Vážení a milí,
rok se s rokem sešel a tak nastal čas opět zhodnotit
uplynulé období činnosti Bohu jistě milého a lidem
prospěšného ústavu Betanie – křesťanská pomoc.
Téměř po celou dobu uplynulého roku jsem působil
v dvojjediné osobě ve funkcích starosty brněnské
městské části Maloměřice a Obřany a zároveň
předsedy správní rady Betanie. V obou volených
funkcích jsem měl opravdu výjimečnou možnost poznat
mínění a ohlas na činnost ústavu Betanie a to jak občanů a
zastupitelů naší městské části, tak i samotných obyvatel DDS v Maloměřicích na Borkách
i ve Ville Martha v Hrušovanech u Brna. Jejich reakce opravdu nemohla být jiná, než
chvála a slova díků. Vždyť vynaložená péče a práce všech pracovníků Betanie byla
směřována jen a jen ku prospěchu a spokojenosti klientům, jímž jsou poskytovány
sociální služby, ať už v našich pobytových zařízeních nebo v jejich domácnostech.
Díky, díky vám, pečovatelky i pečovatelé, sestřičky, techničtí pracovníci, díky i
administrativním pracovnicím a pracovníkům a v neposlední řadě paní ředitelce
Ing. Jitce Bednářové a samozřejmě všem členům správní rady. Rád bych zde vyslovil
velké poděkování i panu Jaromíru Burgetovi, který je nejen platným členem správní
rady, ale také velmi šikovným řemeslníkem, ochotným vždy pomoci nejen radou, ale
společně se synem Petrem opravit mnohé technické vybavení z majetku Betanie. Díky,
pánové!
V uplynulém období došlo k personálním změnám ve správní radě Betanie. Vypršelo
funkční období paní Mgr. Pavle Váňové, která vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již
dále nekandidovala. Za její dlouholetou práci jak ve funkci předsedkyně, tak i členky
správní rady, jí patří velké poděkování a přání pevného zdraví. Na uvolněné místo ve
správní radě byl zvolen pan MUDr. Jan Hrbáček, dlouholetý člen CČSH a vynikající
chirurg. Jsem přesvědčen, že svým sociálním cítěním a odbornými znalostmi, přispěje
k dobré správě ústavu Betanie – křesťanská pomoc.
Vážení a milí, v předkládané výroční zprávě, kterou si jistě se zájmem přečtete, bude
činnost ústavu vyjádřena výčtem různých dat a čísel. Já si dovoluji dodat, abyste, prosím,
dané údaje vzali nejen na vědomí, ale především vnímali smysl počínání Betanie v duchu
motta: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.

Vlastimil Břicháček
předseda správní rady
Betanie - křesťanská pomoc, z. ú.
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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 2016 byla imobilními a těžce zdravotně postiženými klienty
využívána služba ve večerních hodinách, o víkendech a státních svátcích.
V roce 2016 jsme poskytli péči téměř devíti desítkám
klientů a poradenství dalším 46 potencionálním
zájemcům. Většina klientů čerpala naše služby
pravidelně, menší množina klientů potřebovala
dopomoc příležitostnou. V průběhu roku 2016
došlo k mírnému navýšení počtu pravidelných
uživatelů. Nové klienty jsme přijímali většinou na
místo klientů, kteří z péče odešli z důvodu úmrtí
nebo z důvodu odchodu do pobytového zařízení
sociální péče. Služba v roce 2016 rozhodně netrpěla
nedostatkem klientů, ale naopak nemohla, z kapacitních
důvodů, všechny zájemce uspokojit. To je nesporným
důkazem toho, že naše organizace je 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 stávajících 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 2016 nedošlo v týmu pečovatelek k dramatickým personálním změnám
(odchody byly jen z důvodu nemoci či změny bydliště). Ve velmi rychlé době se vždy
podařilo kolektiv doplnit novými kvalitními pracovnicemi. To svědčí na jedné straně o
stabilizaci týmu a zdravém ovzduší v kolektivu, na druhé straně o účinném boji proti
„vyhoření“ pečovatelek a kvalitní organizaci práce ze strany vedení.
Pro prohloubení znalostí a dovedností všech našich pracovnic, udržení, popř. i zvýšení
kvality našich služeb, jsme i v roce 2016 zajišťovali odborná školení, kurzy a stáže. Toto
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odborné vzdělávání probíhalo podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.
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, dopomoc při používání WC, oblékání a svlékání,
příprava a podání stravy, donáška 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 2016 jsme pokračovali ve spolupráci se Zdravotnickými potřebami Chytré
lékárny. V součinnosti s nimi jsme schopni klientům poradit vysoce efektivní pomůcky
k usnadnění a hlavně prodloužení možnosti pobytu v domácím prostředí.
Velmi intenzivně probíhala také velmi prospěšná spolupráce Terénní pečovatelské
služby s Domem důstojného stáří Betanie. Rodiny našich klientů v hojné míře využívaly
pro své seniory zejména odlehčovací pobyt a osvědčila se i úzká spolupráce terénu a
domova při přechodu klientů z domácí péče do pobytového zařízení – domova pro
seniory či domova se zvláštním režimem. Obrovskou předností této spolupráce byly
podrobné informace o aktuálním zdravotním stavu i sociálních podmínkách klientů.
I v roce 2016 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 2016 byla služba poskytnuta celkem 87 uživatelům, z toho 51 pravidelně. ¾
našich klientů byly ženy. Průměrný věk našich klientů byl 83 let. Počet úkonů, dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bylo nasmlouváno 10 518, z toho úkonů
v přímé péči 9 860. Bylo zpracováno 108 individuálních plánů klientů, a to 21 nových a
87 aktualizací (v důsledku zásadních změn u klientů). Statisticky nejsilnějšími měsíci
roku byly podzimní a zimní měsíce: leden, listopad, prosinec (prosinec i přes to, že byly
svátky - naopak v tomto období jsme poskytovali zintenzivněnou péči a také žádanou
fakultativní službu „společnost klientovi“). Nejmenší nároky na službu byly kladeny
v červenci (v důsledku dovolených, kdy rodiny pro své seniory hojně využívaly
přechodné pobyty).
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Domácí ošetřovatelská péče
Domácí ošetřovatelská péče společně s pečovatelskou službou v domácnosti i v roce
2016 zajišťovaly komplexní služby o klienty v jejich přirozeném domácím prostředí.
Našim společným cílem bylo zlepšovat životní situaci každého našeho klienta tak, aby
mohl žít důstojný a plnohodnotný život v prostředí, které je mu nejbližší a
nejpřirozenější, v jeho domově.
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. Dařilo se také změnit komunikační
prostředky s pojišťovnami. Většina komunikace se zdravotními
pojišťovnami, včetně uzavírání smluv, již probíhá elektronicky.
Domácí zdravotní péči indikovali praktičtí lékaři nebo odborní lékaři v nemocnicích. A to
v rámci celého území města Brna. V roce 2016 s naší DP spolupracovalo 34 praktických
lékařů a 3 nemocnice – MOÚ, FN Bohunice a Nemocnice Milosrdných bratří.
Spolupracovali jsme také s Hospicem sv. Alžběty, zejména s organizací Tabita, domácím
mobilním hospicem. Fungovala také spolupráce s dalšími pečovatelskými službami.
Cílovou skupinu domácí ošetřovatelské péče představují dospělí lidé, tj. od osmnácti let.
Většinu našich pacientů tvořili senioři, věkový průměr se pohyboval okolo 80 let. Tato
specifická věková kategorie 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 prošel v roce 2016 menší změnou, jedna z pracovnic odešla
na mateřskou dovolenou a kolektiv bude výhledově od roku 2017 posílen o novou
zdravotní sestru. Všechny zdravotní sestry splňovaly povinnou registraci Ministerstva
zdravotnictví, která kromě jiného znamená, že sestry byly povinny se dále vzdělávat.
Např. 30. 11. 2016 Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. jim umožnila v prostorách na
Joštově zdarma absolvovat kurz Péče o inkontinentního klienta. Zúčastnění měli
možnost si pomůcky prohlédnout i na modelu vyzkoušet. Toto školení se setkalo s velmi
příznivým hodnocením.
Mezi nejčastější výkony, které zdravotní sestry u pacientů prováděly, patřily: převazy
bércových vředů a dekubitů, operačních ran, odběry krve a jiného biologického
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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.
Výkony zdravotní péče u pacienta byly zaznamenány zdravotní sestrou 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.
Podle statistiky pro ÚZIS za rok 2016 byl celkový počet pacientů 266, celkový počet
návštěv u pacientů byl 12 160.
Největším problémem domácí zdravotní péče se již několik let jeví nedostatečná úhrada
poskytované péče zdravotními pojišťovnami. Bohužel bodové hodnocení jednotlivých
výkonů zůstává několik let beze změn. Zdravotní pojišťovny nenavýšily ani v roce 2016
bodovou úhradu a dle předpokladů ji nenavýší ani v příštím roce. Proto jsme závislí na
státních dotacích a dárcům vděčni za poskytnuté dary. Přesto naše služby stále zůstávají
stabilní a kvalitní, což nepřímo potvrzuje vysoká stabilita týmu i zvyšující se počty
pacientů.

Pobytové služby
Dům důstojného stáří, Brno-Maloměřice
V Domě důstojného stáří (DDS) byly v závěru roku 2016 poskytovány sociální služby 75
klientům, jejichž průměrný věk je 86 a půl roku. V průběhu roku jsme se rozloučili s 30
zesnulými klienty. V průběhu roku se tak vyměnila téměř polovina osazenstva klientů,
což je důsledek postupného zvyšování věku klientů a zhoršování jejich zdravotního
stavu. Ke konci roku 2016 jsme evidovali 997 žádostí o přijetí. Ne všechny podávali
žadatelé z důvodu své nepříznivé sociální situace, mnohdy je, převážně u bezdětných
seniorů, hlavní motivací k podání žádosti o umístění pocit jistoty, že o ně bude v případě
nemohoucnosti postaráno.
Klienti jsou v DDS ubytováni s ohledem na jejich
zdravotní stav či soběstačnost buď v samostatných
svobodárnách, nebo na vícelůžkových pokojích na tzv.
ošetřovatelské jednotce. Rozložení jednotlivých
skupin přiznaného příspěvku na péči je znázorněno
v sousedním grafu.
V domově je pro všechny uživatele sociálních služeb zajištěna nepřetržitá zdravotní péče
a pečovatelská služba. V souladu s posláním DDS poskytovat sociální služby klientům až
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do konce jejich dnů bez nutnosti stěhování do jiného zařízení poskytují naši
kvalifikovaní pracovníci komplexní péči vč. paliativní.
I v roce 2016 pokračovala soustavná spolupráce s externí
praktickou lékařkou MUDr. Věrou Přibylovou, která má v péči
většinu klientů DDS a je k dispozici ve své detašované
ordinaci přímo v objektu DDS jedenkrát týdně. Stejně tak
pravidelně dochází do domova specialistka interní lékařka.
V roce 2016 se konečně podařilo navázat spolupráci
s lékárnou, která byla schopna zajistit náš požadavek na
automatizovaně personalizované dodávky léků. Tato inovace
umožnila odstranit časově náročnou a vyčerpávající činnost při
rozdělování léků jednotlivým klientům, kterou doposud prováděly zdravotní sestry.
Uzavření smlouvy s lékárnou na Štolcově považujeme za jeden z výrazných úspěchů
uplynulého roku, protože hledání vhodného dodavatele jsme se zabývali několik let.
Jednou z tradičně kladně hodnocených součástí života v DDS jsou pravidelné kulturní a
společenské akce, na nichž vystupují brněnští hudebníci a jiní umělci. Každý měsíc
slavíme společně narozeniny těch klientů, kteří se v daném měsíci 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 farář Církve československé husitské Vratislav J. Marša Pravidelně
obyvatele domova také navštěvuje kaplan jáhen Mgr. Petr Šplouchal z obřanské
římskokatolické farnosti sv. Václava.
Bohatě navštívené bývají i přednášky na rozmanitá témata, ať
už jde o myslivost a ochranu životního prostředí, stavbu
modelů budov nebo třeba o cestopisná pásma. Pravidelně
nás tak například informuje paní ředitelka o svých
plavbách po hladině moří kolem Evropy. Oceňujeme, že si
na nás najdou čas i představitelé místní samosprávy, jako
tomu bylo například při příležitosti oslavy úctyhodných
104. narozenin paní V. B., kdy nás s gratulací navštívili
dokonce dva starostové. Nebo v případě oslav 12. výročí otevření,
kdy nás svou návštěvou poctil náměstek hejtmana Mgr. Marek Šlapal.
Šikovné obyvatelky DDS se s nadšením zúčastňují oblíbených tzv. Dílniček vedených
Martinou Kotačkovou, při nichž vyrábějí vkusné interiérové doplňky a zároveň se tak
věnují ergoterapii. Vzhledem k tomu, že tyto Dílničky se zatím konají s čtrnáctidenní
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periodicitou, hledá vedení DDS do budoucna další externí posilu tak, aby se mohla
ergoterapie provozovat každý týden.
V roce 2016 byla z důvodu lektorčina mateřství dočasně ukončena pravidelná cvičení
pohybové terapie, zato se zpravidelnila každodenní dopolední kolektivní aktivizace
klientů, kterou vede kvalifikovaná rehabilitační sestra. Aktivizace je pak v odpoledních
hodinách doplněna individuálním cvičením dle pokynů lékaře.
Uvědomujeme si, jak důležité je pro nepohyblivé klienty, aby se i jim
dostávalo nových podnětů, proto tradičně v letních měsících
pořádáme výjezd klientů do sportovního areálu v Kníničkách
u Brněnské přehrady nebo do našeho druhého pobytového
zařízení Villa Martha v Hrušovanech u Brna. Při těchto
cestách jsme využili kromě vlastní dopravy i přepravu
Seniorbusem DPmB či vozidlem pronajatým od Ligy
vozíčkářů.
Na méně pohyblivé klienty myslí vedení domova při pořádání
oblíbených prodejních akcí, na nichž je možné za dostupné ceny obměnit šatník či
nakoupit kosmetiku. Kladnou odezvu zaznamenala výměna na postu provozovatele
bufetu, k níž došlo v roce 2016. Tato výměna ve svém důsledku znamenala rozšíření
sortimentu o lahůdky a moučníky.
Chodba v přízemí domova se stala místem konání příležitostných výstav výtvarných děl.
Vystavoval zde svoje díla Vít Mádr, v závěru roku atmosféru stěn rozjasnily obrázky dětí
z Mateřské školy na Veslařské ulici. V roce 2016 se konala v přilehlém parku
kostýmovaná oslava Pálení čarodějnic, při níž se opékaly uzeniny a děti i klienti soutěžili
v rozličných disciplínách.
Ovšem v roce 2016 jsme se v DDS nevěnovali jen radovánkám. V rámci dlouholeté
zahraniční spolupráce s přáteli z lipské Diakonie nás na podzim na čtyři dny navštívily
tři pečovatelky, aby poznaly provoz v našem zařízení. Věříme, že tyto krátkodobé
výměnné pobyty jsou prospěšné pro výměnu zkušeností pracovníků z praxe. Proto
plánujeme, že v roce 2017 uskutečníme reciproční pracovní stáž pečovatelek z Brna
v Lipsku.

Villa Martha
V domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna byly k závěru roku
2016 poskytovány sociální služby 19 klientům, jejichž průměrný věk byl 80 let. V
průběhu roku jsme se rozloučili se 4 klienty, kteří zemřeli. Jejich místa byla okamžitě
obsazena. Ke konci roku 2016 evidujeme 305 žádostí o přijetí. Během roku 2016 došlo
k několika personálním změnám. Na začátku roku nás navštěvovala dobrovolnice, která
docházela do Villy Martha v pravidelných intervalech a věnovala se klientům. Kvůli
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změně pracovního místa již dobrovolnickou činnost nestíhala a přestala nás
navštěvovat. Do Villy Martha v roce 2016 docházely studentky, které zde absolvovaly
povinnou školní praxi.
V roce 2016 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. Nově začala spolupráce
s PharmDr. Markovou z Lékárny na Štolcově a dovoz
individualizovaných dodávek léků podobně, jak je tomu v DDS.
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. Ve Ville
Martha probíhají pravidelně v modlitebně bohoslužby, které slouží 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. Na maškarní bál jsme
se připravovali výrobou květinových věnců a barevných sukýnek. Před Velikonocemi
měli naši klienti možnost zúčastnit se ukázky pletení pomlázky a všichni klienti
mužského pohlaví si odnášeli na pokoj upletenou pomlázku.
V létě nás jako každý rok přijeli navštívit obyvatelé z brněnského
Domu důstojného stáří a společně jsme si povykládali ve stínu
lísky. V dopoledních a odpoledních hodinách se klienti schází
se sociální pracovnicí a pečovatelkami a věnují se buď
rukodělným činnostem, nebo pohybovému cvičení vsedě,
trénování paměti a dalším činnostem, které pomáhají
zlepšit kognitivní funkce. Klienti se velice rádi procházejí po
zahradě, a proto jsme jim pořídili slušivé klobouky. A když se
chtějí schovat před sluncem do chladivého stínu, tak využijí
houpačky pod lískou. A když pracovnice Villy Martha, které
ovládají akordeon, není nikoho, kdo by si s nimi společně nezazpíval lidovky.
Společně s ostatními klienty, rodinou, personálem a vedením Betanie jsme oslavili
významné životní jubileum u několika klientů. Oslavy proběhly jak na zahradě Villy
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Martha, tak v zimních měsících v modlitebně. V průběhu roku jsme měli několik
hudebních vystoupení, které nám zajistily rodiny klientů či personál Villy Martha.

Odlehčovací služby
Součástí práce Betanie, která v uplynulém roce zaznamenala neobvyklý rozvoj, jsou
pobytové odlehčovací služby, které jsme v roce 2016 poskytli při 60 pobytech, přičemž
mnozí z klientů se k nám vracejí na pobyt i opakovaně. Jsme si velice dobře vědomi toho,
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 svoji péči dočasně přerušit a jsme rádi, že můžeme rodinám
s péčí o nemohoucího příbuzného pomoci.
Odlehčovací služby jsou při kapacitě služby pět osob poskytovány v maloměřickém
Domě důstojného stáří na jedno a dvoulůžkových pokojích v přízemí objektu, přičemž
pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, televizory a vlastním sociálním vybavení.

Rekondiční pobyty
V roce 2016 jsme inovovali organizaci pravidelných
rekondičních pobytů pro seniory. Z důvodu nízkého zájmu
o jarní termíny pobytů jsme redukovali počet
rekondičních pobytů na jeden a to podzimní. Už
poněkolikáté jsme se vrátili do luhačovického hotelu
Praha, kde je vždy příjemný pobyt. Týden uprostřed
klidných lázní a krásné přírody utekl jako voda, všichni
účastníci si na čerstvém vzduchu důkladně odpočinuli a
našli si i chvilku na zamyšlení nad Písmem a aktivizační cvičení.
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Personální zajištění k 31. 12. 2016
Terénní služby
(pečovatel. + ošetř. služba)
Vedoucí pečovatelské služby ........... 1
Vedoucí ošetřovatelské služby ........ 1
(0,8 úvazku)
Pracovníci v sociálních službách . 10
Sociální pracovnice .............................. 1
(0,2 úvazku)
Zdravotnické pracovnice ................... 6
Celkem terénní služby ................ 18

Villa Martha, Hrušovany u Brna
Vedoucí zdravotnická pracovnice .. 1
Sociální pracovnice .............................. 1
Zdravotnické pracovnice ................... 4
Pečovatelky ............................................. 8
Údržbář, řidič, úklid ............................ 2
(1 x 0,75 úvazku)
Výdej stravy ............................................ 2

Dům důstojného stáří, Brno

Účetní ....................................................... 1
(0,75 úvazku)

Sociální pracovnice .............................. 1

Celkem VM ...................................... 19

Pracovník v sociálních službách
pod dohledem soc. pracovníka ........ 1

Odlehčovací služba

Vedoucí technického provozu ......... 1

Sociální pracovnice .............................. 1
(0,2 úvazku)

Řidič, údržbář ......................................... 1

Zdravotnická pracovnice ................... 1

Referent zásobování ............................ 1

Pečovatelky ............................................. 2
(1 x 0,8 úv., 1 x 5 h. denně)

Vedoucí zdravotnická pracovnice .. 1
Zdravotnické pracovnice ................... 5
(4,5 úvazku)

Celkem OdS........................................ 4

Ošetřovatelky ......................................... 6

Ekonom .................................................... 1

Pečovatelé/-ky .................................... 11
(2 x 0,75 úvazku)

Projektový manager ............................ 1

Výdej stravy ............................................ 3
Úklid........................................................... 3
(0,5 + 0,75 úvazku)
Prádelna ................................................... 1

Ředitel ....................................................... 1

Vedení celkem .................................. 3
Celkem za organizaci ................. 79
Pozn.: Profese nutriční terapeut a
ergoterapie jsou zabezpečeny na dohodu
o provedení práce

Celkem DDS .................................... 35
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Přehled hospodaření v roce 2016
Zdravotnický materiál ........................................................................................ 109 652 Kč
Kancelářské potřeby .............................................................................................. 62 439 Kč
DHIM (1000-40000)............................................................................................ 405 224 Kč
Ostatní materiál (údržba, úklid, prádelna, kuchyň, propagace..) ....... 393 261 Kč
Potraviny ............................................................................................................. 1 056 966 Kč
Pohonné hmoty ........................................................................................................ 45 393 Kč
Spotřeba materiálu ........................................................................................... 2 072 935 Kč
Elektrická energie ................................................................................................ 592 006 Kč
Plyn, pára, vodné, stočné ................................................................................... 944 196 Kč
Spotřeba energie ................................................................................................ 1 536 202 Kč
Opravy a údržba .................................................................................................... 366 150 Kč
Cestovné a Jízdné ..................................................................................................... 42 672 Kč
Náklady na reprezentaci ....................................................................................... 58 057 Kč
Nájemné + služby .................................................................................................... 28 994 Kč
Telekomunikační služby, poštovné ............................................................... 112 191 Kč
Stravovací služby .............................................................................................. 1 761 141 Kč
Zdravotnické prohlídky,poplatky lékař ....................................................... 114 264 Kč
Ostatní služby......................................................................................................... 311 608 Kč
Programátorské služby ......................................................................................... 63 861 Kč
Služby ..................................................................................................................... 2 392 059 Kč
Mzdy .................................................................................................................... 19 429 953 Kč
Sociální a zdravotní pojištění ....................................................................... 6 569 680 Kč
Mzdové náklady .............................................................................................. 25 999 633 Kč
Stravné pro zaměstnance .................................................................................. 612 300 Kč
OOPP a vzd. zaměst.,penz.připojištění ......................................................... 413 480 Kč
Nemocenské dávky .............................................................................................. 138 109 Kč
Sociální náklady ................................................................................................. 1 163 889 Kč
Daně, pojištění, ostatní .......................................................................................... 79 323 Kč
Ostatní výdaje (poplatky, pokytnuté příspěvky) ......................................... 41 475 Kč
ZC prodaného majetku .......................................................................................... 50 954 Kč
Tvorba rezerv ........................................................................................................ 300 000 Kč
Odpisy .................................................................................................................... 2 781 254 Kč

Náklady .......................................................................36 884 603 Kč

Příjmy za poskytované služby ................................................................................. 22 786 318 Kč
Dary a příspěvky ............................................................................................................... 755 648 Kč
Dotace MMB (odbor sociální péče, odbor zdraví ) ............................................ 5 009 000 Kč
Dotace JMK (odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví ) ............................. 2 271 633 Kč
Dotace MPSV..................................................................................................................... 2 983 100 Kč
Město Židlochovice ............................................................................................................ 144 759 Kč
Dotace úřadu práce (vzdělávání zaměstnanců, dotace mzdy).......................... 186 708 Kč
Nadační fond obětem holocaustu ................................................................................ 300 000 Kč
Snížení jmění .................................................................................................................... 2 313 080 Kč
Ostatní příjmy (zúčtování rezerv, úroky, prodej majetku) ................................ 231 938 Kč

Výnosy .........................................................................36 982 184 Kč
Hospodářský výsledek ................................................... 97 581 Kč
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Rozvaha k 31. 12. 2016
AKTIVA
Budovy,haly a stavby
Movité věci
Pořízení hmotných investic
Oprávky k budovám
Oprávky k movitým věcem
Majetek
Zásoby
Pokladna, ceniny
Bankovní účty, cenné papíry
Finanční účty
Zúčtovací vztahy

AKTIVA

Kč
77 839 194 Kč
3 180 796 Kč
618 600 Kč
-25 292 166 Kč
-3 082 804 Kč
53 263 620 Kč
21 702 Kč
148 813 Kč
1 352 812 Kč
1 501 625 Kč
1 072 945 Kč

55 859 892 Kč

PASIVA
Dodavatelé
Ostatní závazky

Kč
191 310 Kč
71 394 Kč

Zaměstnanci
Pojištění a daně
Jiné závazky
Dohadné účty
Zúčtovací vztahy
Vlastní jmění
Rezervy na opravy
Nerozdělený zisk minulých let
Hospodářský výsledek
Jmění, fondy rezervy…

- Kč
- Kč
2 175 449 Kč
923 000 Kč
3 361 153 Kč
52 101 158 Kč
300 000 Kč
- Kč
97 581 Kč
52 498 739 Kč

PASIVA

55 859 892 Kč

Poděkování
V závěru roku 2016 jsme uspěli se svou žádostí o finanční dar z Fondu pomoci Siemens
na nákup dvou elektrických polohovacích lůžek. Tradičně nejštědřejšími poskytovateli
dotací na provoz poskytování sociálních služeb 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 příspěvky od fyzických a právnických osob, které nám
pomáhají zajistit financování poskytovaných služeb či nákup vybavení nebo pomůcek.
Dárci, kteří nám v roce 2016 pomohli, jsou uvedeni v následující tabulce. Všem ze srdce
děkujeme.
AKL Zálešák .................................................................................................................................... 50 000 Kč
Beranová Vladimíra ..................................................................................................................... 10 000 Kč
BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o. . .................................................................................... 10 000 Kč
Brněnské komunikace a. s. ........................................................................................................... 3 000 Kč
manželé Burgetovi ....................................................................................................................... 75 000 Kč
CB & I s.r.o. ....................................................................................................................................150 000 Kč
Děrdová Zdeňka ............................................................................................................................ 22 232 Kč
DESCENDENT ................................................................................................................................. 26 000 Kč
Drahonská Zdeňka ....................................................................................................................... 25 000 Kč
Mgr. Frimmelová Jitka, Brno .................................................................................................... 10 000 Kč
GYAM, s. r. o. ................................................................................................................................... 10 000 Kč
JUDr. Chlup Jan .....................................................................................................................................100 Kč
Jakubová Vlasta, Brno ................................................................................................................. 20 000 Kč
Ing. Juklíček M., AQUATECHNIK ............................................................................................. 50 000 Kč
Kejnovská Iva .................................................................................................................................... 4 000 Kč
Kislingová Iva ................................................................................................................................. 10 000 Kč
Knosová Pavla ................................................................................................................................ 20 000 Kč
Kozáková Radka ............................................................................................................................... 5 000 Kč
Ing. Kyliánová Zuzana ................................................................................................................. 20 000 Kč
PhMr. Maláčová Helena .............................................................................................................. 10 000 Kč
Ing. Marta Gerthnerová ................................................................................................................. 3 000 Kč
Militký Ladislav ................................................................................................................................ 5 000 Kč

Mgr. Neumannová Zora, Brno .................................................................................................. 20 000 Kč
NO CČSH Černovice, Brno ............................................................................................................. 3 000 Kč
Obec Hrušovany u Brna ............................................................................................................. 55 241 Kč
Opletalová ...............................................................................................................................................500 Kč
Pitrová Markéta, Brno ................................................................................................................ 10 000 Kč
Primová Dagmar ........................................................................................................................... 10 000 Kč
Ing. Roupcová Pavla, PhD. ......................................................................................................... 10 000 Kč
Skalník Jaroslav, Brno ................................................................................................................. 50 000 Kč
Skoupý Libor .................................................................................................................................. 15 800 Kč
Ing. Šalle Pavel ............................................................................................................................... 15 000 Kč
Šamánková Zdeňka ......................................................................................................................... 3 000 Kč
Ševečková Marie .............................................................................................................................. 3 000 Kč
Mgr. Šívara Petr ................................................................................................................................ 5 000 Kč
MUDr. Trkocy Hana ..................................................................................................................... 10 000 Kč
Tříkrálová sbírka .............................................................................................................................. 1 775 Kč
Žampová Anna ................................................................................................................................... 5 000 Kč
Celkem ............................................................................................................................. 755 648 Kč
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Závěr
Výroční zpráva je prospěšný nástroj k tomu, aby se organizace alespoň jednou za rok
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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