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Vážení a mílí,
každá instituce jakéhokoliv společenského významu předkládá
každoročně veřejnosti i svým členům výroční zprávu.
Jejím úkolem je zhodnotit uplynulé období, činnost a
hospodaření instituce, případně vyvolat diskusi aktérů
a akceptovat nebo vyvrátit jejich připomínky a podněty.
S výroční zprávou je jedna potíž: obsahuje-li samé
superlativy, bývá označena za vychloubačnou či
přehnanou a naopak přiznává-li drobné nedostatky,
evokuje podezíravé myšlenky v duchu „nepodstatné
chyby jsou přiznávány, aby velké prohřešky byly zameteny
pod koberec“.
Jsem přesvědčený, nejen tato, ale i minulé výroční zprávy ústavu Betanie - křesťanská
pomoc takové nebyly, naopak byly a jsou zprávami vyrovnanými, obsahujícími
prověřená fakta. Rok 2017, za nímž se v této zprávě ohlížíme, byl hodnocen kladně
z pohledu EU, státních, krajských i městských institucí, které poskytovaly na činnost
Betanie nejrůznější dotace. Ale hlavně z pozice samotných klientů či jejich příbuzných,
kterým pracovníci Betanie poskytují sociální služby, ať už terénní nebo pobytové. Za
toto jistě příjemné hodnocení ústavu jako celku si dovoluji z titulu předsedy správní
rady srdečně všem zaměstnancům poděkovat. Se slovy vděku bych nechtěl zapomenout
poděkovat i těm, kteří nás v průběhu roku opustili, aby buď konečně užívali
zaslouženého důchodu, nebo poznali jinou práci v jiném kolektivu na novém působišti.
Rok 2017 nebyl rokem bez problémů. Takřka na všech pracovištích se vedení Betanie
potýkalo s nedostatkem personálu, především zdravotních sester a pečovatelek i
pomocného personálu. Bylo to ale také období pozitivní. Kladně byla posouzena naše
žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na výstavbu
dalšího zařízení – Villy Vlaďka v Lelekovicích. Díky mimořádnému příspěvku od
Jihomoravského kraje jsme mohli po 13 letech obnovit náš vozový park o automobil
s vestavbou pro transport imobilních klientů, za velmi výhodných podmínek jsme získali
do užívání tzv. sociální automobil. Nutno dodat, že bohulibých počinů institucí i
individuálních se sešlo během roku 2017 mnoho a je jim věnována samostatná kapitola
této výroční zprávy. Všem za to patří opravdu srdečná slova díků.
Vážení a milí čtenáři, tato výroční zpráva je předkládána jako materiál, jehož úkolem je
seznámit vás s činností a hospodařením nestátní neziskové organizace Betanie –
křesťanská pomoc. Zároveň by měly následující stránky stát inspirací, která by
evokovala nové nápady, jak naše služby v budoucnu zlepšit.
Přeji vám vše dobré v následujících dnech i letech příštích.
Vlastimil Břicháček
předseda správní rady
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Terénní služby
Pečovatelská služba v domácnosti
Terénní pečovatelská služba i nadále pomáhá seniorům a zdravotně postiženým
osobám, které žijí ve svém domácím prostředí, ale z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu či věku nejsou schopni postarat se o sebe a o chod své domácnosti. Cílem naší
pečovatelské služby je zajistit všem našim klientům potřebnou pomoc při zvládání
základních životních potřeb, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí co možná
nejdéle, ideálně do konce života a žít důstojný a plnohodnotný život. Pečovatelskou
službu nabízíme všem výše uvedeným osobám, které naši pomoc potřebují a požádají o
ni, a to 7 dní v týdnu, včetně státních svátků až do výše maxima kapacity služby. Našimi
klienty byly v roce 2017 zejména nesoběstačné imobilní osoby, ale měli jsme i hodně
klientů, kteří byli částečně soběstační a potřebovali pouze pomoc s péčí o domácnost,
zajištěním nákupů či doprovodem na vycházku apod.
V roce 2017 jsme poskytovali péči celkem 76 klientům (57 ženám a 19 mužům). Většinu
našich klientů tvořili senioři, věkový průměr klientů byl 84 let. Většina klientů využívala
služeb našich pečovatelek dlouhodobě a pravidelně. Některým imobilním a těžce
zdravotně postiženým klientům jsme v roce 2017 poskytovali péči i několikrát denně a
to i ve večerních hodinách, víkendech a státních svátcích. Další klienti využívali
pečovatelskou službu jednou nebo několikrát týdně. Pečovatelky strávily poskytováním
péče klientům v roce 2017 celkem 10 766 hodin.
V roce 2017 jsme přijali celkem 24 nových klientů. Pečovatelská služba měla v tomto
roce dostatek klientů, některé zájemce o službu jsme z kapacitních důvodů ani nemohli
uspokojit. Většina nových zájemců se na nás obrátila na doporučení našich klientů nebo
jejich rodinných příslušníků. To je pro nás důkazem toho, že je naše organizace pevně
ukotvena v povědomí veřejnosti a je pro ni synonymem kvality poskytovaných
sociálních služeb. Toho si velmi vážíme a je to pro nás zároveň i závazek. Budeme se
snažit, aby i v budoucnu naše služby byly kvalitní a abychom poskytovali pomoc co
největšímu počtu potřebných klientů.
Nabídka služeb, které naše terénní pečovatelská služba poskytuje, vychází ze zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Dlouhodobě nejžádanějšími úkony jsou dopomoc
při osobní hygieně, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při používání WC, příprava a
podání stravy, běžný úklid domácnosti, nákupy, doprovod na vycházku nebo k lékaři či
dohled nad klientem v době, kdy jsou jeho rodinní příslušníci v zaměstnání, mají jiné
povinnosti nebo si potřebují od péče o svého blízkého odpočinout.
Naše pečovatelky i vedoucí pečovatelské služby pomáhali také klientům požádat o
příspěvek na péči či o jeho zvýšení. Poskytovali klientům informace o kompenzačních
pomůckách, které pomáhají při pobytu v domácím prostředí a zvyšují bezpečnost
klientů. Některé z těchto pomůcek jsme klientům v rámci naší služby také zapůjčili.
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V pečovatelské službě se snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi.
Poskytování služby plánujeme společně s klientem, často i ve spolupráci s jeho
rodinnými příslušníky. Zohledňujeme přitom přání a potřeby klienta. Snažíme se také
pomáhat klientům zachovat jejich stávající schopnosti a dovednosti.
Spokojenost klientů a jejich rodin s poskytovanou pečovatelskou službou jsme zjišťovali
v anonymním dotazníkovém šetření, které proběhlo koncem roku 2017. Ve všech
vrácených dotaznících klienti i jejich rodinní příslušníci vyjádřili spokojenost
s poskytovanou pečovatelskou službou. Klienti ocenili zejména to, že díky pomoci
pečovatelské služby mohou zůstat v domácím prostředí. Dále oceňovali, že se díky
návštěvám našich pracovnic necítí tak sami a návštěvy pečovatelské služby mají příznivý
vliv na jejich psychický stav. Během roku 2017 jsme obdrželi od klientů a jejich rodin
také nejedno poděkování za kvalitní práci našich pracovnic a ocenění jejich osobního
lidského nasazení pro práci s klienty.
V roce 2017 i nadále probíhala již osvědčená spolupráce Terénní pečovatelské služby
s Domem důstojného stáří Betanie. Rodiny našich klientů využívali pro své blízké
zejména odlehčovací pobyt. Osvědčila se také úzká spolupráce terénní služby a domova
pro seniory při přechodu klienta z domácí péče do pobytového zařízení – domova pro
seniory v Domě důstojného stáří Brno- Maloměřice či domova se zvláštním režimem ve
Ville Martha. Velkou předností této spolupráce zejména pro klienty je již navázaný vztah
s organizací, klient má zkušenost s našimi službami a přechod do pobytové služby je tak
pro něj snadněji zvladatelný. V rámci zajištění komplexní péče pro naše klienty také úzce
spolupracujeme s domácí ošetřovatelskou péčí Betanie – křesťanská pomoc, z.ú.
Terénní pečovatelskou službu v roce 2017 zajišťovalo 11 zaměstnanců (10 pracovnic
v sociálních a 1 vedoucí pečovatelské služby). Ani v roce 2017 nedošlo v pracovním
týmu pečovatelek k velkým personálním změnám. Během roku jsme přijímali j dvě nové
pečovatelky. Jednu za pracovnici, která odešla do důchodu a druhou jako zástup za
dlouhodobou pracovní neschopnost. Většina pečovatelek v našem týmu je u nás
dlouhodobě, více než pět let. To svědčí o stabilitě a zdravém ovzduší v týmu.
Aby si naše pracovnice prohlubovali své znalosti a dovednosti a abychom tak i nadále
zvyšovali kvalitu našich služeb, zajišťovali jsme v roce 2017 odborná školení a stáže.
Odborné vzdělávání probíhalo podle požadavků zákona č 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v rozsahu minimálně 24 hodin ročně. S velmi příznivým ohlasem ze strany
pečovatelek se setkalo zejména školení firmy Hartmann na téma komunikace s klienty.
Svědčí to o tom, že pečovatelky se při své práci s klienty setkávají s různými klienty a
snaží se hledat cesty, jak jim porozumět a co nejlépe s nimi komunikovat. Jako velmi
přínosné se také ukázaly stáže pečovatelek v pobytových zařízeních Betanie –
křesťanská pomoc, z.ú. (v Domě důstojného stáří Brno – Maloměřice a Villa Martha
v Hrušovanech u Brna). Pečovatelky oceňovaly možnost předávání pracovních
zkušeností i seznámení s kolegy z jiných zařízení v rámci jedné organizace. Do budoucna
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plánujeme další stáže našich pracovnic i v jiných organizacích, např. mobilním hospici
apod.

Domácí ošetřovatelská péče
Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba patří mezi terénní služby, které
Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. poskytuje. Ty se v roce 2017 snažily zajistit komplexní
služby o klienty ve vlastním sociálním prostředí. Tím byla jejich domácnost. 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 plně hrazena ze
zdravotního pojištění, proto byla pro klienty zdarma.
To bylo smluvně zajištěno se zdravotními
pojišťovnami. Tak jako v předchozích letech
jsme měli uzavřené smlouvy s VZP, VOZP,
ZPMV, OZP a ČPZP. Jedinou úhradou
v hotovosti pro nemocné tak byl odvoz
biologického materiálu do laboratoře. Na
přání klientů a po dohodě s praktickým
lékařem bylo možné také poskytnout
ošetřovatelskou rehabilitaci zdarma, v roce
2017 tuto možnost nevyužil žádný klient. Lze to
brát jako potvrzení dobrých vztahů s praktickými
lékaři, kteří naši péči již tradičně znají a klientům
předepisují z veřejného pojištění. Zdravotní pojišťovny mají ve své metodice stanoveny
výkony pro domácí péči, podle kterých následně byla vyúčtována naše péče. Bohužel
bodové hodnocení jednotlivých výkonů zůstává několik let beze změn. Zdravotní
pojišťovny nenavýšily ani v roce 2017 bodovou úhradu a dle předpokladů ji nenavýší ani
v příštím roce.
Domácí zdravotní péči indikovali praktičtí lékaři nebo odborní lékaři v nemocnicích. A to
v rámci celého území města Brna. V roce 2017 s naší DP spolupracovalo 32 praktických
lékařů a odborní lékaři z nemocnic – MOÚ, FN Bohunice a Nemocnice Milosrdných
bratří. Spolupracovali jsme také s Hospicem sv. Alžběty, s organizací Tabita, domácím
mobilním hospicem. Fungovala také spolupráce s dalšími pečovatelskými a
ošetřovatelskými službami v zajištění péče o seniory.
Cílovou skupinu domácí ošetřovatelské péče představovali dospělí lidé, tj. od osmnácti
let. Většinu našich pacientů tvořili senioři, věkový průměr se pohyboval okolo 80 -ti let.
Tato specifická věková kategorie se potýká kromě zdravotních problémů také s dalšími
obtížemi, které naše pracovnice musely řešit. Mezi nejčastější patřily např. zapomínání,
zmatenost, omezený fyzický stav klientů, ale také opuštěnost či psychická nepohoda,
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problémy v jejich rodinách a jiné. Narůstá také počet mladších lidí, zejména mentálně a
fyzicky postižených, kteří naše služby využívají mnohem častěji než v dřívějších letech.
Ať už se jedná o seniory, nebo osoby mladší, ukazuje se, jak silně se u klientů
v domácnostech prolíná složka zdravotní a sociální. Proto spolu obě terénní služby úzce
spolupracují. Také provázanost na oba domovy Betanie se v dlouhodobém horizontu
ukazuje jako velmi prozřetelný krok, neboť klienti z terénní péče, kteří již nemohou
zůstat doma, mohou zůstat v péči stejné organizace a tudíž přesun do domova pro
seniory je pro ně mnohem lépe zvladatelný. Cílem domácí péče však zůstává snaha,
umožnit klientům být doma, v svém bytě či rodinném domě co nejdéle, ideálně až do
konce života. S lehkou změnou struktury klientů směrem k mladším ročníkům dochází
také častěji k jejich uzdravení a ukončení služby z tohoto důvodu.
Kolektiv zdravotních sester tvořilo v roce 2017 sedm pracovnic, včetně vedoucí sestry.
Všechny zdravotní sestry splňovaly povinnost registrace Ministerstva zdravotnictví,
která platila do srpna 2017. Od září 2017 došlo ke zrušení kreditního systému a tím ke
zrušení povinnosti se dále vzdělávat. Další vzdělávání zdravotních sester bude
nepovinné, avšak žádoucí. Že se zdravotní sestřičky učí rády a nepovažují to jen za
danou nutnost, ukázala jejich účast na listopadovém školení firmy Hartmann na téma
komunikace s klienty. Toto školení se setkalo s velmi příznivým hodnocením.
Mezi nejčastější výkony, které zdravotní sestry u pacientů prováděly, dlouhodobě
patřily: převazy bércových vředů a dekubitů, operačních ran, odběry krve a jiného
biologického materiálu, ošetřovatelská rehabilitace, výměny stomií, měření krevního
tlaku, aplikace injekcí atd. Zdravotní sestry pracovaly podle ošetřovatelských standardů.
U každého pacienta musel být potvrzen Poukaz DP, ve kterém praktický lékař
specifikoval své požadavky na péči, tj. délku návštěvy i jejich frekvenci, aplikace léčiv
(léků, injekcí, mastí). Pro nás toto určení bylo závazné.
Každá návštěva zdravotní sestry u pacienta a provedené výkony zdravotní péče byly
zaznamenány touto pracovnicí 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 2017 byl celkový počet pacientů 241, celkový počet
návštěv u pacientů byl 12 802.
Největším problémem domácí zdravotní péče se již několik let jeví nedostatečná úhrada
poskytované péče zdravotními pojišťovnami. Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou
nedostatečné pro úhrady mezd zdravotních sester a ostatních provozních nákladů. Proto
jsme závislí na státních dotacích a dárcích, kterým velmi děkujeme za přízeň a za
poskytnuté dary. Náš tým zdravotních sester zůstává stabilní a soudržný. Snažíme se,
aby naše služby stále zůstávaly kvalitními, žádanými a aby byla poskytnuta pomoc co
největšímu počtu nemocných klientů.
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Pobytové služby
Dům důstojného stáří, Brno-Maloměřice
Maloměřický Dům důstojného stáří (DDS) dovršil v popisovaném roce 13. rok své
existence. V závěru roku byly poskytovány sociální služby 74 klientům, jejichž průměrný
věk je 86 roku. V průběhu roku jsme se rozloučili se 14 zesnulými klienty. Ke konci roku
2017 jsme evidovali 1046 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. Původní kapacita ošetřovatelské jednotky 16 lůžek byla po přebudování
jednotlivých bytových jednotek navýšena na současnou kapacitu 41 míst. Reagujeme tak
na postupně zhoršující se zdravotní stav klientů, kteří často před lety osadili
svobodárnu, ovšem v návaznosti na zhoršení
jejich zdravotního stavu se následně přestěhovali
právě na ošetřovatelskou jednotku, kde je jim
poskytována souvislejší pečovatelská služba i
ošetřovatelská péče. Mezi obyvateli DDS jsou
klienti různých stupňů závislosti, jimž byly
přiznány všechny skupiny příspěvku na péči, I. a
II. stupeň závislosti bych přiznán polovině
I. PnP
II. PnP
III. PnP
IV. PnP
bez PnP
klientů, III. a IV. dvěma pětinám klientů. Poměr
jednotlivých skupin příspěvku na péči je znázorněn v sousedním grafu. Mezi obyvateli
DDS převažují ženy (84%), muži jsou v menšině (16%), ale určitě jim to nevadí.
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
do konce jejich dnů bez nutnosti stěhování do jiného zařízení poskytují naši
kvalifikovaní pracovníci komplexní péči vč. paliativní.
I v roce 2017 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 a psychiatr. Pokračovala úspěšná spolupráce s lékárnou Na
Štolcově, která je schopna zajistit námi požadované personalizované dodávky léků. Tato
inovace umožnila odstranit časově náročnou a vyčerpávající činnost při rozdělování léků
jednotlivým klientům, kterou doposud prováděly zdravotní sestry.
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
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je vždy spojena s kulturním vystoupením, ať už členů Janáčkovy opery Národního
divadla v Brně, nebo třeba klávesisty Jana Vyziny, případně studentů či absolventů
brněnské konzervatoře. Rádi se k nám také vracejí pánové z Old Boys Poutníci, kteří u
nás už vystupovali několikrát, zkrátka nepřijdou ani příznivci lidové hudby, jímž hrává
hudácká muzika Koštýř. Ku příležitosti Vánoc, Velikonoc či květnového svátku matek se
v domově uskutečňují vystoupení dětí ze spřátelených mateřských či základních škol.
Nedílnou součástí společenského života v DDS jsou nedělní bohoslužby v modlitebně,
které slouží farářka Církve československé husitské Eva Suchánková, jíž pravidelně
střídá 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 nebo cestopisná pásma. Šikovné obyvatelky DDS se s
nadšením zúčastňují oblíbených tzv. Dílniček vedených Markétou Jirgalovou, při nichž za
využití přírodnin vyrábějí vkusné interiérové doplňky a zároveň se tak věnují
ergoterapii. Chodba v přízemí domova se stala místem konání příležitostných výstav
výtvarných děl. Vystavovala zde svoje portréty a mandaly Magda Králová a koncem roku
zase křehké kresby Lenka Havlíková.
Pohybové aktivizaci jsou věnována pravidelná cvičení
v dopoledních hodinách každý všední den, která 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 jsme podnikli
několik výletů určených zejména imobilním
klientům. Kromě jarní návštěvy Lamacentra na
Hádech, kde si mohli klienti dokonce přímo
z kolečkového křesla nakrmit zvědavé přežvýkavce
nebo pohladit malé kozičky, jsme na podzim podnikli výlet
do rajhradského Památníku písemnictví na výstavu o Josefu Kainarovi a módní
publicistice První republiky. Zapomenout jsme nemohli na „družební“ domov Villa
Martha v Hrušovanech u Brna, kde jsme si ve stínu lípy zasportovali a pak pochutnali na
připravených dobrotách. Při těchto cestách jsme využili kromě vlastní dopravy hlavně
přepravu nízkopodlažním autobusem DPmB. Cesty se mohly uskutečnit díky nezištné
pomoci řady dobrovolníků, kteří nám pomáhají právě s obsluhou imobilních klientů na
kolečkových křeslech. Na méně pohyblivé klienty myslí vedení domova průběžně při
pořádání pravidelných prodejních akcí, na nichž je možné za dostupné ceny obměnit
šatník či nakoupit kosmetiku.
Kosmetika se mimochodem stala i předmětem vánočních přání, s nimiž jsme se v závěru
roku zúčastnili dobrovolnické akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Všechna naše
přání byla vyslyšena a tak jsme kromě individuálních kosmetických balíčků a digitálního
tonometru, dostali i roční předplatné časopisů a příslib jarního hromadného výletu.
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V rámci objektivity je spravedlivé přiznat, že ne vše se nám podařilo. V průběhu roku
2017 jsme se bohužel museli rozloučit se soukromou provozovatelkou bufetu v přízemí
DDS a náhrada, kterou se podařilo zajistit koncem roku, zatím není náhradou zcela
adekvátní, zejména s ohledem na kvalitu nabízeného zboží, jmenovitě moučníků. Také se
nepodařilo z objektivního důvodu podstavu pečovatelského personálu realizovat
plánovanou výměnnou stáž v lipské Diakonii. Stejně tak stále hledáme druhou lektorku
ergoterapie tak, aby mohly být oblíbené Dílničky každý týden a nikoliv pouze každý
druhý.

Villa Martha
V domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna byly k závěru roku
2017 poskytovány sociální služby 20 klientům, jejichž průměrný věk byl 79 let. V
průběhu roku jsme se rozloučili s 9 klienty, kteří zemřeli, a jedna klientka odešla do
jiného zařízení. Jejich místa byla okamžitě obsazena. Ke konci roku 2017 evidujeme 244
žádostí o přijetí.
V roce 2017 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 ordinuje ve své privátní
ambulanci. Dále dlouhodobě spolupracujeme s
psychiatričkou
a
diabetoložkou,
které
v
pravidelných intervalech navštěvují Villu Martha.
Kromě toho spolupracujeme s PharmDr. Markovou z
Lékárny
na
Štolcově
a
využíváme
dovozu
individualizovaných dodávek léků podobně, jako je tomu v
DDS. Tradičně velice dobrá je spolupráce domova s místní obecní samosprávou, která
nezůstává pouze u proklamací, ale má i konkrétní podobu ve formě příspěvku z
obecního rozpočtu Hrušovan. Stejně tak nás podporuje Region Židlochovicko. V průběhu
roku vždy pro Villu Martha připraví několik vystoupení děti z mateřské i 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 závěru roku jsme dostali od velkorysých sponzorů tzv.
sociální automobil. Jako poděkování jsme vyrobili pro sponzory vánoční svícny.
V průběhu roku se ve Ville Martha dodržují lidové zvyklosti a tradice – jako například
Nový rok, Tři králové, Velikonoce, MDŽ, hody, Mikuláš a Vánoce. Klienti se nejenom
těchto akcí rádi účastní, ale připravují se na ně tvorbou přání a různých výrobků.
Účastnili jsme se kloboukového bálu v brněnském Domě důstojného stáří, kde jsme
zároveň oslavili naše jubilanty. Před Velikonocemi měli naši klienti možnost zúčastnit se
ukázky pletení pomlázky a všichni klienti mužského pohlaví si odnášeli na pokoj
upletenou pomlázku.
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Nezaháleli jsme však jen v interiéru. Vypěstovali jsme si ze semínek keříky rajčat, které
jsme si zasadili na zahradě a po celé léto jsme si pak vychutnávali jejich chutné plody. V
létě nás jako každý rok přijeli navštívit obyvatelé z brněnského Domu důstojného stáří a
společně jsme si i s rodinnými příslušníky povykládali ve stínu lípy. S obyvateli Domu
důstojného stáří jsme byli na společném výletu v Lamacentru v Brně. Uspořádali jsme
pro naše klienty letní olympiádu na zahradě, kde se účastnili několika disciplín a při
závěrečném ceremoniálu byli odměněni zlatou medailí. V dopoledních a odpoledních
hodinách se klienti schází se sociální pracovnicí, pečovatelkami a sestřičkami 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 tráví venku hodně času. Venku jsme si
natrhali lipový květ, který jsme si usušili na voňavý čaj. Užíváme si a vychutnáváme si
plodů naší zahrady - rybízu, hrušek, švestek, hroznového vína, mirabelek a lískových
oříšků. S klienty chodíme na procházky za sladkým do cukrárny anebo v době dušiček na
hřbitov, kde myslíme na naše nejbližší. V průběhu roku jsme měli několik hudebních
vystoupení, které nám zajistily rodiny klientů či personál Villy Martha. V závěru roku
jsme se zúčastnili projektu „Ježíškova vnoučata“ a klienti dostali krásné dárky, které si
k Vánocům přáli.

Odlehčovací pobytové služby
Neodmyslitelnou součástí práce Betanie se staly pobytové odlehčovací služby, které
jsme v roce 2017 poskytli při 112 pobytech, přičemž většina z klientů se k nám vrací na
pobyt 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, přičemž pokoje jsou
vybaveny polohovacími lůžky, televizory a vlastním sociálním vybavení.

Rekondiční pobyty
Tak jak se pachatel vrací na místo činu, vracíme se i my pravidelně při našich
rekondičních pobytech do míst, kde nám bylo dobře. Takovou destinací je i hotel Orea
Resort na Devíti skalách. Tam je nejkrásněji na podzim, kdy barevné listí okolních lesů
lahodí oku a množství zde nalezených hub zase lahodí jazyku. Na své si přijdou i čichové
buňky, protože vůně sušících se hřibů se při našich pobytech pravidelně line celým
hotelem. Kromě vycházek na čerstvém vzduchu jsme si však našli čas nejen na pohyb
v hotelovém bazénu, ale i na chvilku k zamyšlení nad Písmem a aktivizační cvičení.
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Poděkování dárcům, dobrovolníkům a jiným dobrodincům
Na předchozích stranách jste se mohli seznámit s celou šíří naší činnosti. Naše aktivity
by nemohly být tak rozsáhlé, pokud bychom nebyli příjemci příspěvků z veřejných
rozpočtů, ať už z úrovně MPSV, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna nebo
obecních rozpočtů. Všem poskytovatelům dotací srdečně za jejich štědrost, s níž na nás
pamatují, děkujeme.
Kromě pravidelných provozních příspěvků nám Jihomoravský kraj v roce 2017 poskytl
také mimořádnou investiční dotaci na pořízení osmimístné dodávky s bezbariérovou
úpravou tak, aby tento vůz mohl sloužit k přepravě imobilních klientů k vyšetření u
lékaře apod. Díky velkorysosti Zastupitelstva JMK jsme tak mohli po 14 letech obnovit
vozový park Domu důstojného stáří. Děkujeme.
Veškeré snažení osmi desítek našich zaměstnanců by přišlo vniveč nebýt ochotných,
dobrých lidí, kteří přiloží svoji ruku či obnos z peněženky tam, kde je právě třeba. Jen
díky dobrovolníkům jsme tak mohli v rámci Give & Gain Day 2017 uspořádat jarní výlet
bezbariérovým autobusem Dopravního podniku města Brna do Lama centra na Hádech
nebo na podzim do rajhradského Památníku písemnictví na Moravě. V obou případech
nabídli dobrovolníci své silné paže při tlačení kolečkových křesel.
Nepřehlédly nás ani nadace a podobné organizace. Kromě již
výše uvedeného příspěvku Nadačního fondu obětem
holocaustu jsme obdrželi stavěcí elektrický zvedák od
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Agentura
Kompakt nám zase zprostředkovala pořízení tzv. sociálního
automobilu, na nějž se „složili“ jednotliví podnikatelé, firmy
i úřady a který nám je pronajímán za velmi výhodných
podmínek. Konkrétně šlo o tyto subjekty:
příspěvek do 10.000,-Kč
VINAŘSTVÍ KOŠULIČ HUSTOPEČE; SYZA
s.r.o., LIPNÍK; LESY ČESKÉ REPUBLIKY,
S. P., závod Židlochovice; VÍT
MAKOVSKÝ s. r. o., Modřice; VANDA
Brno-Obřany; SW MOTECH s. r. o.,
Vojkovice; HORTIS CENTRUM s. r. o.,
Židlochovice; FURCH GUITARS s. r. o.,
Velké Němčice; Restaurace Dělnický
dům, Brno-Maloměřice; Městská část
Brno-Maloměřice a Obřany; JAPEZ spol.
s r. o., Hrušovany u Brna; Sokol Ondřej,
Brno; Chovanec Pavel, Hrušovany u Brna

příspěvek do 20.000,-Kč
CONT AUTODOPRAVA, Modřice;
Lékárna Na Štolcově, Brno; BYRM s. r. o.,
Modřice; SDS s. r. o.,Vojkovice;;AK signál
Brno a.s., Brno; SWIETELSKÝ stavební s.
r. o.; AKL Zálešák, Brno; AQUAS vodní
díla, s. r. o.; AGS, Židlochovice
příspěvek do 40.000,-Kč
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
Brno; TUBOTECH spol. s r. o., Hrušovany
u Brna; S. B. COMP, spol s r.o., Brno
příspěvek do 50.000,-Kč
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
příspěvek do 70.000,-Kč
AGRIS spol. s r. o., Němčičky
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Všem uvedeným dárcům, díky nimž můžeme zajišťovat dopravu, která slouží našim
klientům, ze srdce děkujeme. Stejně jako každý rok chceme v těchto místech vyjádřit
svoji vděčnost jednotlivým dárcům, kteří si myslí, že naše práce má smysl a proto se ji
rozhodli podpořit. Je jedno, kolik nul má číslovka u jejich jména, velice si vážíme každé
koruny, kterou si odepřou, aby třeba seniorovi, který nemá žádné příbuzné, zpříjemnili
oslavu jeho narozenin. Děkujeme všem!
Seznam dárců ústavu Betanie – křesťanská pomoc v roce 2017
AMWAY ČR s. r. o.
manželé Burgetovi
DESCENDENT
Ing. Doležal Vojtěch
Džamová

14 500 Kč
75 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
500 Kč

Obec Hrušovany u Brna
Pitrová Markéta, Brno
Pospíšilová Helena
MUDr. Prokešová Jana
Racl Roman

22 714 Kč
10 000 Kč
3 455 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč

Florián a Kumpoštová

5 000 Kč

Richtrová Marie

2 000 Kč

Mgr. Frimmelová Jitka,
Brno

5 000 Kč

Roupcová Pavla

17 380 Kč

Jakubová Vlasta, Brno

5 000 Kč

Rusev

Kadlec Pavel
Kleinová
Knosová Maria
manželé Květoňovi
Maláková Hana

7 500 Kč
111 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Rydzi Květa
Semotámová
SIEMENS, s.r.o.
Skalník Jaroslav, Brno
Ing. Šalle Pavel

PharmDr. Marková Věra

14 000 Kč

Mgr. Šívara Petr

Marša Jan Vratislav
Militký Ladislav
Moučková Svatava
Nadace AGROFERT
Mgr. Neumannová Zora,
Brno

2 500 Kč

400 Kč
100 Kč
15 000 Kč
50 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

Šupčík F.

500 Kč

10 000 Kč

ÚMČ Brno-Maloměřice a
Obřany

30 000 Kč

3 000 Kč
100 000 Kč

Vavřín
Ing. Wicherek Vladislav

415 Kč
10 000 Kč

20 000 Kč

Zich Jiří

200 Kč

Celkově nám tak tito dárci v roce 2017 darovali 521 275 Kč. Děkujeme.
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Personální zajištění k 31. 12. 2017
Terénní služby
(pečovatel. + ošetř. služba)
Vedoucí pečovatelské služby
Vedoucí ošetřovatelské služby
(0,8 úvazku + 0,2 úv. soc. prac.)
Pracovníci v sociálních službách
Zdravotnické pracovnice
(1 x 0,5 úvazku)
Celkem terénní služby

1
1
10
6
18

Dům důstojného stáří, Brno
Sociální pracovnice
1
(0,8 úvazku)
Pracovník v sociálních službách
pod dohledem soc. pracovníka
1
Vedoucí technického provozu
1
Řidič, údržbář
1
Referent zásobování
1
Vedoucí zdravotnická pracovnice 1
Zdravotnické pracovnice
5
(1 x 0,5 úvazku + 1 x 0,75 úv.)
Ošetřovatelka
1
Pracovníci v sociálních službách 14
(2 x 0,75 úvazku, 1 x 0,6 úv.)
Výdej stravy
3
(2,75 úvazku)
Úklid
3
(2,25 úvazku)
Prádelna
1
Celkem Dům důstojného stáří 33

Villa Martha, Hrušovany u Brna
Vedoucí zdravotnická pracovnice
Sociální pracovnice
Zdravotnické pracovnice
(1x DPČ, 1x DPP)
Pracovníci v sociálních službách
Úklid
(1 x 0,75 úvazku)
Výdej stravy
Celkem Villa Martha

1
1
5
8
1
2
18

Odlehčovací služba
Sociální pracovnice
(dělený úvazek 0,2)
Zdravotnická pracovnice
Pracovníci v sociálních službách
(1 x 0,66 úvazku)
Úklid
(dělený úvazek 0,5)
Celkem odlehčovací služby

3

Vedení organizace
Ředitel
Projektový manager
Ekonom
Personální a mzdová agenda
Celkem vedení

1
1
1
1
4

Celkem za organizaci

1
2

76

Pozn.: Profese nutriční terapeut, ergoterapie a IT služby jsou zabezpečeny na dohodu o
provedení práce.
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Přehled hospodaření v roce 2017
Zdravotnický materiál

113 143 Kč

Kancelářské potřeby

78 577 Kč

DHIM (1000-40.000)

324 732 Kč

Ostatní materiál (údržba, úklid, prádelna, kuchyň, propagace..)

425 171 Kč

Potraviny

958 779 Kč

Pohonné hmoty
Spotřeba materiálu

45 550 Kč
1 945 952 Kč

Elektrická energie

528 353 Kč

Plyn, pára, vodné, stočné

970 463 Kč

Spotřeba energie

1 498 816 Kč

Opravy a údržba

263 309 Kč

Cestovné a Jízdné

51 977 Kč

Náklady na reprezentaci

16 207 Kč

Nájemné + služby

55 982 Kč

Telekomunikační služby, poštovné

85 805 Kč

Stravovací služby

1 675 409 Kč

Zdravotnické prohlídky, poplatky lékař

127 380 Kč

Ostatní služby

352 759 Kč

Programátorské služby

70 972 Kč

Služby

2 368 307 Kč

Mzdy

21 244 175 Kč

Sociální a zdravotní pojištění
Mzdové náklady

7 140 856 Kč
28 385 031 Kč

Stravné pro zaměstnance

663 168 Kč

OOPP a vzděláv. zaměst., penzij. připojištění

394 839 Kč

Nemocenské dávky

138 854 Kč

Sociální náklady
Daně, pojištění, ostatní
Ostatní výdaje (poplatky, poskytnuté příspěvky)
Odpisy
Náklady
Příjmy za poskytované služby
Dary a příspěvky

1 196 761 Kč
160 048 Kč
41 874 Kč
2 871 295 Kč
38 799 577 Kč
23 021 331 Kč
521 275 Kč

Dotace MmB (odbor sociální péče, odbor zdraví)

6 363 000 Kč

Dotace JMK (odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví)

2 540 800 Kč

Dotace MPSV

1 229 400 Kč

Město Židlochovice

177 286 Kč

Dotace Úřadu práce (dotace na mzdy)

128 658 Kč

Nadační fond obětem holocaustu

280 000 Kč

Snížení jmění
Ostatní příjmy (zúčtování rezerv, úroky)

2 404 629 Kč
366 202 Kč

Výnosy

37 032 581 Kč

Hospodářský výsledek

-1 766 996 Kč
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Rozvaha k 31. 12. 2017
AKTIVA
Budovy, haly a stavby
Movité věci
Pořízení hmotných investic
Oprávky k budovám
Oprávky k movitým věcem
Majetek

PASIVA
77 839 194 Kč
4 390 797 Kč

Dodavatelé

186 995 Kč

Ostatní závazky

76 967 Kč

618 600 Kč
-27 973 758 Kč
-3 272 508 Kč
51 602 325 Kč

Zaměstnanci

- Kč

Pojištění a daně

579 126 Kč

Jiné závazky

2 485 116 Kč

Zásoby

17 359 Kč

Dohadné účty

Pokladna, ceniny

90 772 Kč

Zúčtovací vztahy

4 102 204 Kč

Vlastní jmění

50 794 110 Kč

Bankovní účty, cenné papíry
Finanční účty
Zúčtovací vztahy

AKTIVA

180 912 Kč
271 684 Kč
1 237 950 Kč

53 129 318 Kč

774 000 Kč

Rezervy na opravy

0 Kč

Nerozdělený zisk minulých let

- Kč

Hospodářský výsledek

-1 766 996 Kč

Jmění, fondy rezervy…

49 027 114 Kč

PASIVA

53 129 318 Kč
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Naše plány a vize
Za čtvrt století své existence ušla Betanie – křesťanská pomoc dlouhou cestu. Od
dobrovolnické agentury se dvěma pečovatelkami, které chodily po bytech v okolí
Lužánek pomáhat důchodcům s ohřátím oběda a úklidem, po středně velký podnik
s téměř osmdesáti profesionálními zaměstnanci a obratem v řádu desítek milionů korun.
Věříme, že mnohé úkoly stojí ještě před námi. Po dlouhých letech příprav, diskusí,
propočtů, projektování i modliteb jsme získali podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu na výstavbu Villy Vlaďka v Lelekovicích. To je informace, která by
měla potěšit zejména tzv. pečující osoby, které se doma starají o příbuzné
s kombinovaným postižením. Už od druhé poloviny roku 2019 by tak měly mít šanci, aby
si na chvíli vydechly, neboť po omezenou dobu převezmeme starost o postiženého, který
se tak na krátkou dobu stane řečí zákona uživatelem sociálních pobytových
odlehčovacích služeb. Pečující osoba tak bude moci absolvovat lékařský zákrok,
vymalovat, zmodernizovat bytové jádro, nebo jen zkrátka odpočinout si na dovolené u
moře.
Pracujeme ovšem na dalších plánech. Po 14 letech provozu bude chtít modernizovat
technologii Dům důstojného stáří, hledáme také cesty, jak bezbariérově zpřístupnit a
využít půdu ve Ville Martha, plánů a nápadů je řada. Uskutečnit je můžeme pouze v týmu
ochotných, spolehlivých a obětavých spolupracovníků. A vás, čtenářů našich výročních
zpráv. Ať je důvod, proč jste se začetli do této výroční zprávy jakýkoliv, věříme, že nám
budete držet palce.
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