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Úvod 

Valná hromada jako nejvyšší správní orgán sdružení, to je v demokratickém 
společenství příležitost k rekapitulaci, malému ohlédnutí, za tím, co jsme v uplynulém 
období dokázali, a zda cesta, po níž jdeme, je ta správná. Ráda bych vás ujistila, že my 
všichni, kdo se nějak podílíme na provozu Betanie – ať již jsme nebo nejsme na její 
výplatní listině – bereme úlohu valné hromady velmi vážně. 

Kontrolních mechanismů je mnoho, vesměs jsou orientovány na plnění více či 
méně měřitelných ukazatelů a mnoho z těch ukazatelů se vůbec nepromítne ani do 
celkové spokojenosti, ani do žádoucího zdravotního stavu našich klientů. Ale vy, valné 
shromáždění, představujete také morální autoritu, protože jste nám svěřili důvěru, že 
budeme služby vykonávat co nejlépe. Doufám, že jsme vás ani tentokrát nezklamali. 

 V uplynulém roce opět nebylo snadné takříkajíc „udržet laťku“ kvality 
poskytovaných služeb, na níž jste vy jako členové sdružení či naši klienti zvyklí. Za 
jeden z úspěchů považuji to, že jsme v roce 2011 nepropustili ani jednoho pracovníka, 
přestože jsme snad ještě nezažili období, kdy tolik kolísala klientela našich 
pečovatelských služeb. Výkyvy byly směrem nahoru i dolů, a jenom díky obětavosti a 
osobnímu nasazení pracovnic to klienti prakticky nepocítili. 

 Další úspěch bylo to, že se nám podařilo splatit konečnou částku za výstavbu 
Domu důstojného stáří. Po uplynutí šesti let od předání stavby se totiž začal její 
dodavatel hlásit o doplacení toho dílu celkové sumy, který byl pozdržen pro účely 
oprav a reklamací. Podařilo se to v dohodnutých splátkách, takže „Dům“ už je 
doopravdy náš. 

 Zaznamenali jsme i neúspěchy. Snad nejvíc nás mrzí ten, za který nemůžeme 
ani v nejmenším. Obrazně řečeno byla totiž změněna pravidla rozehrané hry, takže 
přes veškeré usilovné snahy nebylo možno spustit již připravený projekt denního 
stacionáře v Lelekovicích. Za dané období byly ze strany JmK schvalovány výhradně 
projekty úprav a rekonstrukce, nikoli projekty nové. Věřím, že v příštím roce podáme 
příznivější zprávu. 

 Ale utrpěli jsme i velikou ztrátu, a tu jsem nechala nakonec. V září loňského 
roku nás opustil po těžké nemoci náš milovaný dr. Luděk Skála, spoluzakladatel 
Betanie, a několik dnů poté sestra Vladimíra Burgetová, dobrý duch a neúnavná 
pracovnice Betanie, která nám nesmírně chybí a ještě dlouho bude chybět. 
V uplynulém roce již sice nevykonávala funkci místopředsedkyně, ale byla členkou 
správní rady, kterou bylo třeba doplnit. Na podzimní zasedání Rady přijal pozvání pan 
Jaromír Hron a projevil ochotu pracovat ve funkci jejího člena. Všichni přítomní 
členové Rady se vyslovili nejen pozitivně, ale považují jeho součinnost za veliký přínos 
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pro Betanii. Jejich rozhodnutí však pro právoplatnost nestačí, a jak jste informováni 
z pořadu jednání, je volbě věnován jeden z dalších bodů programu.  

 Poděkování bývá součástí závěru zprávy. Ale já bych ho ráda vyslovila hned. Na 
značnou část finančních zdrojů, s nimiž hospodaříme, totiž nemáme právní nárok. A 
jakkoli se příspěvky z veřejných zdrojů rok od roku tenčí, jsou pořád nezbytným 
předpokladem našeho provozu a musíme za ně poděkovat. Nicméně jsou rozdělovány 
podle jakéhosi klíče, kdežto příspěvky našich dárců a sponzorů jsou takříkajíc z jejich 
kapsy a mohli by je uplatnit na jiném místě, a proto si zaslouží snad ještě hlasitější 
vděk, bez ohledu na relativní výši těchto zdrojů v našem rozpočtu. A pak je tu ještě 
úplně nejdůležitější kapitola, které se teď moderně říká lidské zdroje. My bohužel 
nemůžeme svým pracovníkům slíbit – když budou pilní a obětaví – že dostanou 
třináctý plat a všelijaké výhody. Ale oni jsou přesto pilní, pracovití, a vesměs i 
usměvaví, což je v našem provozu významná věc. Takže: upřímný dík!  

 

 

 

 Mgr. Pavla Váňová 
 předsedkyně správní rady 
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Hlavní okruhy naší činnosti 

1. Terénní služby 

a) Domácí ošetřovatelská péče 
Domácí ošetřovatelská péče je 

jedním ze zdravotnických 
nelékařských oborů. Péči o 
pacienty zajišťují dle požadavku 
pojišťoven pouze zdravotní sestry 
s registrací ministerstva 
zdravotnictví. V roce 2011 ji pro 
Betanii zajišťovalo 7 zdravotních 
sester. Cílem domácí ošetřovatelské 
péče je umožnit pacientům zůstat i 
v případě nemoci, zhoršení 
zdravotního stavu nebo jiné 
zdravotní indispozice ve svém domácím prostředí. Značně se tímto snižuje riziko 
hospitalizmu, stresu ze změny prostředí a životních rituálů. Dalším, ale neméně 
důležitým faktorem, je ekonomická stránka, neboť péče o pacienta v jeho domácnosti 
je pro pojišťovny mnohonásobně levnější než pobyt v nemocnici. Paradoxně 
k navýšení úhrad péče již několik let nedošlo. 

Zdravotní péči o pacienty plně hradí zdravotní pojišťovny. Pro pacienty je tedy 
tato služba zdarma. 

Zdravotní péči indikují praktičtí lékaři při změně zdravotního stavu pacienta, 
nebo odbornými lékaři z nemocnice po hospitalizaci. V roce 2011 jsme průběžně 
spolupracovali s 58 praktickými lékaři a 3 ošetřujícími lékaři z Masarykova 
onkologického ústavu. Betanie má mezi brněnskými lékaři své pevné místo a tato 
důvěra nás velmi těší. 

Domácí zdravotní péče je služba poskytovaná 7 dní v týdnu, včetně všech svátků. 

K přepravě mezi pacienty používaly zdravotní sestry městskou hromadnou 
dopravu, vedoucí sestra měla k dispozici služební vozidlo k přepravě krve do 
laboratoře či převozu zdravotních pomůcek. 

Nejčastějšími úkony u pacientů byly převazy bércových vředů, ošetřovatelská 
rehabilitace, odběry krve, měření tlaku, péče o stomie. 

V roce 2011 zdravotní sestry ošetřily 225 pacientů při 8793 návštěvách. 
Jednotlivých úkonů hrazených zdravotními pojišťovnami bylo 11 574. Většina 
pacientů je nad věkovou hranicí 65-ti let. 
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V případě zájmu si mohou pacienti doplatit např. návštěvu zdravotní sestry 
k aktivizaci pacienta. Tato služba je ale využívána minimálně, pacienti se snaží 
domlouvat s lékaři na hrazení zdravotní pojišťovnou. 

b) Pečovatelská služba 
Rok 2011 nebyl pro terénní 

pečovatelskou službu právě 
nejšťastnější. Přetrvával 
problém dlouhodobých 
pracovních neschopností našich 
zaměstnankyň. Přestože zdravé 
pracovnice v sociálních službách 
ochotně a nezištně zastupovaly 
nemocné kolegyně a snažily se 
pomoci všem našim klientům, 
aby se tato situace nedotkla 
jejich každodenního režimu, 
byly nuceny přece jen mírně 
omezit dobu, po kterou se jim 
během dne mohly věnovat. Na 
jaře a v létě zemřel větší počet 
uživatelů, u nichž pobývaly 
pracovnice denně několik hodin, další odešli do pobytových zařízení. Určitou dobu 
trvalo, než jsme za ně našli náhradu. Na podzim se situace přece jen stabilizovala a 
s potěšením i úlevou lze říci, že zájem o naše služby nadále roste. Přes všechny 
problémy bude tedy možné pečovatelskou službu, která je tolik potřebná pro 
nemocné a nesoběstačné, především z řad seniorů, nadále poskytovat v nezměněném 
rozsahu. Podobně jako v minulosti docházely naše zaměstnankyně denně do bytů 
uživatelů služeb a pomáhaly jim s péčí o vlastní osobu i s chodem domácnosti. 
Prováděly ranní hygienu, převlečení, přípravu a podání stravy, nakupovaly, vařily, 
uklízely, vyřizovaly nejrůznější pochůzky, doprovázely klienty k lékaři či ke kadeřnici. 
V řadě případů jsme pomohli novým zájemcům o službu s vyřízením příspěvků na 
péči, případně s žádostí o jeho zvýšení. Potřebným uživatelům jsme poskytovali 
službu v odpoledních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Pro zajištění kvality 
poskytované péče se naše pracovnice pravidelně účastnily akreditovaných kurzů, 
školení a seminářů, kde získaly poznatky tolik důležité pro jejich každodenní práci.  

V roce 2011 jsme poskytli službu 83 klientům při celkovém počtu 47 926 
provedených úkonů. 
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2. Pobytové služby 

a) Dům důstojného stáří 
V Domě důstojného stáří je ubytováno 70 seniorů, z toho k 31. 12. 2011 bylo 34 

klientů imobilních s celodenní péči na ošetřovatelské jednotce. Od roku 2010 máme za 
paušální úhradu uzavřenou smlouvu o spolupráci s praktickou lékařkou MUDr. Věrou 
Přibylovou, která vzala do péče většinu našich klientů, kteří se rozhodli u ní 
registrovat. Druhým rokem jsou zavedeny v domově jednou týdně ordinační hodiny, 
v případě potřeby je paní doktorka k dispozici každý den ve své ordinaci na ul. Cejl. 
Dle pokynů ošetřujících lékařů, poskytují naše zdravotní sestry klientům některé 
úkony. Ačkoliv máme uzavřeny smlouvy se čtyřmi zdravotními pojišťovnami a tyto 
úkony měsíčně jim fakturujeme, úhrady jsou často bezdůvodně kráceny. Doba 
poskytování služeb v Domě důstojného stáří je nepřetržitá 24 hod. denně. Pro klienty 
zajišťujeme celodenní stravování, jídelníček pro imobilní klienty sestavuje externí 
nutriční sestra. Obyvatelé samostatných bytových jednotek vybírají stravu podle 
vlastního uvážení, někteří ještě využívají možnosti vlastního vaření. Pravidelně 
pořádáme v domově kulturní a společenské akce, na které zveme nejen rodinné 
příslušníky, ale i veřejnost. V létě zajišťujeme bezbariérový autobus pro výlety, 
organizujeme i návštěvu Villy Martha. 

Každý měsíc se konají v naší jídelně „trhy“, kde si mohou i méně pohyblivé 
obyvatelky DDS zakoupit oblečení, prádlo, kosmetiku. Již třetím rokem navštěvujeme 
1x měsíčně solnou jeskyni. Hodinové relaxace si naši klienti 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 ty pohyblivější možnost cvičení pod 
dohledem na strojích v našem „FIT“ centru, v létě využívají cvičících strojů v parku 
domova. Každou neděli se v modlitebně domova konají bohoslužby. Čtyřikrát do roka 
se scházíme na zajímavých besedách s myslivci.  
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Měsíc leden jako každý rok zahájila návštěva „Tří králů“ a tradiční novoroční 
koncert, který nám již šestým rok připravují členové Brněnské filharmonie se svým 
Nostalgia kvartetem. Lednové jubilanty přišla svým pásmem potěšit rodina Košíkova a 
zazpívat přišel se svými žáky prof. Schnierer z JAMU. V únoru se konal Maškarní ples, 
na kterém jsme popřáli všem narozeným v únoru. V březnu zahrál jubilantům pan 
Klučka. Na Velký Pátek jsme si připomněli svátky velikonoční pašijovým čtením 
z Bible. Posledního apríla jsme si nejen připomněli všechny narozené v dubnu, ale 
uvítali jsme i delegaci čarodějnic, které mají v tento den v domově pravidelně slet. Pro 
početné oslavence měsíce května přišla zahrát a zazpívat cimbálová muzika Morava. 
V červnu a v červenci jsme se s jubilanty potěšili při tanci a zpěvu za doprovodu pana 
Klučky. Nezapomenutelná byla oslava 7. výročí otevření domova, kdy nám v parku 
koncertoval pětadvacetičlenný orchestr z Holandska. V srpnu jsme jeli objednaným 
autobusem opékat špekáčky na přehradu. Jubilantům přišla zahrát cimbálová muzika 
Rathan. Měsíc září roku 2011 byl pro Betanii velmi smutným měsícem. Během 
jednoho týdne odešel k Pánu zakladatel našeho sdružení MUDr. Luděk Skála a 
místopředsedkyně rady Vladěnka Burgetová. Z těchto důvodů se oslavy jubilantů 
konaly až společně v měsíci říjnu. Pro zájemce z řad obyvatel DDS byla pouze 
organizována návštěva Villy Martha v Hrušovanech u Brna. V listopadu přišel zahrát 
jubilantům p. Klučka. Tancem při oslavě listopadových jubilantů jsme vstoupili do 
období adventu. Začátkem prosince domov opět navštívil Mikuláš se svým 
doprovodem a rozdával balíčky s ovocem. Slavnostní oslavu jubilantů prosince 
zprostředkovali profesor Schnierer se svými žáky pásmem vánočních melodií. Na 
Štědrý den jsme jako každoročně pozvali všechny obyvatele na společný oběd do 
jídelny, kde každý dostal malý dárek. Na Silvestra jsme se v jídelně domova rozloučili 
se starým rokem. Zahrála a zazpívala nám k tomu cimbálová muzika Morava. 

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 2011 jsme na základě mnoha požadavků 
v letních měsících využívali vyčleněné 1 lůžko pro krátkodobé pobyty seniorů. 

V roce 2011 zemřelo v domově celkem 7 obyvatel, z toho byli 2 klienti v hospicové 
péči. Volná místa byla ihned obsazena, neboť po ubytování v domově je daleko vyšší 
poptávka, než jakou jsme schopni poskytnout.  

b) Villa Martha 
Villa Martha, domov se zvláštním režimem je v Hrušovanech u Brna v provozu již 

druhým rokem. O pobyt v tomto zařízení je také velký zájem. Celoročně je objekt 
obsazen sedmnácti klienty s duševními nemocemi, dle potřeby jsme pro krátkodobé 
pobyty využívali také pokoj v poschodí. Podmínkou však byla mobilita zde 
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ubytovaného seniora. I zde již druhým rokem působí MUDr. V. Přibylová, která 
převzala do své péče i zdejší klienty. Pravidelně každý týden do Hrušovan přijíždí, což 
značně zjednodušilo lékařskou péči o klienty ve Ville Martha.  

Zdejší pracovnice se snaží i v Hrušovanech připravovat pro klienty různé akce. 
Oslavy jubilantů v jednotlivých měsících zde probíhají společně i s oslavenci z řad 
pracovníků. Začátkem ledna Villu Marthu navštívili „Tři králové“, v únoru zde 
proběhla „Valentýnská oslava“, o velikonocích klienty navštívili i zástupci obce. 
Nezapomnělo se ani na svátek čarodějnic 30. dubna. V květnu se přijeli podívat do 
Hrušovan i přátelé z Lipska. Koncem měsíce června proběhla v domově inspekce JmK. 
V letních měsících se nám podařilo za finanční podpory hrušovanského obecního 
úřadu instalovat na zahradě cvičící stroje, o něž okamžitě klienti domova projevili 
velký zájem. V září Villu Martha navštívili klienti z DDS. Velmi příjemné bylo posezení 
na zahradě při grilování. V říjnu navštívili domov zástupci obce, aby popřáli 
jubilantům. V měsíci listopadu jsme si, za účasti zástupců Obecního úřadu Hrušovany 
a Městského úřadu Židlochovice, připomněli, že už Villa Martha slouží potřebným už 
dva roky. Začátkem prosince přišel Mikuláš. Štědrý den i Silvestra jsme slavili 
společně.  

Ačkoliv se jedná o nově 
zrekonstruovaný objekt, je i zde stále co 
vylepšovat. V roce 2011 byly mezi 
všechny lůžka instalovány teleskopické 
zástěny, aby se i na více lůžkových 
pokojích zajistilo pro klienty soukromí. 
Dokončilo se zadláždění prostoru kolem 
cvičících strojů a sušáku na prádlo. Na 
půdě objektu je uskladněno vybavení, 
zakoupené Klubem Parkinson z výtěžku 
adventních koncertů.  

V roce 2011 ve Ville Martha zemřelo celkem 11 klientů, jejichž místa byla 
průběžně obsazována 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. 
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3. Rekondiční pobyty 
V roce 2011 pokračovaly pravidelné a tolik oblíbené rekondiční pobyty pro 

seniory. Jarní pobyt se konal poprvé v Jánských Lázních a uspokojil všechny účastníky. 
Podnikali jsme i výlety do okolí (Černá hora, Pec pod Sněžkou, Trutnov, Skalní město). 
Určitě se sem ještě někdy podíváme. V měsíci září jsme byli hosté již poněkolikáté 
Hotelu „9 skal“ v krásném 
prostředí Vysočiny. Počasí 
nám přálo a tak budeme 
jistě dlouho vzpomínat na 
naše vycházky do podzimní 
přírody. Oba pobyty se 
vydařily i díky pohodové 
atmosféře a příjemnému 
společenství, které se vždy 
na těchto rekondicích utvoří. 

4. Školící akce 
Jak zdravotní sestry, tak pracovnice v sociálních službách se v průběhu minulého 

roku účastnily vzdělávacích akcí, seminářů, akreditovaných kurzů a konferencí. Pro 
celou organizaci byl vypracován plán vzdělávání a podobně jako v minulém roce se 
kontroluje jeho naplňování podle novely zákona 108/2006 Sb.  

Podobně jako v minulých letech jsme úzce spolupracovali se středními školami, 
například se Střední školou sociálních a zdravotnických služeb Vesna v Brně a 
Církevní střední zdravotnickou školou na Grohově ulici, jejichž studenti u nás 
vykonávali odbornou praxi. 

Několik let spolupracujeme se společností Marlin, která zajišťuje rekvalifikační 
programy pro Úřad práce. Účastníci těchto kurzů vykonávali předepsanou praxi jak 
v pobytových zařízeních, tak terénní službě naší organizace. Společnost Marlin 
vypracovala projekt vzdělávání pracovníků v sociálních službách financovaný 
z prostředků evropských fondů. V rámci tohoto projektu jsme využili jejich nabídky 
této agentury na vzdělávací semináře pro některé z našich zaměstnanců. Koncem roku 
jsme vyplnili dotazníky na další dva projekty financované z prostředků evropských 
fondů. Betanie vynaložila v roce 2011 na vzdělávání svých zaměstnanců celkovou 
částku Kč 66 106,-.  

5. Propagační činnost 
Přestože je šíře činnosti Betanie za léta jejího provozu již celkem v povědomí 

obyvatel města, jak dosvědčuje soustavný převis poptávky například po 
poskytovaných pobytových službách, věnovali se pracovníci Betanie propagaci 
činnosti i v roce 2011. 
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Do nového roku vstoupila Betanie s již tradičním barevným nástěnným 
kalendářem, v němž jsou zveřejněny fotografie z pestré činnosti sdružení. Tyto 
kalendáře jsou vhodným a vítaným dárkem klientům i partnerům Betanie. Neustále se 
rozšiřuje archiv fotodokumentace akci pořádaných naším sdružením, takže o další 
poutavé fotografie v budoucnu jistě nebude nouze. 

Pravidelně jsou také zveřejňovány podrobné informace o činnosti a plánech 
Betanie na webových stránkách www.betanie.eu. Na těchto stránkách mají zájemci 
možnost najít nejen informace, ale například umožňují stáhnout si formulář přihlášky 
k pobytovým službám. Jelikož chceme jít s dobou a umožnit rychlý kontakt i lidem, 
kteří se pohybují v tzv. sociálních sítích na internetu, byla v roce 2011 na adrese 
zřízena www.facebook.com/betanie.KP - facebooková stránka Betanie – křesťanské 
pomoci. 

K informování slouží lidem, kteří nejsou připojeni k internetu, například městský 
informační systém, tedy velké pouliční tabule s mapou a vybavené obrazovkou, na níž 
je možné zveřejňovat informace. Betanie se do tohoto městského systému v roce 2011 
zapojila, takže informaci o ni a kontaktní údaje lze získat přímo na ulici v centru 
města. 

V zahradě hrušovanské Villy Marthy byla instalována nová velká informační 
tabule, která kolemjdoucím přibližuje celkovou činnost Betanie, podobný účel plní i 
vývěska na fasádě objektu v centru Brna, kde má Betanie své sídlo.  

6. Zahraniční spolupráce 

Německo 
Naše trvalé kontakty se Sasskou diakonií již trvají víc než patnáct let. Referovali 

jsme o nich několikrát a je víc než potěšitelné, že se staly trvalou a hodnotnou součástí 
života našich organizací na obou stranách hranice. 

Spolupráce přerostla rámec nestátní neziskové péče (u nás péče o seniory, 
v Lipsku prakticky pro celou škálu potřebných skupin obyvatelstva). Stalo se to tak, že 
naši přátelé založili Spolek přátel Betanie a spolu s lipským magistrátem Sdružení na 
podporu partnerství město Lipsko a Brno. Jeho předseda je historik dr. Krzenck, který 
studoval v Brně, mluví výborně česky a má neobyčejně široký záběr kulturních aktivit. 
V rámci úsporných opatření bylo již před časem dohodnuto, že budeme organizovat 
výměnné návštěvy vždy jeden rok v Německu a jeden u nás. 

V loňském roce byla řada na nás jako hostitelích. Naši němečtí přátelé u nás byli 
na jaře, kdy jsme zevrubně prodiskutovali trendy v sociální péči, prohlédli jsme 
společně, co je nového v DDS, v Hrušovanech a v pro srovnání i v jednom nestátním 
zařízení u Znojma, byli jsme na židovském hřbitově s muzeem v Mikulově a na 
koncertě ve Valtickém zámku. Na podzim přijel pan ředitel, farář Christian Kreusel, se 
čtyřmi vedoucími pracovnicemi v oblasti péče o seniory. Byla to nedlouhá, ale velmi 
intenzívní profesionální výměna, a ani propagace kraje nepřišla úplně zkrátka.  
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Rakousko 
V loňském roce se chystané setkání neuskutečnilo, byly však obnoveny docela čilé 

písemné kontakty, připravujeme osobní kontakt, který se uskuteční v roce 2012. 
V Zistersdorfu pracuje několik Češek a Slovenek a jeden sociální pracovník z Brna. 
Věříme, že příště podáme zprávu o podnětných akcích. 

Indie 
Obyvatelé DDS ochotně a rádi podporují Sibil Rani, děvčátko z chudé rodiny 

v jihoindickém státě Kárnataka, aby mohlo chodit do školy. Je to velmi účelná a dobře 
organizovaná adresná pomoc – prostředky se nerozplynou někde neznámo kde, ale 
dostane je dítě, s nímž korespondujeme, pro něž je vzdělání předpokladem lepšího 
života. 
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7.  Personální zajištění v roce 2011 
 

Terénní služby (pečovatelská + ošetřovatelská): 

Vedoucí pečovatelské služby 1 
Vedoucí ošetřovatelské služby 1 
Pracovnice v sociálních službách 10 
Zdravotnické pracovnice 6 (1 pracovnice na ½ úvazku) 

 18 
 
Dům důstojného stáří, Brno: 
Sociální pracovnice 1 
Vedoucí technického provozu 1 
Řidič, údržbář 1 
Referent zásobování 1 
Vedoucí zdravotnická pracovnice  1 
Zdravotnické pracovnice 5 
Ošetřovatelky 3 
Pracovnice v sociálních službách 13 (1 pracovník na ¾ úvazku) 
Výdej stravy 3 
Úklid 2 
Prádelna 2 

 33 
 
Villa Martha, Hrušovany u Brna: 
Vedoucí zdravotnická pracovnice 1 
Zdravotnické pracovnice 4 
Ošetřovatelky 1 
Pracovnice v sociálních službách 7 
Pracovnice v sociálních službách pod dohledem  
sociálního pracovníka 1 (pracovnice na ½ úvazku) 
Údržbář, řidič, úklid 1 
Výdej stravy 2 

  17  
 
Ředitelka občanského sdružení 1 
Ekonomka 1 

 2 
 
Celkem za organizaci 70 zaměstnanců 
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8. Seznam dárců na činnost o. s. Betanie - křesťanská pomoc 
v roce 2011 

 

Akademický klub Tábor 500,00 Kč 

AKL Zálešák 30 000,00 Kč 

Brněnská tisková misie 15 000,00 Kč 

CBI LUMMUS s.r.o. 140 000,00 Kč 

Děti z Révovy ulice 2 050,00 Kč 

Diakonie Lipsko 45 040,00 Kč 

Dr. Janečková Denisa, Brno 5 000,00 Kč 

ePojištění.cz 10 000,00 Kč 

Ing. Bandochová Zuzana, Brno 20 000,00 Kč 

Ing. Hana Syrovátková 4 000,00 Kč 

Ing. Vít Mádr, Brno 3 000,00 Kč 

manželé Chlupovi, Brno 20 000,00 Kč 

Mgr. Drahomíra Táborská, Brno 1 000,00 Kč 

Mgr. Jitka Frimmelová, Brno 20 000,00 Kč 

Mgr. Zora Neumannová, Brno 15 000,00 Kč 

MUDr. Hana Blahová, Brno 5 000,00 Kč 

MUDr. Jana Prokešová, Brno 5 000,00 Kč 

NO CČSH Náměšť nad Oslavou 1 000,00 Kč 

NO CČSH Praha 10 000,00 Kč 

NO CČSH, Brno-Černovice 6 700,00 Kč 

Obec Hrušovany u Brna 60 000,00 Kč 

p. Bohumila Bednaříková, Brno 1 000,00 Kč 

p. Eva Buttová, Brno 200,00 Kč 

p. Eva Skalová, Brno 5 000,00 Kč 

p. Figlovský Jan 50 000,00 Kč 

p. Gross Lubomír, Brno 10 000,00 Kč 

p. Hana Polášková, Brno 27 750,00 Kč 
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p. Hana Syrovátková, Brno 2 000,00 Kč 

p. Helena Matušková, Brno 1 000,00 Kč 

p. Holečková Ludmila, Brno 20 000,00 Kč 

p. Hrůza Aleš, Brno 200,00 Kč 

p. Jan Lerche, Brno 25 000,00 Kč 

p. Jaromír Burget, Brno 32 000,00 Kč 

p. Karel Frimmel, Brno 10 000,00 Kč 

p. Kraváčková - Patočková Jarmila, Brno 3 000,00 Kč 

p. Květoslava Bezdičková, Brno 600,00 Kč 

p. Ladislav Studený, Brno 1 000,00 Kč 

p. Marešová Radmila, Brno 3 000,00 Kč 

p. Marie Ševečková, Brno 25 000,00 Kč 

p. Markéta Pitrová, Brno 5 000,00 Kč 

p. Miroslava Martincová 30 000,00 Kč 

p. Mládková Jarmila 5 000,00 Kč 

p. Naděžda Šebestová, Brno 1 000,00 Kč 

p. Opletal, Brno 1 000,00 Kč 

p. Radana Váňová 2 000,00 Kč 

p. Rostislav Viktorin, Brno 30 000,00 Kč 

p. Skřivánková Edita, Brno 10 000,00 Kč 

p. Stocker, Lipsko 7 200,00 Kč 

p. Svobodová Karla, Brno 4 000,00 Kč 

p. Vladimíra Burgetová, Brno 10 000,00 Kč 

PhDr. Karla Pochylá 15 000,00 Kč 

PhDr. Koreňová Věra 1 000,00 Kč 

QUANTUM a.s. 100 000,00 Kč 

Region Židlochovice 20 000,00 Kč 

účastnící pohřbu p. Burgetové 10 113,15 Kč 

Celkem 886 353,15 Kč 
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9. Přehled hospodaření 

  Zdravotnický materiál 70 313 Kč 

Kancelářské potřeby 73 387 Kč 

DHIM (1000-40000) 337 982 Kč 

Ostatní materiál (údržba, úklid…) 196 009 Kč 

Propagace 2 583 Kč 

Potraviny 744 935 Kč 

Spotřeba materiálu 1 425 209 Kč 

Elektrická energie 712 655 Kč 

Plyn,pára,vodné,stočné 979 361 Kč 

Pohonné hmoty 62 280 Kč 

Spotřeba energie 1 754 296 Kč 

Opravy a údržba 198 241 Kč 

Cestovné a Jízdné 92 297 Kč 

Náklady na reprezentaci 56 636 Kč 

Nájemné+služby 106 716 Kč 

Telekomunikační služby, poštovné 187 218 Kč 

Stravovací služby 1 587 598 Kč 

Ostatní služby 283 733 Kč 

Projekční a inženýrské práce 126 000 Kč 

Služby 2 291 265 Kč 

Mzdy 16 357 050 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 5 574 124 Kč 

Mzdové náklady 21 931 174 Kč 

Stravné pro zaměstnance 568 722 Kč 

OOPP a vzd. zaměst.,penz.připojištění 443 391 Kč 

Sociální náklady 1 012 113 Kč 

Daně,popl., pojištění,příspěvky, nem.dávky 407 668 Kč 

Tvorba rezerv 0 Kč 

Odpisy 2 681 080 Kč 

Náklady 31 849 979 Kč 
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Příjmy za poskytované služby 18 648 173 Kč 

Dary a příspěvky (čl. příspěvky = 25000,-) 911 353 Kč 

Dotace MMB 5 060 000 Kč 

Dotace JMK 1 859 000 Kč 

Dotace MPSV 1 411 000 Kč 

Dotace úřadů práce 28 500 Kč 

Dotace Nadačního fondu obětem holocaustu 500 000 Kč 

Ostatní příjmy (odpisy, zúčtování rezerv) 3 462 186 Kč 

Výnosy 31 880 212 Kč 

  Hospodářský výsledek 30 233 Kč 
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10. Rozvaha k 31. 12. 2011 
 
 

        
AKTIVA                   Kč PASIVA               Kč 

        
Budovy,haly a stavby           75 213 141 Kč  Dodavatelé              160 929 Kč  
Movité věci             2 800 478 Kč  Ostatní závazky 1 131 128 Kč  
Pořízení hmotných investic                          - Kč      
Oprávky k budovám -         12 095 472 Kč  Zaměstnanci                         - Kč  
Oprávky k movitým věcem -           2 350 840 Kč  Pojištění a daně              420 903 Kč  
Majetek           63 567 307 Kč  Jiné závazky                         - Kč  
Zásoby                   8 085 Kč  Výnosy příštích období              423 000 Kč  
Pokladna, ceniny                104 709 Kč  Zúčtovací vztahy            2 485 799 Kč  
Bankovní účty, cenné papíry                228 858 Kč  Vlastní jmění          60 095 711 Kč  
Finanční účty                333 567 Kč  Rezervy na opravy            1 382 260 Kč  
    Nerozdělený zisk minulých let                         - Kč  
Zúčtovací vztahy 85 043 Kč  Hospodářský výsledek                30 233 Kč  
    Jmění,fondy rezervy…          61 508 204 Kč  
        
        
        
AKTIVA       63 994 002 Kč    PASIVA  63 994 002 Kč 
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11. Závěr 
Rok 2011 lze celkově lze hodnotit jako pozitivní. Občanskému sdružení Betanie – 

křesťanská pomoc se v něm dařilo upevnit své pozice mezi poskytovateli sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji, čehož důkazem je sice mírné, avšak vítané navýšení 
poskytovaných dotací. 

Vyplacením zádržného ve výši 1 milionu korun po uplynutí záruční doby 
k odstranění případných vad byly uhrazeny společnosti OHL ŽS jako dodavateli stavby 
DDS došlo ke konečné úhradě našich závazků.  

Došlo k upevnění kolektivu pracovníků na všech střediscích Betanie, 
zaměstnanecká fluktuace je minimální. Zaznamenáváme trvalý zájem o práci našich 
pracovnic v sociálních službách i zdravotních sester ze strany klientů. Organizace 
práce s klienty je smysluplně koordinována, pokud například v terénních službách 
dojde z důvodu hospitalizace klienta k výpadku, jsou po dobu, kdy tento stav trvá, 
pracovnice operativně převáděny na výpomoc do pobytových služeb. 

V rámci krátkodobého ubytování klientů v obou našich domovech, jsme poskytli 
pomoc osmnácti pečujícím rodinám, které řešily akutní potřebu zajištění péče o svého 
příbuzného. 

Pokračovala příprava rekonstrukce objektu bývalé fary CČSH v Lelekovicích, z níž 
hodláme vybudovat denní stacionář pro seniory. Bylo vyřízeno územní rozhodnutí, 
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Bohužel, výzva na 
aktivity sociální péče podporované z prostředků EU, byla Jihomoravským kraje 
v oblasti seniorů omezena na zkvalitnění péče ve stávajících pobytových zařízeních, 
modernizací jejich technického vybavení. A tak i když náš projekt byl v souladu s cíli 
střednědobého plánu rozvoje a aktivity přivítány jak lelekovickou samosprávou, tak 
sociálním odborem obce s rozšířenou působností Kuřim, nebyl projekt doporučen 
JmK. Ovšem očekáváme další výzvu ROP Jihovýchod, ať již v závěru tohoto 
plánovacího období, či nového v letech 2014 – 2020. 
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