statistika
počet klientů
Domácí zdravotní péče
Pečovatelská služba

počet návštěv

287

12 507
76

7 961

Pracovníci terénní služby se snažili poskytovat klientům komplexní péči,
nejenom zdravotní a sociální, ale i psychickou podporu. Důležitou vlastností, ale i
znakem profesionality zaměstnanců je empatie, zájem o problémy klienta,
povzbuzení a laskavý přístup ke každému člověku.

2) Pobytové služby
Rok 2007 byl pro všechny poskytovatele sociálních služeb velmi důležitý. Od 1.1.
2007 platí nový zákon č. 108/2006 Sb., který ukládá řadu změn v poskytování
služeb, v jejich materiálním zajištění a následném hrazení těchto úkonů. Velký důraz
klade také na vzdělání všech pracovníků zajišťující přímou obslužnou péči. Bylo
nutné se všemi ubytovanými uzavřít nové smlouvy o poskytování péče, které

nahradily původní nájemní smlouvy. Dům důstojného stáří splňuje všechny
podmínky, kladené na domovy pro seniory podle zákona 108/06 Sb., čehož důkazem
je rozhodnutí JmK z července 2007 o registraci domova i pečovatelské služby.
V Domě důstojného stáří je dnes ubytováno celkem 70 seniorů, kterým je kromě
ubytování a celodenní stravy poskytována podle potřeby služba pečovatelská a
ošetřovatelská. Spolupracujeme s lékaři, u kterých jsou naši klienti registrováni,
zajišťujeme dle jejich pokynů některé odborné úkony, na které máme konečně
smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Doba poskytování služeb v Domě důstojného
stáří je nepřetržitá 24 hod. denně .Obyvatelé se začlenili do života městské části
Maloměřice, získávají nové sociální kontakty s okolím a nalézají tak i lépe
smysluplnost svého života. Pravidelně pořádáme v domově kulturní a společenské
akce, na které zveme nejen rodinné příslušníky, ale i obyvatele okolních městských
částí.
Měsíc leden zahájila každoroční návštěva „Tří králů“ a tradiční novoroční koncert,
který nám připravují členové Brněnské filharmonie se svým Nostalgia kvartetem.
V únoru nás potěšil soubor Naděje z domova pro slabozraké v Chrlicích, a sami jsme
uspořádali Maškarní bál, kterého se aktivně účastnili nejen zaměstnanci, ale i
obyvatelé DDS.
Březnovým jubilantům přišla zahrát a zazpívat harmonikářka. Velikonoce v měsíci
dubnu byly pro věřící v našem domově opravdu svátkem. Na Velký Pátek jsme měli
možnost přijmout účast při Pašijích v Husově sboru na ul. Botanické, nebo při
sledovaní přímého přenosu
v televizi. V pátek po velikonocích nám poslech
křesťanských písní a textů přímo v DDS zprostředkovali pánové Chlebníček a Dušek.
Po úspěšné vystoupení v Lipsku navštívilo i náš domov Quakvarteto Poslední pátek
měsíce dubna patřil v parku domova čarodějnicím. Všem zahrát přišla skupina
Zimour. V měsíci květnu jsme v DDS měli hned dvě slavnosti, netypické pro domov
pro seniory. Jednalo se o svátosti křtu pravnučky a pravnuka našich obyvatel, které
byly vykonány v naší modlitebně. Kromě oslav květnových jubilantů, jsme pro
všechny obyvatele uspořádali květinový den na terase domova. Červnových
jubilantům přišla na terasu zahrát cimbálová muzika a v jídelně nám zazpíval
Komorní dívčí sbor OK VOCAL. V červenci jsme při operetních melodií oslavili 3.
výročí otevření Domu důstojného stáří. Mezi milé hosty patřil i hejtman
Jihomoravského kraje Ing. S.Juránek. Nebývalému zájmu se těšil srpnový výlet na
Kníničskou přehradu, kde senioři v krásné přírodě při konzumaci špekáčků
vzpomínali na mládí a na časy, kdy sami chodili do okolních lesů na houby.

V září jsme společně v domově slavili dožínky. Oslavencům z měsíce října jsme
popřáli na nefalšovaném vinobraní. K burčáku nám hrála cimbálová muzika.
V závěru měsíce října jsme v domově přivítali přátele z Lipska, spolu s dalšími členy
německé delegace, která v Brně byla na pozvání Úřadu Jihomoravského kraje.
Podzim byl opět věnován výkladu nových zákonů a vyhlášek, jejíž spletí nás
provedla pracovnice odboru sociální péče Magistrátu. Listopad byl ve znamení
Pohádkového bálu, při kterém obyvatelé domova hodovali s královským párem a
dalšími deseti princeznami. Na návštěvu Mikuláše začátkem prosince se všichni
obyvatelé domova velmi těší. I ta letošní byla velmi veselá. Vánoční besídka členů
BETANIE se poprvé konala v domově. Krásné odpoledne jsme strávili s nadanými
žáky hudební školy v Čebíně. Prosincovým jubilantům přišli zahrát a zazpívat
členové brněnského Národního divadla. Štědrý den jsme oslavili společnou večeří
v jídelně. Zde jsme se i na Silvestra vesele rozloučili s rokem 2007. Nechyběla
hudba, tanec, známé melodie. Zlatým hřebem programu byly břišní tanečnice.
Kromě výše uvedených kulturních akcí, jsou v domově konány každou středu
biblické hodiny, každou neděli bohoslužby střídavě Církve československé husitské,
evangelické a římskokatolické. Jedenkrát v měsíci jsou v jídelně pořádány trhy
s textilem a kosmetikou. Senioři mají možnost se denně účastnit cvičení pod
vedením rehabilitační sestry, každý měsíc je organizována beseda seniorů
s vedením domova. V roce 2007 se nám podařilo vybudovat v klubovně
2. poschodí fungující knihovnu, ve 3. poschodí je připravována klubovna na
pravidelné videopromítání. V domově dobře funguje prádelna, máme zajištěny i
opravy prádla. Velmi dobrá je spolupráce s MUDr. Stříbrnou, která má v domově
ordinaci. Potřebné léky pro všechny obyvatele zabezpečuje denně lékárna na ul.
Selské. Plně vytížen je i nevidomý masér, pracující v domově a pedikérka, která
dochází několikráte do měsíce. Denně je využívána autodoprava a to nejen jako
vozidlo dovážející stravu a zásobování, ale zejména pro dopravu nechodících
seniorů na různá vyšetření a do nemocnic. V letních měsících pořádáme tímto
vozidlem oblíbené výlety do přírody, ale i za novou výstavbou v městě Brně apod.

V roce 2007 zemřelo 8 obyvatel, většina v domově. Jejich místa byla okamžitě
obsazena, neboť po ubytování v domově je několikanásobně vyšší poptávka, než
můžeme nabídnout.

3) Bezplatná poradna
Svého času byla poradna jakýmsi krystalizačním jádrem, kolem kterého se postupně
utvářely další činnosti. V dnešní době kdy došlo k profesionalizaci činností v
občanském sdružení, se i bezplatné poradenství zúžilo. Jde zejména o sociální
poradenství, poskytované vedoucími pracovníky BETANIE např. při vyplňování
žádostí o poskytování příspěvku na péči, pomoc při vyhledávání kontaktů na jiné
vhodné poskytovatele, podávání informací o dalších možnostech finanční podpory
apod. V případě potřeby je zprostředkován kontakt i na odborníky – členy a
příznivce B ETANIE, kteří v rámci svých profesí poskytují poradenství bezplatně.
/právník, psycholog, lékař/

4) Rekondiční pobyty
V roce 2007 pokračovaly pravidelné a tolik oblíbené rekondiční pobyty pro seniory. I
v tomto roce jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví finanční příspěvek na náš
projekt „Rekondiční pobyt s rehabilitací zdravotní a psychosociální“, který byl použit
na dotaci ceny pobytu v komfortních hotelích s bazénem. Jarní pobyt se konal
v měsíci květnu v krásném prostředí Vysočiny v Hartmanicích u Poličky, podzimní
v měsíci září v jižních Čechách na Holenském dvoře, kde jsme byli již podruhé velmi
spokojeni.

Oba pobyty byly vydařené, přálo nám počasí, na podzim jsme se
dokonce trefili do velké úrody hub. Možnost po celý den využívat
bazén, situovaný přímo v místě ubytování, přispěla k pohodě a
relaxaci. Stejně tak výlety do okolí, v případě Jižních Čech do
Jindřichova Hradce, na Vysočině do Poličky, posílily fyzickou
zdatnost a rozšířily obzory. Samozřejmostí je při těchto pobytech
rehabilitační cvičení a ranní zamyšlení.

5) Školící akce
Zdravotní sestry a pečovatelky celé organizace jsou průběžně
proškolovány a seznamovány s novými metodami ošetřování, případně
si doplňují vzdělání podle zákona 108/06 Sb.
Velmi úzká spolupráce je se středními školami, které pro praktické
vyučování formou odborné praxe využívají náš Dům důstojného stáří.
Dohodu o spolupráci při odborné praxi jsme pro školní rok 2007/2008
uzavřeli se Střední školou sociálních a zdravotnických služeb VESNA
v Brně, se SPU a SOŠ Lomnice u Tišnova a se Střední školou
informačních technologií a sociáoní péče v Brně na ul. Purkyňově. Již
dva roky se v domově koná praktická část maturitních zkoušek
absolventů VESNY.
.
6) Propagační činnost
Zaměstnanci Betanie se snažili všestranně propagovat svou práci po celý rok,
a to nejen mezi obyvateli města Brna a okolí, ale i na úřadech a ve zdravotnických
zařízeních.
Naše internetové stránky se pravidelně aktualizují, všechny akce se
fotograficky dokumentují a naše tiskoviny, včetně oblíbených kalendářů, se vydávají
s velkou pečlivostí. Díky výrazné dobrovolné činnosti jsou přitom náklady minimální.

Již 3. rokem k nám chodí na praxi studenti Střední školy VESNY a
Integrované střední školy v Brně. V tomto roce nás oslovila se žádostí o zajištění
praxe i střední škola v Lomnici u Tišnova. Součástí odborné výuky je i exkurze celé
třídy, při které jsou studenti seznámeni s činností občanského sdružení BETANIE. Je
potěšitelné, že někteří studenti se k nám vrací bezplatně pomáhat i v době svého
volna či prázdnin.
V roce 2007 se zástupci BETANIE aktivně účastnili procesu komunitního
plánovaní, organizovaného Magistrátem města Brna, zajistili i zařazení našeho
občanského sdružení do všech data bází poskytovatelů sociálních služeb, vedených
na internetových stránkách /databáze MPSV ČR, JmK, www. partnerství/, popř.
knižně vydaných /www.domovypotrebných/. Neslibovali jsme si od toho nic víc a nic
míň, než informaci o tom, že existujeme a vykonáváme užitečné služby.

7) Zahraniční spolupráce
Betanie má téměř od samého začátku svého působení velmi dobré kontakty s
německými evangelíky. U zrodu těchto přátelských vztahů stála dr. Mádrová, která v
současné době zpracovává mj. dokumentaci vzájemných návštěv a významné body
jednotlivých etap spolupráce. Nejprve to byla bavorská diakonie, s jejíž finanční
pomocí jsme mohli přijmout vůbec první pečovatelskou sílu. Pak se těžiště přesunulo
do Saska. Napřed to byl Radebeul u Drážďan a pak Lipsko. Lipská Diakonie je
příspěvková organizace a nemůže někoho podporovat v zahraničí, jak se jí zlíbí. A
tak naši přátelé pravidelně pořádají sbírky mezi svými kolegy v poměrně početných
zařízeních, jež jsou vždy výslovně určeny pro naše pracovnice v terénu. Díky této
pomoci jsme například mohli nejen zavést, ale i udržet služby v domácnostech také o
víkendech a svátcích. Kromě materiální pomoci nám poskytli také nesmírně cenné
podněty – například k postavení DDS. "Že nemáte peníze", řekli, "to je normální. Ale
musíte mít vizi a usilovat o její naplnění." Že měli pravdu, to vidíme všichni.
V roce 2007 uspořádali naši partneři z Lipska malou oslavu desetiletého
výročí spolupráce, na kterou byla pozvána naše sedmičlenná skupina. Zorganizovali
celou řadu velice zajímavých exkurzí do zařízení pro seniory i pro postižené a
panelovou diskusi o sociální politice v Německu a u nás, a to na vysoké úrovni –
účastnili se jí odborníci z praxe, ze školství, ale také z lipského magistrátu a ze
zemské vlády.
Prostřednictvím saských přátel jsme byli zapojeni do prázdninového programu
pro mladé, jehož posláním je vzájemné sbližování formou výměnných
sedmitýdenních stáží v různých sférách studia a veřejného života. Akce s názvem
KAFKA běží už několik let a financuje ji nadace pana Arnima von Sternberga.
Programu se účastní na základě výběrového řízení studenti z Lipska, Brna a z
Gdaňsku. V našem DDS byla praktikantka s částečnou znalostí češtiny a výtečným
vztahem k seniorům. Úspěch byl na obou stranách a už jsme se zavázali k tomu, že
budeme v příštím roce pokračovat. Doufáme, že budeme mít stejné štěstí na
osobnost praktikanta.
V neděli jsme se rozloučili s pětičlennou skupinou německých přátel – ale to
už je téma pro příští výroční zprávu.

Celková hospodářská situace
V uplynulém roce poskytl naší organizaci finanční dotaci Magistrát města Brna,
Jihomoravský kraj a Ministerstvo práce a soc. věcí. Terénní služby byly na základě
bezproblémové dlouholeté činnosti zařazeny do programu víceletého financování.
Jihomoravského kraje.
Přesto, že tyto dotace představují pro naši organizaci významnou pomoc, nestačí
pokrýt veškeré provozní náklady. O něco lepší je finanční situace v pobytových
službách, kde se pozitivně projevil vyšší počet klientů, s dlouhodobě nepříznivých
zdravotním stavem, kteří se po 1.1. 2007 stali z tohoto důvodu příjemci příspěvku
na péči.
Tento příspěvek – v případě ubytování v DDS – náleží ze zákona pobytovému
zařízení na úhradu péče. Bohužel pokud je klient v domácnosti není vždy tento
příspěvek na úhradu pečovatelské služby použit.
Realizace připraveného projektu rekonstrukce Villy Marthy v Hrušovanech u Brna, je
závislá na finanční pomoci z EU.
V roce 2007 byla z finančních prostředků BETANIE uhrazena předprojektová a
projektová příprava tak, abychom byli připraveni ke podání žádosti hned v I. kole
výzvy.
Celkové údaje o hospodaření jsou v příloze.

Poděkování
Za velkou finanční pomoc děkujeme zdravotnímu a sociálnímu odboru Magistrátu
města Brna a Jihomoravskému kraji. V roce 2007 jsme poprvé obdrželi dotaci na
provoz i z Ministerstva práce a sociálních věcí, což nám v práci velmi pomohlo. Dále
patří naše poděkování Diakonii Církve evangelicko-luterské z Lipska a klubu přátel
BETANIE, kteří finančně podporují terénní služby. Pravidelnými podporovateli jsou
Náboženské obce a Diecézní rada Církve československé husitské.Upřímný dík

patří všem našim sponzorům, jejichž dary pomohly zajistit chod organizace a udržet
kvalitu poskytovaných služeb. Seznam našich dárců je v příloze.

Zaměření na další rok
V roce 2008 hodláme pokračovat ve všech dosavadních činnostech.
Změnou organizační struktury došlo k úspoře jednoho vedoucího
místa, zefektivnění řízení a zlepšení spolupráce terénních i
pobytových středisek.
Mezi priority patří:
• Dokončit projekt „Villa Martha“ tak, aby mohl být koncem I.
čtvrtletíí 2008 odevzdán na Regionální radu JmK se žádostí o
dotaci EU. V případě kladného vyřízení připravit výběrové řízení na
dodavatele stavby a vlastní realizaci.
• získat prostředky na rozšíření pracovního týmu terénních služeb,
abychom pokryly našimi službami území celého Brna;
• jednat i nadále s vedením městské části Maloměřice-Obřany s
výhledem na využívání zadního traktu radnice pro naše účely;
• jednat s Diecézí CČSH o možnosti využití církevního objektu
v Lelekovicích pro vybudování denního stacionáře pro seniory
• dbát na to, aby křesťanský duch vzájemného porozumění byl i
nadále tím, čím se ve svůj prospěch odlišujeme od většiny
organizací podobného zaměření.
Také v uplynulém roce poskytl naší organizaci finanční dotaci Magistrát města Brna
a Jihomoravský kraj. Betánie – křesťanská pomoc byla na základě registrace
zařazena do programu víceletého financování. Tyto příspěvky představují pro naši
organizaci významnou pomoc. Přesto nestačí pokrýt veškeré provozní náklady.
Upřímný dík proto patří všem našim sponzorům, jejichž dary pomohly zajistit chod
organizace a udržet kvalitu poskytovaných služeb.

Personální zajištění BETANIE v roce 2007:

Terénní služby:
Ředitelka terénních služeb
Pečovatelky
Zdravotní sestry
Dům důstojného stáří:
Ředitelka pobytových služeb
Sociální pracovnice
Údržbář-provozář
Řidič-zásobovač
Vedoucí sestra DDS
Zdravotní sestry
Ošetřovatelky
Pečovatelky
Výdej stravy
Úklid
Pradlena

1
9
6
16
1
1
1
1
1
9
2
8
3
2
1
30

Ekonomka

1
1

Celkem za organizaci

47

Seznam dárců na činnost Domu důstojného
stáří a Villy Martha v roce 2007
MUDr. Hana Bláhová, Karníkova 12, Brno
Zdena Herfortová, Ant.Slavíka 19,Brno
Ing. Otto Meissner, Dukelská 80.,Brno
Jarmila Mládková, Ježkova 10, Brno
Ing. Jiří Muller, Chudobova 23, Brno
Mgr. Jan Průša, Borky 7, Brno
Ing. Lubomír Olešovský, Lipová 13, Brno
RNDr. Vladimír Ptáček, Smetanova41,Brno
Jaromír Štos, Borky 7, Brno
PHDr. Jaruška Šťastná, Borky 7, Brno
Mgr.- Jana Vítková, Jaselská 7, Brno
manželé Jakubovi, Borky 7, Brno
NO ČČSH, Zlín
FS českobratrské církve evangelické Brno
NO CČSH, Olomoucká 1, Brno
Burgetová Vladimíra, Mrkosova 31, Brno
manželé Hostovi, Antala Staška 7, Brno
Helena Matušková, Majdalenky 23, Brno
Mgr. Zora Neumannová, Burešova 6, Brno
Radka Nezhybová, Bzenecká 8, Brno
manželé Pudichovi, Borky 7, Brno
Věra Sobotová, Borky 7, Brno
Josefa Svídová, J.Uhra 6, Brno
Mgr. Radana Váňová, Zlín
Jiřina Víková, Borky 7, Brno
Ing. Borek Zálešák, Korejská 27, Brno
NO CČSH, Řečkovice
Rada starších CČSH, Botanická 1, Brno

Seznam dárců na činnost pečovatelské
a ošetřovatelské služby v roce 2007
20000
10000
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40000
10500
1000
20000
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2000
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630
200000
910
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690
10000
1000
500
10000
500
2000
10000
15000
2600
1000
30000
5412
7610

Jarmila Antošová, Záhřebská 5, Brno
Bohumila Bednaříková, B.Martinů 48, Brno
Irena Bezdíčková, Černého 29, Brno
Vladimíra Burgetová, Mrkosova 31, Brno
Karla Dohnalová, Mášova 23a, Brno
Věra Figarová, Štachova 27, Brno
Ing. Jaroslav Horský, Brno
manželé Hostovi, Záhřebská ul. Brno
Mgr. Jana Chaloupková, Kroměříž
Ing. Milan Chmelík, Soukopova 4, Brno
Svatuše Chmelíková, Brno
Jelínková, Vodova 6, Brno
manželé Jelínkovi, Poděbradova 129, Brno
Věra Jeřábková, Brno
Vítězslava Kubíková, Myslbekova 34, Brno
Helena Matušková, Majdalenky 23, Brno
Ing. Vít Mádr, Chládkova 8, Brno
PhDr. Eva Mádrová, Chládkova 8, Brno
JUDr. Věra Mádrová, Jaselská 17, Brno
Ludmila Muselíková, Brno
Sylvie Nepustilová, Brno
Rudolf Němec, Nerudova 24, Řevnice
Radek Oliver,Jiráskova 23, Brno
Miroslav Ošmera, Kanada
JUDr. Ctibor Palich, Brno
Ing. Michal Plachý, M.Hubnerové 12, Brno
MUDr. Jana Prokešová, Poznaňská 8, Brno
PhDr. Antonín Přidal, Milénova 7, Brno
Edita Skřivánková, Záhřebská ul. Brno
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Suss, Jugoslávská 121, Brno
Hana Sumcová, Skřivánova 12, Brno
Jan Svoboda, Soukopova 14, Brno
Zora Širalová, Ant.Staška 3, Brno
Mgr. Drahomíra Táborská, Chládkova 8, Brno
PhDr. Jarmila Turbová, V luzích 12, Brno
Marie Uhlířová, Sedlákova 47, Brno
Ing. Jaroslav Váňa, Merhautova 117, Brno
Mgr. Pavla Váňová, Merhautova 117, Brno
manželé Vitáskovi, Kvapilova 3, Brno
manželé Žilovi, ul Pod kaštany, Brno
CBI LUMMUS s.r.o, Brno
Diakonie Lipsko
DMG Czech Deckel Maho, Brno
Kooperativa, a.s., Brno
Nadace Život 90
No CČSH, Brno
NO CČSH, Hovorany
NO CČSH Kroměříž
NO CČSH Morkovice
Veletrhy a.s., Výstaviště 1, Brno
Svaz tělesně postižených, Babice n/Svitavou
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BETÁNIE-křesťanská pomoc
Joštova 7, Brno

ROZVAHA k 31.12.2007

IČ:65349547

AKTIVA
Budovy,haly a stavby
Movité věci
Oprávky k budovám
Oprávky k movitým věcem
Majetek
Zásoby
Pokladna,Ceniny
Bankovní účty,Cenné papíry
Finanční účty

AKTIVA

Kč
51413185
2230932
-4092881
-1367235
48184001
15274
440715
2989580
3430295

51629570

PASIVA
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Pojištění a daně
Jiné závazky
Výnosy příštích období
Zúčtovací vztahy
Vlastní jmění
Rezervy na opravy
Hospodářský výsledek
Jmění,fondy rezervy…

PASIVA

Kč
252748
2495035
615371
407464
10333
360440
4141391
45968908
1500000
19271
47488179

51629570

BETÁNIE-křesťanská pomoc
Přehled hospodaření
Joštova 7, Brno
v roce 2007
IČ: 65349547

Zdravotnický materiál
55995
Mzdy
8904918
Kancelářské potřeby
110311
Sociální a zdravotní pojištění
3119352

DHIM (100-40000)
225760

Ostatní materiál (údržba,úklid…)
111165
Mzdové náklady
12024270
Propagace
39208
Stravné pro zaměstnance
253341
Potraviny
535998
OOPP a vzdělávání zaměstnanců
67512
Spotřeba materiálu
1078437
Sociální náklady
320853
Elektrická energie
260789
Daně,poplatky, pojištění,příspěvky
201028
Plyn,pára,vodné,stočné
470430
Tvorba rezerv

1500000
Pohonné hmoty
75111
Odpisy
2244834
Spotřeba energie
806330
Náklady
20122622
Oprava a údržba
198407

Cestovné a Jízdné
35513
Příjmy za poskytované služby
9415462
Náklady na reprezentaci
18391
Dary a příspěvky
837484
Nájemné+služby
47817
Dotace MMB
4250000
Telekomunikační služby, poštovné
190554

Dotace JMK
2422306
Stravovací služby
879395
Dotace MPSV
1437000
Ostatní služby
274293
Ostatní příjmy
1779641
Projekční a inženýrské práce
302500
Výnosy
20141893
Služby
1694559

Hospodářský výsledek
19271

