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                             V ý r o č n í   z p r á v a 
z a   r o k   2 0 1 0 

 
 
Úvod 
      
 
Výroční zpráva pro Valnou hromadu není beletrie, ale faktografie. Výčet všeho, 
co se v loňském roce uskutečnilo pod hlavičkou Betanie, doprovázený základními 
statistickými údaji. Úvodem si mohu dovolit malé zamyšlení, které nelze vtěsnat 
do řeči čísel. 
 
     Loňský rok vypadá při dnešním ohlédnutí dobře. Neudály se veliké převratné 
novinky ani těžké otřesy, pravidelných i nečekaných úkolů bylo hodně, ale všechny 
byly řešitelné, i když nemůžeme tvrdit, že byly všechny vyřešeny – některé 
přesahují i do letošního roku. Ale to snad jinak ani nejde. Já bych vybrala několik 
málo momentů, které se navenek nezrcadlí v pravidelném fungování naší 
organizace. Kdybychom se pokusili o grafické znázornění činnosti, byla by to 
nepochybně mírně zvlněná křivka s neustále stoupající tendencí.  
      
Provoz úspěšně zahájila Villa Martha a podle velkého zájmu o umístění v tomto 
domově se zvláštním režimem se velmi dobře zapsala do podvědomí obyvatel 
nejen Hrušovan, ale i celého Židlochovicka. Na zasedání starostů této oblasti nám 
bylo za tuto sociální činnost vysloveno poděkování doprovázené finanční 
podporou. 
      
Také Dům důstojného stáří prodělal zkoušku. V měsíci listopadu proběhla tolik 
obávaná inspekce JmK; nedopadla sice na výbornou, ale shledané závady byly 
převážně administrativního charakteru. 
      
V obou zařízeních se velmi osvědčilo vyčlenění dvou lůžek pro krátkodobé pobyty; 
možnosti přechodného umístění seniorů využívaly pečující rodiny v průběhu 
celého roku. Nevyhnuly se nám ani nemoci; nepřítomnou sociální pracovnici DDS 
zastoupila její kolegyně z Villy Martha. Pomoci přišel i dlouholetý starosta ÚMČ 
Maloměřice, který za onemocnělou místopředsedkyni zajišťoval fotodokumentaci 
našich akcí a prověřoval evidenci našich žadatelů o umístění. 
      
Dlouhodobě poskytuje Betanie lepší služby s podstatně nižšími náklady, než jaké 
vykazují státní příspěvkové organizace. Po celý rok 2010 jsme museli například 
zajistit provoz Villy Martha, režijní a mzdové náklady s tímto provozem spojené, 
pouze se symbolickou dotací od MPSV. 
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       Stěžejním plánem pro roky 2011 – 2012 je získat finanční prostředky z EU 
na vybudování denního stacionáře pro seniory v Lelekovicích; objekt bývalé fary 
CČSH, který vyžaduje stavební rekonstrukci, již máme od roku 2010 v majetku.                       
                                                                                                       
 
 
 
                                                                                  Mgr. Pavla Váňová 
                                                                             předsedkyně správní rady 
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Hlavní okruhy naší činnosti 
 

1) Terénní služby 
 
Pečovatelská služba 
 
     Z pohledu zájmu o terénní pečovatelskou službu lze rok 2010 hodnotit velmi 
pozitivně. Zájemců o pomoc pracovnic v sociálních službách bylo hodně, takže 
jsme ani nemohli všechny uspokojit. Stávající uživatelé služeb měli zájem o 
rozšíření péče, noví zájemci potřebovali péči našich pracovnic v rozsahu větším 
než hodinu denně. Ve srovnání s předchozím rokem si naše zaměstnankyně 
rozhodně nemohly stěžovat na nedostatek práce. Prakticky po celý rok jsme však 
stáli před jiným problémem, a to dlouhodobou pracovní neschopností některých 
zaměstnanců. Nutno podotknout, že se tato situace dosud příliš nezměnila. 
Zdravé pracovnice ochotně a obětavě zastupovaly své nemocné kolegyně a snažily 
se, aby tímto stavem netrpěli samotní uživatelé. V době letních prázdnin nám 
pomáhala brigádnice, jejíž samostatnost, zodpovědnost a vlídný přístup ocenily 
nejen její kolegyně, ale i naši klienti. Během dvou měsíců, kdy u nás pracovala, si 
ji řada uživatelů velmi oblíbila. Protože nedostatek pracovnic z důvodu nemoci 
trval až do konce roku, bylo možné přijmout ji do pracovního poměru, prozatím na 
dobu určitou. Kolektiv pracovnic v sociálních službách tak v její osobě získal 
pracovitého a spolehlivého člověka, který je všem oporou. 
     Stejně jako v minulosti docházely denně naše zaměstnankyně do domácnosti 
uživatelů služeb. Pomáhaly jim při osobní hygieně, s přípravou a podáním stravy, 
péčí o domácnost, nákupy, doprovázely je k lékaři či na vycházku, vyřizovaly 
různé pochůzky. Díky jejich zkušenosti se několikrát podařilo včas dopravit 
uživatele služeb v kritickém zdravotním stavu do nemocnice, a ušetřit mu tak 
vážné komplikace či dokonce zachránit život. Pro zajištění kvality poskytované 
péče se naše zaměstnankyně v uplynulém roce pravidelně účastnily odborných 
školení a seminářů. Za obětavou, nelehkou a namáhavou práci u uživatelů služeb 
patří našim pracovnicím upřímný dík. 
                                                          
 

            Počet uživatelů PS:             60                                                       
                                                         Počet provedených úkonů: 34 729  
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Domácí ošetřovatelská péče  
 
Domácí ošetřovatelská péče je zdravotní služba pro pacienty v jejich 
domácnostech. Umožňuje jim, aby zůstali ve svém vlastním prostředí, zbavuje je 
stresu spojeného s hospitalizací a podporuje uzdravování v okruhu jejich 
nejbližších. Zdravotní péči poskytují výhradně zdravotní sestry s registrací. 
V roce 2010 pracovalo v domácí péči sedm zdravotních sester. Pro pacienty byla 
služba zdarma, hradily ji plně zdravotní pojišťovny na základě ordinace 
praktického lékaře. 
     V roce 2010 spolupracovala domácí ošetřovatelská péče se čtyřiceti devíti 
lékaři v rámci Brna. Mezi lékaři si Betanie získala své pevné místo, často nás 
lékaři oslovili s tím, že naše služby jsou spolehlivé a na vysoké odborné úrovni. 
Spolupracovali jsme s pěti zdravotními pojišťovnami. 
     Samozřejmostí byly návštěvy u pacientů nejen v pracovních dnech, ale také o 
víkendech a státních svátcích. K návštěvám pacientů používaly sestry městskou 
hromadnou dopravu, pro odběry krve a biologického materiálu a jejich včasnou 
přepravu do laboratoře měla vedoucí domácí péče k dispozici automobil. 
Nejčastějšími úkony u pacientů byly převazy bércových vředů, aktivizace 
pohybového systému pacienta, odběry krve, péče o stomie. 
V roce 2010 jsme ošetřili 189 pacientů při 8 297 návštěvách. Oproti roku 2009 
jsme ošetřili méně pacientů, velmi se však změnily typy ošetřovaných onemocnění, 
přibylo množství delších návštěv, tj. doba strávená u pacientů se značně 
prodloužila. Za obětavou péči o pacienty, podloženou množstvím děkovných 
dopisů, patří zdravotním sestřičkám poděkování. 
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2) Pobytové služby 
 
 a) V Domě důstojného stáří je ubytováno celkem 70 seniorů, kterým se kromě 
ubytování a celodenní stravy poskytuje podle potřeby služba pečovatelská a 
ošetřovatelská. V roce 2010 byla uzavřena dlouhodobá spolupráce s praktickou 
lékařkou  MUDr. Věrou Přibylovou, která vzala do péče nejen naše pracovníky, ale 
i většinu našich klientů, kteří se rozhodli u ní registrovat. Paní doktorka zavedla 
v domově každý týden pravidelné ordinační hodiny, podle jejích pokynů 
zajišťujeme některé odborné úkony, na které máme smlouvy se čtyřmi 
zdravotními pojišťovnami. Doba poskytování služeb v Domě důstojného stáří je 
nepřetržitá 24 hod. denně. Pravidelně pořádáme v domově kulturní a společenské 
akce, na které zveme nejen rodinné příslušníky, ale i obyvatele okolních 
městských částí. Každý měsíc se konají v naší jídelně „trhy“, kde si mohou i méně 
pohyblivé obyvatelky DDS zakoupit oblečení, prádlo, kosmetiku. Již druhým 
rokem navštěvujeme 1x měsíčně solnou jeskyni. Hodinové relaxace si naši klienti 
velmi oblíbili. Každý druhý týden dochází do domova terapeutka, která se zájemci 
z řad klientů vyrábí různé dekorační předměty. Rehabilitační sestra domova 
každý všední den dopoledne cvičí v jídelně s imobilními klienty, odpoledne mají ti 
pohyblivější možnost cvičení pod dohledem na strojích v našem „FIT“ centru.  

 
 
Měsíc leden jako každý rok zahájila návštěva „Tří králů“ a tradiční 

novoroční koncert, který nám již po několik let připravují členové Brněnské 
filharmonie se svým Nostalgia kvartetem. Lednovým jubilantům přišel zahrát pan 
Klučka. V únoru se konal 2. ples, na který nám přišel zahrát p. Vaňura. Součástí 
programu byl i výběr nejhezčí večerní toalety. Na závěr plesu jsme popřáli všem 
narozeným v únoru. Březen byl naplněn kulturními akcemi. V zasedací místnosti 
ÚMČ se nám předvedl dětský taneční soubor ONDRÁŠEK, jubilantům přišel 
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zahrát pan Klučka. O Velikonocích, na Velký Pátek se některé obyvatelky 
účastnily aktivního čtení Písma a na velikonoční zábavě jsme si pak připomněli 
všechny narozené v dubnu. Posledního dubna jsme si nenechali ujít již tradiční 
slet čarodějnic v parku domova. Veselá byla oslava narozenin jubilantů v měsíci 
květnu, zahrát přišel opět p. Klučka. Pro zájemce z DDS jsme připravili výlet do 
Hrušovan, kde jsme v modlitebně byli seznámeni s průběhem rekonstrukce 
objektu Villa Martha. Koncert pro početné oslavence měsíce června uspořádal 
prof. Schnierer se svými žáky z JAMU. Hezké odpoledne na konci školního roku 
jsme strávili na zahradě s pěveckým sborem Boni Discipuli. S velkým zájmem se 
v červenci setkala oslava 6. výročí otevření domova, na kterou nám do parku 
přišla zahrát cimbálová muzika RATHAN. Jubilanti měsíce července si pěkně 
zazpívali s panem Klučkou. Krásné letní dny jsme využili i pro výlet do sportovního 
areálu v Kníničkách, kam pravidelně každé léto jezdíme, tentokráte jsme si 
objednali i autobus. V měsíci srpnu jsme v rámci „otevřených dveří“ navštívili vilu 
Dušana Jurkoviče v Žabovřeskách, kde končila rekonstrukce. Jubilantům srpna 
přišel opět zahrát oblíbený p. Klučka. Měsíc září byl bohatý na události. Jednak 
nás navštívil prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., se kterým jsme navázali 
dlouhodobou spolupráci, jubilantům přišel zahrát p. Vaňura a zopakovali jsme 
výlet autobusem do Hrušovan. Tentokrát nás počasí nezklamalo, a tak jsme využili 
pohostinství krásné zahrady, kde se grilovalo, hodovalo a zpívalo. 

 

 
 
 Dne 5. října jsme v DDS otevřeli pro zájemce dveře, a to v rámci “Týdne 

neziskového sektoru“. Přijeli i přátelé z Lipska, kteří popřáli našim jubilantům 
měsíce října. Tancem při oslavě listopadových jubilantů jsme vstoupili do období 
adventu. 
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Začátkem prosince domov opět navštívil Mikuláš se svým doprovodem a rozdával 
balíčky s ovocem. Slavnostní oslavu jubilantů prosince zprostředkovali členové 
opery svým krásným koncertem. Úžasný byl v domově vánoční koncert orchestru 
Městského divadla v Brně a adventní koncert Tria od Jakuba. Na Štědrý den - 
jako každoročně -jsme pozvali všechny obyvatele na společný oběd do jídelny, 
kde každý dostal malý dárek. Na Silvestra jsme se v jídelně domova rozloučili se 
starým rokem. Zahrál nám k tomu p. Klučka se svým přítelem, vystoupila i břišní 
tanečnice. 

Kromě kulturních a společenských akcí podle tohoto stručného souhrnu se 
v domově konají každou neděli bohoslužby, při kterých se střídá Církev 
československá husitská s Církví evangelickou. Každou středu je biblická hodina. 

V domově dobře funguje prádelna, máme zajištěny i opravy prádla. Velmi 
dobrá je spolupráce s internistkou  MUDr. Stříbrnou, která má v domě ordinaci. 
Potřebné léky pro všechny obyvatele zabezpečuje denně lékárna na ul. Selské. 
Plně vytížen je i nevidomý masér, který pravidelně dochází do domova. 
Pedikérské služby zajišťují naše dvě kvalifikované pracovnice. Denně se využívá 
autodoprava, a to nejen pro zásobování, ale zejména pro dopravu nechodících a 
obtížně pohyblivých seniorů na různá vyšetření a do nemocnic. V roce 2010 jsme 
na základě mnoha požadavků využívali vyčleněné 1 lůžko pro krátkodobé pobyty 
seniorů. 

V roce 2010 zemřelo v domově celkem 11 obyvatel. Jejich místa byla ihned 
obsazena, neboť po ubytování v domově je daleko vyšší poptávka, než jakou jsme 
schopni nabídnout.  

 
b) Villa Martha – Závěrem roku 2009 byla po rekonstrukci objektu Villa Martha 
slavnostně otevřena, k finančnímu uzavření došlo až v I. pololetí 2010. Služba 
byla registrována jako „domov se zvláštním režimem“ na JmK, navázány kontakty 
se zdravotními pojišťovnami. Od začátku roku byl objekt plně obsazen /17 
klientů s duševními nemocemi/. Pod vedením zkušené hlavní sestry, která přešla 
z DDS do Villy Marta, se zapracovali i noví pracovníci v počtu 15 osob. 
V průběhu roku 2010 převzala pí. MUDr. V. Přibylová do své péče i zdejší klienty, 
pravidelně každý týden do Hrušovan přijíždí, což značně zjednodušilo jejich 
kontakty s ošetřujícím lékařem. I ve Ville Martha se pracovníci snaží připravovat 
pro klienty různé akce. Oslavy jubilantů v jednotlivých měsících zde probíhají 
společně i s oslavenci z řad pracovníků. Začátkem roku Villu Marthu navštívili 
„Tři králové“, proběhla zde „Valentýnská oslava“, o velikonocích klienty navštívili i 
zástupci obce. Nezapomnělo se ani na svátek čarodějnic 30. dubna. V květnu a 
září domov navštívili klienti z DDS, přijeli se podívat i přátelé z Lipska. V říjnu 
měli klienti možnost rozloučit se v modlitebně se spolubydlící, která v domově 
zemřela bez příbuzných, a BETANIE spolu s Církví československou husitskou 
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tak splnila její poslední přání. Začátkem prosince přišel nejen Mikuláš, ale 
současně jsme si připomněli, že již rok Villa Martha slouží potřebným.   
V adventu domov navštívily děti z místní mateřské školy a pracovníci připravili 
hezké vánoční svátky i s domácím cukrovím. 
V roce 2010 ve Ville Martha zemřelo celkem 13 klientů, jejichž místa byla ihned 
obsazena dalšími zájemci. Žádaný je i krátkodobý pobyt, který je umožněn pro 
mobilní klienty v 1. poschodí objektu.  
Velmi dobrá je spolupráce s Obecním úřadem v Hrušovanech, zejména starostou, 
a celým Regionem Židlochovicko, kteří nás podporují i finančně. 

 
 
 
 
4) Rekondiční pobyty 
V roce 2010 pokračovaly pravidelné a tolik oblíbené rekondiční pobyty pro 
seniory. Jarní pobyt se konal v měsíci květnu v hotelu „9 skal“ v krásném 
prostředí Vysočiny a strávený týden nám lehce „proplakal“. Podzimní rekondiční 
akce byla již podruhé v lázeňském domě PRAHA v Luhačovicích a na rozdíl od 
jarního pobytu bylo listopadové počasí výjimečně krásné. Oba pobyty byly 
vydařené, všichni zúčastnění byli velmi spokojeni. 



9 
 

 
5) Školicí akce 
Zdravotní sestry a pečovatelky celé organizace se průběžně účastní školení a 
seznamují se s novými metodami ošetřování i psychologického přístupu, případně 
si doplňují předepsané vzdělání. Noví pracovníci byli před nástupem do pracovního 
poměru s naším sdružením proškoleni Úřadem práce. Byl vypracován plán 
vzdělávání u všech pracovníků  sociální péče a kontroluje se jeho naplňování podle 
novely zákona 108/06 Sb.  
Velmi úzká spolupráce je se středními školami, které využívají Dům důstojného 
stáří pro praktické vyučování formou odborné praxe. Dohodu o spolupráci při 
odborné praxi jsme i pro školní rok 2010/11 uzavřeli se Střední školou sociálních 
a zdravotnických služeb VESNA v Brně, se Střední zdravotnickou školou 
Evangelické akademie v Brně na Šimáčkově ulici.  Odbornou praxi na základě 
dohody zabezpečujeme i pro s.r.o. MARLIN, společnost, která je pověřena 
zajišťováním rekvalifikačních programů pro Úřady práce. 
 
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. V roce 2010 se BETANIE stala spolupracovnicí OS 
Moravskoslezského kruhu, který v rámci projektu „Pečuj doma“ natáčel 
instruktážní DVD „Já se kácím na polohovací postel“ – kde účinkovaly naše 
pracovnice jak z DDS, tak z terénu, a v novinách vyšel rozhovor s ředitelkou Ing. 
Bednářovou. Na jaře jsme se s prezentací zúčastnili regionální porady v Rakousku 
na téma sociální práce se seniory. 
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Naše internetové stránky se pravidelně aktualizují, všechny akce 
fotograficky dokumentujeme a naše tiskoviny včetně oblíbených kalendářů se 
vydávají s velkou pečlivostí a grafickou vynalézavostí.  

I v roce 2010 se zástupci BETANIE aktivně účastnili procesu komunitního 
plánovaní, organizovaného Magistrátem města Brna, zajišťujeme aktualizaci dat 
našeho občanského sdružení ve všech databázích poskytovatelů sociálních služeb 
vedených na internetových stránkách /databáze MPSV ČR, JmK, www. 
partnerství/, popř. knižně vydaných /www.domovypotrebných/. Jsme zváni k 
představení své činnosti na konference, pořádané Ministerstvem místního 
rozvoje. 

Jsme řádnými členy Asociace nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje, kde máme zastoupení i ve výboru. Účastníme se práce na 
projektech příhraniční spolupráce v rámci Jihomoravského kraje.  

V závěru roku 2010 jsme podepsali smlouvu o spolupráci s Klubem 
PARKINSON v Brně. Prvním společným dílem je vybavení budoucího denního 
stacionáře pro seniory v Lelekovicích, které z výtěžku adventních koncertů Klub 
Parkinson již zakoupil.  

 
7) Zahraniční spolupráce 
 
Rakousko Po pravdě je třeba říci, že zatím spolupráce v této – vlastně nejbližší 
oblasti - dosud stagnuje. Víme o sobě s rakouským partnerem, dokonce se nám 
přihlásil i další zájemce, ale pořád je tolik operativních úkolů, a ostatně i tolik 
akcí, které stojí nějaké peníze, že jsme ještě neučinili rozhodný krok. Ale je 
dobře zmínit se o tom, aby veliký výčet aktiv byl tím věrohodnější. 
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Indie  Děvčátko z jižní Indie, ze státu Kárnataka, kterému platíme školné již 
třetím rokem a dopisujeme si s ním, se dobře učí a dělá nám radost. Na školné 
ochotně přispívají obyvatelé i personál. 
Německo Ve dnech 12. až 15. března jsme byli na návštěvě u našich tradičních 
přátel v Lipsku. Naši hostitelé pojali úkol (jako vždy) velmi zodpovědně a 
postarali se i o to, že jsme byli přijati na radnici panem starostou Jungem, který 
tím projevil uznání našemu dlouholetému partnerství i ocenění činnosti Spolku pro 
podporu partnerství měst Lipska a Brna, který naši přátelé založili, aby mohli 
tuto spolupráci zvednout na vyšší úroveň. Navštívili jsme Domov Alberta 
Schweitzera v Lipsku, diakonický komplex sester v Borsdorfu, zařízení Oasa, 
které v zimě slouží jako útulek pro bezdomovce a celoročně jako startovací 
rampa, která jim pomáhá k osvojení dovedností a k reintegraci do společnosti. 
Cesta do Halle byla zaměřena na návštěvu komplexu Augusta Herrmana Francke, 
který byl -jako humanisticky orientovaný pedagog - následovatelem  Jana Amose 
Komenského, a posléze jsme se také zúčastnili výroční schůze zmíněného spolku, 
na kterou přijela i naše generální konzulka z Drážďan Dr. Jarmila Krejčíková. 
Jedna spíše neoficiální návštěva u nás se uskutečnila v září a ekonomický ředitel 
diakonie pan Sönke Junge ocenil nejen možnost ubytování na Lipové, ale také 
rozhovory o Betanii a prohlídku historických zajímavostí Brna. Větší skupina 
přijela v říjnu a navštívila obě naše stacionární zařízení, zajímavý soukromý 
domov pro seniory u Znojma, a také s námi zevrubně projednala aspekty 
dosavadní i budoucí spolupráce při půldenním zasedání na Joštově. Kromě toho se 
uskutečnilo několik neformálních setkání, například při slavnostním spuštění lodi 
Lipsko na přehradě a při příležitosti přednášek, které proslovil předseda lipsko-
brněnského spolku na Masarykově univerzitě a v Židovském muzeu. Na rok 2011 
se chystá návštěva našich přátel na jaře, a na podzim pak oficiálnější cesta 
Diakonie pod vedení ředitele Ch.Kreusela. 
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8) Celkové hodnocení a zaměření na další období 
 
      Jak jsem již výše zmínila, můžeme uplynulý rok hodnotit pozitivně.  
● Provoz v obou našich pobytových zařízeních byl plynulý, o potřeby 
 obyvatel po celý rok svědomitě pečovaly zdravotní sestry a pracovnice  
v sociálních službách. Dokladem kvality poskytovaných služeb a dobrého  
jména je trvalý zájem o umístění. 
● V průběhu celého roku jsme přijímali žadatele o krátkodobý pobyt; tato  
služba představuje možnost, jak ulehčit pečujícím rodinám.  
 ● Ve srovnání s předchozím rokem se výrazně zlepšila situace v terénní  
pečovatelské službě, přibyli noví uživatelé a řada stávajících měla zájem 
o rozšíření péče. Plné ruce práce měly i zdravotní sestry domácí  
ošetřovatelské péče. 
● Ve své činnosti se snažíme o zajištění kvality poskytovaných služeb;   
do naší práce chceme vnést křesťanského ducha vzájemného  
porozumění; orientace na duchovní hodnoty, které jsou nedílnou součástí 
evropského kulturního dědictví, nás odlišuje od většiny organizací  
podobného zaměření.    
● V uplynulém roce jsme získali do majetku objekt bývalé fary CČSH 
v Lelekovicích. Naším záměrem je přestavba této budovy na denní 
stacionář. V roce 2011 máme v plánu zpracovat projektovou dokumentaci 
a požádat o finanční prostředky z fondů EU. Možnosti denního pobytu 
v tomto zařízení budou moci využít zájemci z Brna i okolí a také členové 
Parkinson klubu Brno. Toto sdružení, s nímž nás pojí přátelské vztahy, chce  
 přispět k vnitřnímu vybavení stacionáře. 

 
 

9) Poděkování 
 
     Za velkou finanční pomoc děkujeme zdravotnímu a sociálním odboru 

Magistrátu města Brna a Jihomoravskému kraji. K provozu naší organizace 
přispěla i dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Náš dík za podporu a 
pomoc patří rovněž našim dlouholetým partnerům z Diakonie Církve evangelicko-
luterské z Lipska a klubu přátel Betanie. Pravidelnými podporovateli jsou 
Náboženské obce a Diecézní rada Církve československé husitské. Velmi si 
vážíme podpory Nadace na pomoc obětem holocaustu a Úřadům práce Brno – 
město a Brno – venkov, kteří nám finančně pomáhají se mzdovými náklady našich 
nových pracovníků. Upřímný dík patří všem našim sponzorům, jejichž dary 
pomohly zajistit chod organizace a udržet kvalitu poskytovaných služeb. Seznam 
našich dárců je v příloze. 
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10) Závěr 
 
Předchozí oddíl jsme věnovali externím příznivcům a dárcům, na závěr je 

třeba poděkovat všem našim spolupracovnicím a spolupracovníkům. Jejich 
svědomitost, obětavost, pracovní nasazení a hlavně nesmírná trpělivost a 
laskavost při práci se starými, nemocnými nebo jinak znevýhodněnými klienty 
tvoří nezbytný předpoklad a součást kultury naší práce. Za ně si všichni 
pracovníci Betanie zaslouží upřímný dík. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


