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Úvodní slovo předsedy správní rady 

 

 

 

 

Milé dámy, vážení pánové, 

rok se s rokem sešel, a proto je dobré se 
zamyslet, zavzpomínat a zhodnotit jací 
hospodáři a pracanti jsme byli v 

uplynulých 365 dnech roku 2022. Věru 
nebyl to rok jednoduchý. Poznamenal ho 

doznívající covid-19, válka na Ukrajině a 
následné energetické i ekonomické problémy. Tak 

tomu bohužel bylo a zřejmě zůstane i v roce 2023. Je však třeba se s 
problémy vypořádat se ctí a jsem přesvědčen, že společně vše zlé 
zvládneme. 

Vážení a milí, přiznávám, že čím jsem starší a „moudřejší“, jsem i lenošnější, 
takže tentokrát upustím od tradiční zdlouhavé chvály a díků. Samozřejmě, 
že každá takováto slova jsou milá a povzbuzující, ale jsou-li vyslovována 
příliš často, tak nějak zevšední a okorají, nejdou, jak se říká, od srdce. Proto 
ve svém úvodníku jen konstatuji, že práce všech zaměstnanců Betanie je 
motivována heslem „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“, je k nezaplacení a 
každá lichotivá slova jsou na jejich adresu zbytečná. 

Nicméně jako staronový nejvyšší činitel ústavu Betanie – křesťanská 
pomoc, všem milým dámám a pilným pánů, ať už působí v Domě 
důstojného stáří, ve Ville Marta, ve Ville Vlaďka, nebo v tzv. domácí péči 
aplauduji vestoje a jistě nejsem sám. Jak se všichni činili, kolik dobra, lásky a 
obětavosti přenesli na své spoluobčany hodné péče, bude konstatováno v 
následujících jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. Přeji vám, ať je to 
příjemné čtení. 

Nechť jsou všichni moji milí z Betanie zdraví a neopouští je elán do 
bohulibé a lidem prospěšné práce. Mnoho zdaru! 

Vlastimil Břicháček 
předseda správní rady 

Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. 
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Terénní služby 

Pečovatelská služba 

Posláním naší pečovatelské služby Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. bylo i v 
roce 2022 pomáhat všem našim klientům prožívat život v co nejvyšší 
možné kvalitě v jejich přirozeném prostředí, tam, kde jsou doma. Pomáhali 
jsme osobám s chronickým onemocněním, seniorům a zdravotně 
postiženým osobám, které žijí ve svém domácím prostředí, ale z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu či věku nejsou schopny 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 doma ve 
svém přirozeném prostředí co možná nejdéle, ideálně do konce života. 
Podporovat (popř. rozvíjet) jejich stávající schopnosti a dovednosti. 
Podporovat zachování sociálních vazeb a kontaktů (s rodinou, přáteli, 
společenským prostředím). 

Pečovatelskou službu nabízíme všem výše uvedeným osobám, včetně 
rodin s dítětem/dětmi na území města Brna, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci. Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu, včetně 
státních svátků, 24 hodin denně až do výše maxima kapacity služby. 

V roce 2022 jsme poskytovali péči celkem 67 klientům (z toho 50 ženám a 
17 mužům). Věkový průměr našich klientů byl 83 let. Pečovatelky strávily 
poskytováním pečovatelské služby klientům celkem 10 244 hodin, provedly 
13.856 úkonů pečovatelské služby. Denní kapacita pečovatelské služby je 50 
klientů. 

Kancelář pečovatelské služby Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. je od roku 
2021 přímo v centrále organizace, v Domě důstojného stáří v Brně-
Maloměřicích na ulici Borky 7. Vchod i zvonek na pečovatelskou službu je  z 
Rázusovy ulice. 

Protože se naše pečovatelská služba přestěhovala z centra města Brna do 
Maloměřic, snažili jsme se více oslovit a informovat o pečovatelské službě 
potenciální klienty právě v této lokalitě a to zejména prostřednictvím Úřadu 
městské části Brno-Maloměřice a Obřany i prostřednictvím ordinací 
maloměřických praktických lékařů. V roce 2022 bylo z městské části Brno-
Maloměřice a Obřany celkem 5 nových klientů. V tomto trendu plánujeme 
pokračovat i nadále. Maloměřice jsou okrajovou částí města Brna a pro 
většinu pečovatelských služeb je to sem na dojezd z centra daleko. 
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Ušetřením času na přejezdu ke klientovi pak získávají naše pečovatelské 
služby více času na poskytování pečovatelské služby klientům. 

Většina klientů využívala služeb našich pečovatelek dlouhodobě a 
pravidelně. Některým imobilním a těžce zdravotně postiženým klientům 
jsme v roce 2022 poskytovali potřebnou pomoc i několikrát denně a to i ve 
večerních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Další klienti využívali 
pečovatelskou službu jednou nebo několikrát týdně.  

O pečovatelskou službu byl i v roce 2022 velký zájem, některé zájemce o 
službu jsme z kapacitních důvodů ani nemohli uspokojit. Většina nových 
zájemců se na nás opět obracela na doporučení našich klientů, jejich 
rodinných příslušníků a známých či praktických lékařů. 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 závazkem. Budeme se i 
nadále snažit, aby i v budoucnu naše služby byly kvalitní a abychom 
poskytovali pomoc co největšímu počtu klientů, kteří pomoc potřebují. 

Nabídka služeb, které naše terénní pečovatelská služba poskytuje, vychází 
ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dlouhodobě 
nejžádanějšími úkony jsou stále pomoc při osobní hygieně, pomoc při 
oblékání a svlékání, příprava a podání stravy, pomoc při běžném úklidu 
domácnosti, zajištění nákupu, doprovod na nákup nebo k lékaři. Naše 
pečovatelky i vedoucí pečovatelské služby pomáhaly také klientům 
požádat o příspěvek na péči či o jeho zvýšení. Poskytovali jsme klientům 
informace o vhodných kompenzačních pomůckách, které by jim mohly 
pomáhat při pobytu domácím prostředí a zvýšit jejich komfort a 
bezpečnost. Některé z těchto pomůcek jsme klientům v rámci naší služby 
také zapůjčili nebo je pomohli vyřídit přes zdravotní pojišťovnu. Poskytovali 
jsme také sociální poradenství, pomáhali jsme klientům hledat další 
vhodné návazné běžně dostupné služby (pedikúra, kadeřník, dovážka 
obědů, úklidové firmy apod.). 

Také během roku 2022 jsme zajišťovali krátkodobou pomoc klientům, 
zatímco byli jejich rodinní příslušníci, kteří jim poskytují potřebnou pomoc, 
na zasloužené dovolené. Tato pomoc pomáhajícím členům rodiny, kteří 
dlouhodobě poskytují pomoc svým zdravotně postiženým blízkým, je také 
velmi důležitá. Dlouhodobá péče o zdravotně postiženého člověka je pro 
jeho blízké velkou zátěží jak fyzickou, tak psychickou. Toto si naše 
pečovatelská služba uvědomuje a snažíme se proto pomáhat i rodinným 
příslušníkům našich klientů při zvládání fyzické i emocionální zátěže 
spojené s poskytováním péče jejich blízkým. 
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Také v roce 2022 pokračovala již dlouhodobě osvědčená spolupráce 
pečovatelské služby s dalšími službami, které Betanie - křesťanská pomoc, 
z. ú. poskytuje, a to hlavně s Domem důstojného stáří Brno-Maloměřice a s 
Villou Vlaďka v Lelekovicích. Rodiny našich klientů využívaly pro své blízké 
zejména odlehčovací pobyt ve Ville Vlaďka. Osvědčila se také úzká 
spolupráce terénní služby a domova pro seniory při přechodu klienta z 
domácího prostředí do pobytového zařízení – domova pro seniory v Domě 
důstojného stáří. Velkou předností této spolupráce zejména pro klienty je 
již navázaný vztah s organizací, kdy klient má již vlastní zkušenost s našimi 
službami a přechod do pobytové služby je tak pro něj snadněji 
zvládnutelný. 

Terénní pečovatelskou službu v roce 2022 zajišťovalo 11 zaměstnanců (10 
pracovnic v sociálních službách a 1 vedoucí pečovatelské služby, která je 
zároveň sociální pracovnicí).  

Aby si naše pracovnice prohlubovaly své znalosti a dovednosti a abychom i 
nadále zvyšovali kvalitu našich služeb, zajišťovali jsme pro ně i v roce 2022 
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 Motivace při práci s klientem a Škola zad, kde si pracovnice 
trénovaly techniky při bezpečné manipulaci s klienty v lůžku, při přesunu 
na vozík apod. Jako velmi přínosné také pečovatelky hodnotily stáže. 
Absolvovaly je nově v pečovatelské službě Diakonie ČCE. Pečovatelky 
oceňovaly možnost předávání pracovních zkušeností i seznámení s kolegy 
z jiných zařízení. 

I přes náročnou práci v terénu za každého počasí to naše pečovatelky 
zvládají a v práci vydržely. Tento rok odešla k 30. 11. 2022 jedna z pracovnic v 
sociálních službách a hned od 1. 12. 2022 ji vystřídala nová kolegyně. 
Pracovní tým pečovatelské služby je tak i nadále dlouhodobě stabilní, jsou v 
něm dobré vztahy a přátelská atmosféra. Toto je pro naše klienty důležité, 
zejména senioři si často obtížně zvykají na nové lidi a je pro ně náročné, 
pokud se pečovatelky často střídají.  

Pracovnice pečovatelské služby vykonávají svoji práci svědomitě, 
profesionálně, i s lidským vlídným přístupem a ochotou pomoci. Dokazují 
to i ohlasy klientů v dotazníkovém šetření, které jsme koncem roku 2022 u 
klientů provedli. 
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Pobytové služby 

Dům důstojného stáří 

Domov pro seniory Dům důstojného 
stáří (DDS) vznikl díky náklonosti 
samosprávy městské části Brno-
Maloměřice a Obřany i města Brna 
v prvních letech nového tisíciletí. 
Nevznikl by nebýt neutuchající a až 
buldočí zarputilosti a odhodlání 
emeritní dlouholeté ředitelky Ing. Jitky 
Bednářové. Díky ní byl novotou vonící 
domov otevřen v létě roku 2004 po 
dvou letech výstavby. V roce 2022 jsme si tak připomněli už 18. výročí 
zařízení, které se v průběhu své existence stalo neodmyslitelnou součástí 
života Maloměřic. Osmnáct let je dlouhá doba, v pokojích DDS se za tu 
dobu vystřídaly stovky klientů. Pro 282 z nich byla adresa Borky 7 tou 
poslední na této Zemi. Na mnohé z nich vzpomínáme i dlouhá léta po jejich 
smrti. Dovolte, abychom se tedy ohlédli za rokem 2022, jaký byl v Domě 
důstojného stáří.  

Struktura klientů DDS z hlediska přiznaného příspěvku na péči (PnP) byla 
ke dni 31. 12. 2022 následující: 

bez PnP ...................................... 4 
I. st. PnP .................................... 10 
II. st. PnP .................................. 16 
III. st. PnP ................................ 28 
IV. st. PnP ................................. 15 

Sledovaný poměr klientů, jímž byl 
přiznán III. a IV. stupeň PnP, byl na 
konci roku 59%

.

Podobně jako v předchozích letech byl i tento rok plný zábavných aktivit a 
společných setkání, které nám zpříjemnily všední dny. Připomeňme si ještě 
jednou ty příjemně strávené chvíle.  

Na začátku roku naše klientka paní Věra uspořádala pro zájemce besedu o 
svých pohnutých životních osudech. Její neuvěřitelný životní příběh vypráví 
o tom, jak po osvobození ČSR byla zavlečena na dlouhé dvě desítky let do 
pracovního tábora v SSSR. I přes roky strávené v gulagu může být ostatním 
obyvatelům příkladem svým optimismem a pozitivním přístupem k životu. 
Její nejčastější věta zní: „Připadám si tady jako v nebi“. 
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První letošní hudební akce se uskutečnila za příležitosti oslavy lednových 
jubilantů. Pogratulovat známými melodiemi přišli filharmonici Jakub 
Výborný s Bohumírem Strnadem a od klavíru doc. Jan Král z JAMU. 
Cimbálová muzika Vinica z Velkých Pavlovic nám rozjasnila únorové 
odpoledne lidovými písničkami, při nichž si společně zazpívali nejen 
jubilanti měsíce, ale všichni obyvatelé našeho domova. Březnovým 
oslavencům přišel poprvé zahrát Ladislav Podivín se svou harmonikou. 

Společné oslavy narozenin jsou krásnou tradicí DDS. Takto příjemně 
strávená odpoledne dělají radost všem jejich účastníkům. Naši jubilanti si 
během roku vyslechli různé hudební doprovody. Po dvou letech přišlo 
dubnovým jubilantům zpříjemnit narozeninovou párty Duo Irmix a 
květnovým jubilantům zase zahrála oblíbená trampská skupina Old Boys 
Poutníci. Během roku pak také cimbálová muzika Vinica, pan Silvestr 
Tintěra, Trio Mareček, cimbálová muzika Koštýř a další hudebníci. Škála 
hudebních žánrů byla opravdu pestrá, takže si na své přišli všichni. Největší 
oslava se uskutečnila pravděpodobně v říjnu, kdy jsme paní Miroslavě 
pogratulovali k jejím neuvěřitelným 102. narozeninám. Její vitalita, s níž 
v tomto věku běhá po chodbách domova bez hole, je skoro až šokující. 

Dlouhé zimní období jsme si tradičně 
krátili rukodělnou činností v dílničkách 
pod vedením zkušené instruktorky. 
Účastníci rukodělných dílniček se také 
zapojili do celostátní akce Ptačí 
hodinka, kdy si ze dřeva a papíru 
vyrobili krásné červenky a sýkorky. Kdo 
neměl chuť tvořit rukama, zúčastnil se 
pravidelného kondičního cvičení 
vedeného rehabilitační sestrou, 

popřípadě zašel na společné promítání filmu anebo si zpříjemnil den s 
našimi dobrovolníky třeba u četby knih. Paměť a všechny své smysly jsme 
trénovali při tréninku paměti, při hře AZ kvíz nebo smyslovou aktivizací, kdy 
jsme poslepu poznávali vůně koření. No a kdo by odolal turnaji v Člověče, 
nezlob se, snad jen nějaký škarohlíd? 

První jarní dny se sluncem za okny povzbudily klienty v dílničce do tvorby 
jarních vazeb z větviček. Jejich díla nám pak ozdobila jídelnu. Ani na 
Velikonoce jsme nezaháleli a vytvořili jsme legrační kraslice, kytičky z 
barevného papíru a jarní věnečky. Všechny tyto krásné výrobky ozdobily 
pokoje klientům pro lepší náladu během celého roku. Sluníčko nás také 
vytáhlo s pravidelným cvičením ven na terasu domova, které vedla naše 
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nová rehabilitační pracovnice, která u nás našla azyl při svém úniku 
z okupované Ukrajiny. 

Předškoláci ze školky na Proškově náměstí nám přišli předvést program, 
který nacvičili k Svátku matek. Jejich energické a vtipné vystoupení 
vyvolalo úsměv na tvářích přítomných seniorů. A když děti začaly rozdávat 
vlastnoručně vyrobená přáníčka, nebylo daleko k slzám dojetí. Charitativní 
projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata nám finančně zajistil 
návštěvu přátel ze spolku Ponypro, a tak jsme v domově přivítali vzácnou 
návštěvu dvouměsíční jehněčí slečny a její čtyřleté psí kamarádky, poníka 
Boba. Zájemci měli možnost vlastnoručně vypustit letku poštovních 
holubů, nebo pozorovat kvočnu s maličkými kuřátky. Klienti se mohli s 
poníkem pomazlit a ti zkušení mohli vyzkoušet rozpoznávání různých 
obilovin a plodin. 

Během roku se nám podařilo uskutečnit také pár velmi zdařilých výletu: Po 
roce jsme opět využili pozvánky organizace Lipka k návštěvě jejich 
pracoviště Jezírko v lesích mezi Soběšicemi a Útěchovem. A stejně jako 
vloni jsme si spoustu ekologických rad, receptů i přírodních pochutin užili. 
Červnové dopoledne jsme využili k výletu na hrad Špilberk. Pro mnohé z 
klientů to bylo poprvé i po několika desítkách let, s údivem pak z vyhlídky 
pozorovali, jak se silueta jejich města v posledních letech proměnila. 
Výpravu završenou návštěvou kavárny si účastníci parádně užili. Dlouho 
budeme vzpomínat na výlet lodí po hladině Brněnské přehrady. Počasí 
nám přálo, nikoho jsme nemuseli lovit z vody, takže to byl letní výlet, jak se 
patří. 

Na konci léta jsme po pár letech opět vyrazili do Lamacentra na Hádech. 
Těžko říci, koho výlet potěšil víc, jestli klienty našeho domova, kteří si mohli 
pohladit tamní svěřence, nebo naopak lamy, kozy, ovce a králíky, kteří se 
tak dočkali milovaných granulí. Místní sdružení ODS Maloměřice a Obřany 
pro nás zorganizovalo prohlídku zázemí jezdeckého areálu Panská lícha 
završenou pohoštěním ve zdejší restauraci. Kvalifikovaný výklad poskytl a 
na všetečné otázky seniorů odpovídal majitel areálu Ing. Jiří Charvát. Moc 
se nám zde líbilo a jistě jsme mezi koníčky nebyli naposled. Podzim byl 
ideální dobou k návštěvě digitária na hvězdárně na Kraví hoře. Zhlédli jsme 
v něm podmanivý dokument Brno 360 a vyslechli velice zajímavý výklad o 
tom, co lze vidět na listopadové obloze. Všem přítomným se výlet do 
známých koutů Brna i neznámých koutů galaxie moc líbil. 

Velmi krásnou spolupráci se nám podařilo navázat s paní Svatavou 
Liškovou, která je členkou canisterapeutického sdružení Jižní Morava a 
zkušená majitelka canisterapeutické fenky 9leté Girinky a mladičké 
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fenečky Ailinky, která se teprve zaučuje. Paní Lišková navštěvuje náš domov 
s pejsky v rámci své dobrovolnické činnosti a přináší klientům 
prostřednictvím své krásné činnosti milovníkům zvířátek úsměv na tváři. 
Tímto moc děkujeme paní Liškové a těšíme se už teď na jejich příští 
návštěvu. 

Rok uběhl až neuvěřitelně rychle a čas se přesunul do vánoční pohody a 
závěru roku. Letošní sestava Mikulášovy družiny nemohla v domově chybět 
a všem obdarovaným udělala návštěva svatého muže s jeho kumpány 
velkou radost. Ke krásným tradicím DDS patří každoroční adventní koncert 
prof. Miloše Schnierera a jeho žáků z JAMU. Tentokrát si k nám s sebou 
přivedl talentovanou koloraturní sopranistku Šárku Neprašovou, která nás 
potěšila svým průzračným hlasem v operních a operetních áriích. 

V předvánočním období nás taky přišly potěšit moc šikovné děti z 
Montessori ZŠ Perlička. Nejen, že nám zazpívaly netradiční repertoár, ale 
přinesly nám i spoustu vlastnoručně vyrobených dárečků, vánočních ozdob 
či broží. Drobotina z MŠ na Proškově náměstí patří k pravidelným 
návštěvníkům DDS, děti nás dojaly i letos svým vánočním pásmem. Spolek 
Verbum et musica nám sponzorsky zprostředkoval vystoupení manželů 
Danielových z Městského divadla Brno. Moc děkujeme za příjemný 
hudební zážitek. 

V závěru adventu se konala pobožnost biskupa Církve československé 
husitské Juraje Dovaly. Jeho neortodoxní zamyšlení o síle lidskosti a 
empatie oproti náboženským dogmatům nás duchovně připravilo na 
nadcházející vánoční svátky. Na Štědrý den jsme se tradičně sešli v jídelně, 
abychom společně vyslechli vánoční povídku v podání bývalé paní ředitelky 
Ing. Jitky Bednářové, poobědvali, oslavili příchod Spasitele a rozdali si 
drobné dárky. Předposlední den roku byl příležitostí k velké oslavě. Kromě 
Silvestra jsme společně s Poutníky Old Boys současně oslavili jubilanty z 
listopadu i prosince. 

Ovšem aby to nevypadalo, že jsme se celý rok jen radovali a výletovali. Také 
jsme se jako dobří hospodáři starali o majetek ústavu, aby nám dlouho 
vydržel. Nechali jsme opravit mechanismus dveří nákladního výtahu, který 
v minulosti zlobíval a všímavý pozorovatel určitě zaznamenal nové výplně 
zábradlí balkonů a terasy, které ve vynikající kvalitě dodal místní 
maloměřický mistr stolař Vlastimil Dvořák. 

Villa Martha 

Ve Ville Martha v Hrušovanech u Brna, v důkladně zrekonstruovaném 
objektu bývalé fary CČSH, zahájil domov se zvláštním režimem svůj provoz 
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na podzim roku 2009. V roce 2022 jsme tak dovršili třináctý rok fungování. 
V zařízení byly k závěru roku 2022 poskytovány sociální služby 19 klientům, 
jejichž průměrný věk byl 79 let. V průběhu roku jsme se rozloučili s 5 
klienty, kteří zemřeli. Ke konci roku 2022 evidujeme několik desítek 
aktivních žádostí o přijetí.  

Struktura klientů z hlediska přiznaného příspěvku na péči (PnP) byla ke dni 
31. 12. 2022 následující:

bez PnP ....................  0 
I.st. PnP ....................... 1 
II. st. PnP .................... 1 
III. st. PnP .................. 5 
IV. st. PnP.................12 

Sledovaný poměr klientů, jímž byl 
přiznán III. a IV. stupeň PnP, byl na 
konci roku 89%.

Opatření související s covidovou pandemií nám opět neumožnila v roce 
2022 uskutečnit obvyklá vystoupení dětí z mateřských a základních škol. I 
přesto nám děti vyrobily různá přáníčka, která naším klientům vykouzlila 
úsměv na tváři. 

Po celý rok se ve Ville Martha dodržují 
lidové zvyklosti a tradice, kterých se 
klienti vždy velmi rádi účastní – jako 
například oslavy Velikonoc, MDŽ, hodů, 
Mikuláše, Vánoc, Nového roku a Tří králů. 

Při poslechu hudby se i na ně připravují 
tvorbou přání, různých výrobků a vkusné 
výzdoby. V dopoledních i odpoledních 
hodinách se klienti scházeli se sociální 
pracovnicí, pečovatelkami, sestřičkami a 
věnovali se buď rukodělným činnostem, 
nebo pohybovému cvičení vsedě, 
trénování paměti a dalším činnostem, 
které pomáhají zlepšit kognitivní funkce. 
Klienti svůj čas také rádi tráví na rozlehlé 
zahradě, která je plná stromů a různých bylin. Díky sponzorskému daru 
nám v zahradě přibylo několik ovocných stromů. 

Společně jsme sklízeli úrodu sladkých jahod, švestek, meruněk, hroznů, 
muchovníku a rybízu. A když se nám zdravé dobroty omrzely, naše šikovné 
kuchařky nám z nich připravily výtečné ovocné koláče a džemy. Natrhali 
jsme si i lipový květ, listy máty, které jsme si usušili na voňavý čaj.  
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V závěru roku jsme se už tradičně zúčastnili charitativního projektu 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Opět jsme navázali na naši dřívější 
spolupráci s MŠ v Hrušovanech u Brna, která zrealizovala charitativní sbírku 
pro naše klienty Krabice od bot. Díky Ježíškovým vnoučatům, MŠ a ZŠ v 
Hrušovanech měli klienti z vánočních dárků nesmírnou radost, neboť každý 
si tam našel ten svůj dárek. Dárky to byly individuální, jednalo se třeba o 
oblečení, sladkosti, kávu, čaje, hygienické potřeby. 

Všichni klienti Villy Martha v roce 
2022 byli v péči externího 
praktického lékaře MUDr. Marka 
Tejrala. Dlouhodobě také 
spolupracujeme s lékaři z oboru 
psychiatrie, diabetologie, neurologie 
a urologie. Nedílnou součástí života 
je i náš smluvní vztah s PharmDr. 
Věrou Markovou z černovické 
Lékárny na Štolcově, která i nám, 

podobně jako v DDS, pravidelně chystá závoz individualizovaných dodávek 
léků. Villa Martha dále pravidelně spolupracuje s MUDr. Miroslavou 
Navrátilovou z Interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy 
Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích, která se věnuje nejen významu 
kvalitního stravování, ale především podávání výživových doplňků 
klientům, jímž byla diagnostikována stařecká demence nebo Alzheimerova 
nemoc. 

V roce 2022 do Villy Martha začali aktivně docházet dobrovolníci, kteří už 
jen svou přítomností přispěli ke zlepšení nálady nejen u klientů.  

Tradičně skvělá byla spolupráce domova s místní obecní samosprávou, kdy 
nezůstávalo pouze u proklamací, ale tato spolupráce má konkrétní podobu 
ve formě pravidelného příspěvku z obecního rozpočtu Hrušovan u Brna a 
živého zájmu pana starosty Rožnovského o dění a problémy Villy Martha. 
Věříme, že v tomto trendu bude pokračovat i nově zvolený starosta Pavel 
Kadlec a už se na spolupráci s ním těšíme. Podobným způsobem jako 
místní samospráva nás také podporuje Region Židlochovicko a řada 
soukromých donátorů. Rádi bychom touto cestu poděkovali nejen dárcům, 
ale všem, kteří s námi spolupracují. Vážíme si toho. 

Villa Vlaďka 

Odlehčovací služba Villa Vlaďka v červenci roku 2019 přivítala své první 
klienty a od té doby prošla vývojem, zejména co se skladby klientů týče. 
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Protože Villa Vlaďka je od svého vzniku v roce 2019 registrovaná jako 
odlehčovací služba pro klienty s 
kombinovaným postižením, 
byli u nás v roce 2022 jednak 
klienti s demencemi, mobilní i 
imobilní, s mentálním 
postižením, klienti s parézou či 
plegií po CMP, ale i po úrazech 
na vozíku a dalších obtíží. Lidé v 
paliativní péči, ovšem i ti, co k 
nám přijeli jako do penzionu 
kvůli změně prostředí a novým 
sociálním kontaktům.  

Škála klientů Villy Vlaďka byla i v roce 2022 velmi různorodá, při jejich přijetí 
se ukázalo, že nám přišli nejčastěji z těchto tří důvodů: 

 klient byl propuštěn z nemocnice, neboť jeho zdravotní stav již 
nevyžadoval každodenní lékařskou péči, nebo v nemocnici bylo 
potřeba uvolnit lůžka. Obvykle čekal na přijetí do domova pro seniory. 

 klient čekal na umístění do domova pro seniory, ale doma by již 
pobyt nezvládl ani s pečovatelskou službou. 

 pečující potřebovali volno, ať na dovolenou, na vyřešení svých 
zdravotních obtíží (plánované operace), nebo si prostě jen na pár dní 
odpočinout, protože v řadách pečujících je velké procento 
postižených syndromem vyhoření 

U první skupiny klientů vidíme v průběhu působení naší odlehčovací služby 
největší nárůst. Lidí, většinou seniorů, s chronickými obtížemi, zejména 
těch špatně mobilních až imobilních a s demencí, výrazně přibývá. Ovšem 
klesá schopnost mladších generací poskytnout jim péči. 

Je patrný sociologický jev zvaný sendvičová generace. Jde o lidi ve věku cca 
55-65 let, kteří mají zaměstnání, děti, vnoučata a staré rodiče 80–90 let. 
Denně bylo řešeno několik situací, kdy tito pečující hledají možnost 
intenzivnější péče pro seniory, či jiné nemocné členy domácnosti. Ale sami 
kvůli svým povinnostem nemají možnost péči poskytnout. V podstatě se 
ukazuje, že by se chtěli starat, ale situace rodinná či častěji pracovní, jim to 
neumožní. Dostávají se do velkého psychického tlaku, že by pro své 
příbuzné péči chtěli nějak zajistit, ale chybí dostupnost terénní 
pečovatelské služby, domovů pro seniory, či jiných služeb, zejména v 
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menších obcích. Pro takové je odlehčovací služba, jako je ta naše, velkou 
pomocí. 

Naší cílovou skupinou jsou osoby od 27 let věku a snažili jsme se uspokojit 
poptávku i těch klientů, které kvůli jejich zdravotnímu stavu jiná zařízení 
odmítají. Byli jsme schopni vyhovět i zájemcům, u nichž se vyskytují různé 
zdravotní komplikace např. zavedený permanentní katetr, diabetes s 
nutností aplikace inzulínu, dechové terapie, bércové vředy a další obtíže. 

Většina klientů měla silné omezení v oblasti sebeobsluhy a sebepéče. 
Určitým vodítkem závislosti na péči je přiznaný příspěvek na péči. Bohužel, 
jak ukázala praxe, často přiznaný příspěvek nereflektoval skutečný stav 
klienta, který mnohdy byl podstatně horší. Příčinu tohoto stavu vidíme 
v tom, že pečující osoba se obává administrativní náročnosti procedury 

spojené s navýšením příspěvku 
na péči a tak o navýšení 
nežádá. Setkáváme se také 
s tím, že praktičtí lékaři nejsou 
často informováni o aktuálním 
stavu pacientů, neboť rodiny 
mají problém s dopravou 
pacienta k lékaři a ten naopak 
z různých důvodů neprovádí 
osobní návštěvy imobilních 
pacientů tak důkladně, jak by 
měl. 

Velký rozptyl zdravotních problémů a požadavků klientů samozřejmě klade 
velké nároky na erudici personálu Villy Vlaďka. Standardně jsme schopni 
poskytnout péči 18 klientům, což je kapacita lůžek Villy Vlaďka. Z toho bylo 
12 pro ženy a 6 pro muže. A to pro pobyty krátkodobé (v řádu několika dnů), 
tak pobyty dlouhodobé (obvyklá maximální délka jednoho pobytu činila tři 
měsíce). 

Vybavení Villy Vlaďka se nemění, proto i v roce 2022 byla klientům a jejich 
rodinám k dispozici velká společenská místnost, která sloužila jednak jako 
jídelna a jednak právě jako místo pro setkávání klientů, pro hraní 
společenských her, aktivizace či pro návštěvy. Duchovní potřeby pomáhala 
uspokojit a naplnit farářka Církve československé husitské v modlitebně, 
která je rovněž součástí Villy Vlaďka, kde pořádala dvakrát měsíčně 
bohoslužebná setkání. Během roku útěchu klientům na jejich přání přinesl 
také kněz z vranovské farnosti. 
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Jako velké pozitivum vnímali klienti okolí Villy Vlaďky, které přímo vybízí k 
pobytu na čerstvém vzduchu. Mobilní klienti se mohli za doprovodu 
pečujících projít k blízkému rybníčku, ti hůře pohybliví poseděli na terase 
pod slunečníkem, nebo využili ke kratší procházce chodníček kolem 
budovy.  

Celý rok se snažila aktivizační pracovnice i ostatní z personálu zpříjemnit 
život našich klientů aktivitami typu společných her, luštění, zpívání, cvičení 
skupinové či individuální, ale také na přípravu náročnějších akcí typu: 
Olympijský den, kosmetický salón, návštěva brněnské hvězdárny, hody, 
opékání špekáčků, předvánoční návštěva dětí z lelekovické MŠ, a mnohé 
další. Fotky z těchto akcí jsme uveřejnili na našich webových stránkách 
(www.betanie.eu). Noví zájemci o pobyt tak mohli „nahlédnout pod 
pokličku“ života ve Ville Vlaďka a rodiny stávajících klientů měli možnost 
vidět, jak se jejich blízkým daří.  

Ovšem v roce 2022 nás provázely i nepříjemnosti. Na odlehčovací službě se 
jako jeden z velkých problému dlouhodobě ukazuje vysoké množství 
neuskutečněných, nebo předčasně ukončených pobytů. A to z důvodů 
hospitalizací čí úmrtí klientů, ale také nečekaným umístěním klienta na 
trvalý pobyt do některého z domovů pro seniory. Odlehčovací službu čím 
dál více využívají klienti vážně nemocní, s vleklými chronickými obtížemi, či 
krátce po propuštění z nemocnice. Proto je mezi nimi mnohem vyšší 
procento těch, kterým se zdravotní stav dále zhoršuje a musí být akutně 
umístěni v zařízení se zdravotní péčí. Vzniklé proluky v pobytech, které se 
z organizačních důvodů nedaří briskně zaplňovat, výrazně finančně zatěžují 
organizaci. 

Přesto věříme, že u nás klientům bylo dobře, snažili jsme se profesionální 
péčí zmírnit jejich obavy, obtíže či strach z nového prostředí.  Věříme, že se 
to i díky dobré náladě, úsměvu a pohodě u většiny podařilo. 

V roce 2022 jsme poskytli službu 126 klientům, kteří u nás strávili 201 pobyt. 
Těší nás, že se k nám klienti v průběhu roku opakovaně vracejí, neboť jsou 
s našimi službami spokojení. 

Rodiny i klienti byli vždy zrcadlem našeho snažení, proto jejich děkovné 
dopisy či finanční dary (viz kapitola dárci) nám ukazují, jak je tato služba a 
pomoc potřebná. Za ocenění i finanční podporu děkujeme a velmi si jí 
vážíme. 
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Odlehčovací služby v DDS 

Lelekovická Villa Vlaďka není jediné zařízení, v němž poskytujeme 
odlehčovací služby. Jako pravděpodobně jediný poskytovatel v regionu 
jsme schopni přijmout do odlehčovacích služeb i klienty zcela imobilní, 
kteří potřebují kromě pečovatelského obstarání i ošetření kvalifikovaným 
zdravotnickým personálem (PEG, stomie atd). Je proto absurdní, že 
příslušná legislativa, která se provozem odlehčovacích služeb zabývá, 
neuvažuje o angažmá zdravotních sester v odlehčovacích službách (a tím 
pádem samozřejmě o dotačním krytí jejich mzdových nákladů). To je 
ovšem postesk na adresu zákonodárců a nikoliv čtenářů této výroční 
zprávy. 

Druhým zařízením, které v našem zapsaném ústavu poskytuje odlehčovací 
pobytové služby, je Dům důstojného stáří, pod jehož „střechou“ máme 
vyčleněna odlehčovacím pobytům tři lůžka. Na nich se v roce 2022 
vystřídalo 19 klientů při celkem 30 pobytech. I když se tato kapacita 
nemůže poměřovat s lelkovickou sestrou, která má šestkrát více lůžek, byly 
i brněnské odlehčovací služby takřka permanentně obsazené a poskytly 
v průběhu roku 935 lůžkodnů odlehčovací služby. Ty tak byly obsazené 
z více než 85% jejich roční kapacity. 
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Dárci a dotační podpora 

Všechny námi poskytované sociální služby jsou zařazeny do tzv. krajské sítě 
sociálních služeb a jsou tedy tím pádem příjemcem dotační podpory. 
Dotace z veřejných rozpočtů jsou základním zdrojem, díky němuž můžeme 
jako nestátní neziskovka fungovat, neboť tvoří 43% našeho obratu. 
Získáváme je z rozpočtu měst, v jejichž území (resp. katastru ORP) 
působíme, Jihomoravského kraje, MPSV a z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím projektu podpořeného z výzvy MAS Brána Brněnska. Výše 
příspěvků pro jednotlivé služby, které byly takřka výhradně použity 
k úhradě osobních nákladů zaměstnanců, je uvedena v následující tabulce: 

  
pečovatel. 

služba 
DDS 

Villa 
Martha 

Villa 
Vlaďka 

odlehčovací 
služby 

celkem 

MmB OZ 0 200 000 100 000 330 000 0 630 000 

JMK 324 000 1 794 400 561 700 409 900 68 300 3 158 300 

MPSV 3 395 800 7 200 000 2 110 500 2 600 000 400 000 15 706 300 

MmB OSV 1 296 000 1 971 000 443 000 256 000 85 000 4 051 000 

dofinancování 
JMK OSV 

0 2 306 000 881 800 516 500 0 3 704 300 

Židlochovice     130 000     130 000 

ESF       2 040 000   2 040 000 

Celkem 
schváleno 

5 015 800 13 471 400 4 227 000 6 152 400 553 300 29 419 900 

 

Kromě pravidelné dotační podpory jsme byli úspěšní i s našimi grantovými 
projekty. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám v rámci projektu 
„Jenom vzdělaný pracovník může pečovat správně“ zaplatil uspořádání 
akreditovaných vzdělávacích kurzů pro personál v celkové ceně 63.900 Kč. 
Díky masivnímu zapojení našich sympatizantů, kteří si stáhli a aktivně 
používali aplikaci Pomáhej pohybem, čímž sbírali hlasovací body, nám 
Nadace ČEZ pořídila medicinální odsávačku a oxygenerátor pro klienty Villy 
Martha v ceně 52.680 Kč. Ze sbírky projektu České rozhlasu Ježíškova 
vnoučata byly podpořeny tři návštěvy terapeutických zvířat v DDS v celkové 
hodnotě 13.500 Kč. Na druhou stranu je poctivé přiznat, že jsme nebyli vždy 
úspěšní. Například ze strany Nadace Zdraví pro Moravu zůstala oslyšena 
naše žádost o příspěvek na nákup rehabilitačních pomůcek. 

Ovšem i tak bychom se neobešli bez darů, které nám poskytují individuální 
dárci. Škála těchto altruistů je pestrá – od firem, přes zájmová sdružení po 
individuální dárce. Jedni nám věnují hotovost, jiní třeba přebytečné 
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inkontinenční pomůcky, pro něž už nemají využití, ale našim klientům ještě 
hodně pomohou. Jako výraz poděkování uvádíme následující soupisku 
dárců, kteří nás v roce 2022 nezištně finančně podpořili: 

Anděl Jaromír ......................... 5 000 

dárce J. B. si přál zůstat 
v anonymitě .......................... 20 000 

Dohnal Dan .............................. 5 000 

Doležel Jan MUDr. ............... 5 000 

Hluchý Milan ................................ 882 

Hranáč Pavel ........................... 5 000 

Ježíškova vnoučata ........... 13 500 

Klimecký V. MUDr. .............. 5 000 

Kompérová R. MUDr....... 20 000 

Koreňová Věra......................... 1 000 

Kroupová Dana Ing. ........... 4 000 

Maňásek Radek Ing. ........... 1 000 

Nadace ČEZ ........................... 52 680 

Netopil Evžen ............................ 1 130 

Neumannová Z. Mgr. ..... 20 000 

Nováčková Věra ..................... 4 270 

Obec Hrušovany u B. .... 250 000 

Pitrová M. Doc. PhDr. ...... 10 000 

Poděl Petr Ing. ..................... 10 000 

Pospíšil Radek ........................ 2 000 

Richtrová Marie .................... 15 000 

Spáčilová Jarmila ................... 4 871 

Spolek přátel Betanie ...... 17 500 

Studený Zdeněk ................. 10 000 

Štěpánková MUDr. ................... 500 

TJ Sokol Hrušovany u B. ..... 1 801 

Tulisová ........................................ 1 000 

Váňová Radana MgA ... 200 000 

Viková Jiřina ............................ 6 000 

Viktorín Rostislav ................. 3 000 

Weishäupelová Klára ...... 10 000 

Zavřel Jiří ................................. 20 000 

Celkem ...................... 725 134 Kč 

Věcnými dary nás podpořili Ing. Peter Čmarada, společnosti TOPOGRAFIK, 
GEOPARTNER a AKL Zálešák. Svým způsobem jsou takovými dárci vlastně i 
všichni naši dobrovolníci, kteří nám darují jednu z nejcennějších komodit – 
svůj volný čas a energii. Všichni dárci se shodují na tom, že tak činí kvůli 
svému přesvědčení, že naše práce má smysl. Děkujeme jim všem. 

Ekonomické ukazatele 

Přehled hospodaření organizace v roce 2022 

Zdravotnický materiál 328 967 Kč 
Kancelářské potřeby 57 447 Kč 
DHIM (1000-40000) 140 261 Kč 
Ostatní materiál (údržba, úklid, prádelna, kuchyň) 628 090 Kč 
Potraviny 1 518 077 Kč 
Pohonné hmoty 56 266 Kč 



Výroční zpráva Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. za rok 2022 

 

19 

Ochranný materiál COVID 55 279 Kč 
Spotřeba materiálu 2 784 387 Kč 
Elektrická energie 1 520 821 Kč 
Plyn, vodné, stočné 2 750 154 Kč 
Spotřeba energie 4 270 975 Kč 
Opravy a údržba 607 797 Kč 
Cestovné a jízdné 34 957 Kč 
Likvidace odpadu 39 308 Kč 
Telekomunikační služby, poštovné 90 580 Kč 
Stravovací služby 2 456 623 Kč 
Zdravotnické prohlídky, poplatky lékař 49 382 Kč 
Ostatní služby 977 332 Kč 
Programátorské služby 54 771 Kč 
Služby 3 667 996 Kč 
Mzdy 35 119 700 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 11 757 292 Kč 
Mzdové náklady 46 876 992 Kč 
Stravné pro zaměstnance 954 110 Kč 
OOPP a vzd. zaměst., penz. připojištění 284 446 Kč 
Nemocenské dávky 799 183 Kč 
Sociální náklady 2 037 739 Kč 
Daně, poplatky, pojištění, ostatní 179 967 Kč 
Tvorba rezerv 2 292 000 Kč 
Odpisy 3 342 612 Kč 
Náklady 66 095 423 Kč 
Příjmy za poskytované služby 35 463 461 Kč 
Dary a příspěvky   725 134 Kč 
Dotace MMB (odbor sociální péče, odbor zdraví ) 4 681 000 Kč 
Dotace JMK ( odbor sociálních věcí) 3 158 300 Kč 
Dotace MPSV 19 410 600 Kč 
Projekt MAS OPZ 2 040 000 Kč 
Dotace Židlochovice 130 000 Kč 
Ostatní příjmy (snížení jmění, zúčt. rezerv, úroky) 3 344 284 Kč 
Výnosy 68 952 779 Kč 
  

 Hospodářský výsledek 2 857 356 Kč 
 



Výroční zpráva Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. za rok 2022 

 

20 

Příloha účetní závěrky za rok 2022 

1. Stručná charakteristika organizace 

Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., je veřejně prospěšný poplatník, 
uplatňující široký základ daně. 

2. Zaměření činnosti 

- Pečovatelská služba v domácnostech – službu zajišťuje v přímé péči 11 
pracovnic 

- Dům důstojného stáří, Brno-Maloměřice – o 75 klientů seniorského 
věku a 3 klienty odlehčovacích služeb pečuje v nepřetržitém 
provozu v přímé péči 30 pracovníků a obslužný personál je v počtu 
11 

- Villa Martha, Hrušovany u Brna - o 20 seniorů s demencí pečuje v 
nepřetržitém provozu v přímé péči 12 pracovníků, doplněných 3 
pracovnice obslužného personálu 

- Villa Vlaďka, Lelekovice - poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro 
18 dospělých osob s kombinovaným postižením. Službu zajišťuje v 
přímé péči v nepřetržitém provozu celkem 12 pracovníků a 3 
pracovnice obslužného personálu-  

Administrativní chod ústavu zajišťují 3 režijní pracovníci (ředitel, účetní, 
personalistka) 

Celkem měla Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. k 31. prosinci 2022 85 
pracovníků. Personální obsazení jednotlivých středisek je postiženo ve 
stejnojmenné kapitole na str. 23 této výroční zprávy. 

Vedlejší podnikatelskou činnost ústav neprováděl. 

3. Příjmy a výdaje v roce 2022 

Příjmy za poskytované služby 

- úhrady klientů za pečovatelskou službu a příspěvky na péči 

- za ubytování, stravu 

- fakultativní služby-a úhrady od zdravotních pojišťoven, 

Dary a příspěvky 

- právnických a fyzických osob (seznam uveden v kapitole Dárci a 
dotační podpora na str. 17 této výroční zprávy) 

Dotace 

- MPSV, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Město Židlochovice, 
Evropský sociální fond  
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Výdaje 

Rok 2022 byl pro z. ú. Betanie – křesťanská pomoc velmi náročný z důvodu 
zvýšených provozních nákladů poté, co se v důsledku válečných událostí na 
Ukrajině zdvojnásobila cena energií ve srovnání s roky předcházejícími. 
Vysoká inflace vyvolala i nutný alespoň částečný růst mezd pracovníků. 
Celkové náklady se v porovnání s rokem předcházejícím navýšily o více než 
6,5 milionů korun. I když poskytnutá mimořádná dotace z MPSV ve výši cca 
3 milionů korun částečně vzniklý schodek pokryla, velkou měrou se o 
vyrovnané hospodaření ústavu zasloužila skladba klientů, kdy v minulém 
roce došlo ke sjednocení úhrad u klientů s těžkou popř. úplnou závislostí na 
péči (tj. příspěvek na péči ve stupni III. a IV.) a tito klienti tvoří cca 67% 
uživatelů našich pobytových služeb. 

Doplňující údaje k nehmotnému a hmotnému majetku 

V roce 2022 jsme čerpali účelový dar na opravy dřevěných výplní balkonů a 
terasy v Domě důstojného stáří, zůstatek bude dočerpán v roce 2023 na 
opravu vstupních dveří do objektu domova a výtahu. 

Pro další období připravujeme opravy objektu Vily Martha v Hrušovanech u 
Brna, zejména jeho odvlhčení a následné opravy omítek. Proto jsme ze 
zisku roku 2022 započali, v souladu se zákonem, tvořit rezervy na tyto 
opravy. 

4. Informace o použitých účetních metodách 

Ocenění zásob – ústav eviduje pouze zásoby potravin v nákupní ceně 

Způsob stanovení 

- reprodukční pořizovací hodnoty ústav nepoužil 

- opravné položky k majetku ústav nepoužil 

- odpisový plán rovnoměrný, dle zákona 

- přepočty údajů v cizí měně ústav nepoužil 
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Rozvaha k 31. 12. 2022 

AKTIVA                   Kč 

 

PASIVA               Kč 

Budovy, haly a stavby 102 723 575 Kč 
 

Dodavatelé 191 055 Kč 

Movité věci 4 179 971 Kč 
 

Ostatní závazky 100 790 Kč 

Pořízení hmotných investic 214 896 Kč 
 

    

Oprávky k budovám -43 638 384 Kč 
 

Zaměstnanci 3 551 497 Kč 

Oprávky k movitým věcem -4 114 890 Kč 
 

Pojištění a daně 2 293 566 Kč 

Majetek 59 365 168 Kč 
 

Jiné závazky 3 376 525 Kč 

Zásoby 19 617 Kč 
 

Dohadné účty  828 952 Kč 

Pokladna, ceniny 24 469 Kč 
 

Zúčtovací vztahy 10 342 385 Kč 

Bankovní účty, cenné papíry 13 195 496 Kč 
 

Vlastní jmění 57 269 565 Kč 

Finanční účty 13 219 965 Kč 
 

Rezervy na opravy 2 292 000 Kč 

Pohledávky 156 556 Kč 
 

Nerozdělený zisk minulých let                         - Kč  

Zúčtovací vztahy 156 556 Kč 
 

Hospodářský výsledek 2 857 356 Kč 

    
 

Jmění, fondy rezervy… 62 418 921 Kč 

AKTIVA  72 761 306 Kč   PASIVA  72 761 306 Kč 
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Personální obsazení organizace k 31. 12. 2022

Pečovatelská služba 
v domácnostech (terénní služby) 

Vedoucí střediska / Sociální 
pracovnice .................................................. 1 

Pracovníci v soc. službách  ...........10 

Celkem Peč. služba ..................... 11 

 

Dům důstojného stáří, Brno 

Sociální pracovnice  ............................ 2 

Vedoucí technického provozu  .... 1 

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

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

Ved. zdravotnická pracovnice  ..... 1 

Zdravotnické pracovnice  .............. 6 

Pracovníci v soc. službách ............ 17 

Výdej stravy  ............................................. 2 

Úklid  ............................................................. 4 

Prádelna  ..................................................... 2 

Celkem DDS  ............................... 37 

 

Odlehčovací služba 

Pracovníci v sociálních službách3 

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

Celkem Odleh. služby ................ 4 

Villa Martha, Hrušovany u Brna 

Ved. střediska / Soc. pracovnice .. 1 

Ved. zdravotnická pracovnice ...... 1 

Zdravotnické pracovnice  ............... 2 

Pracovníci v soc. službách ............. 8 

Úklid ................................................................ 1 

Výdej stravy  ............................................. 2 

Celkem Villa Martha  ................. 15 

 

Villa Vlaďka, Lelekovice 

Vedoucí střediska / Sociální 
pracovnice .................................................. 1 

Zdravotnické pracovnice ................ 3 

Pracovníci v soc. službách ............. 8 

Výdej stravy, úklid ................................. 2 

Údržbář, pomoc. pracovník  ........... 1 

Celkem Villa Vlaďka .................. 15 

 

Ředitel ……………………………………………. ..... 1 

Účetní …………………………………………. ......... 1 

Personální a mzdová agenda  ...... 1 

Celkem vedení .............................. 3 

 

Celkem za organizaci  ............. 85 

 

Pozn.: Profese nutriční terapeut, ergoterapie, IT služby, údržba a zástupy 
za dlouhodobou PN jsou zabezpečeny prací na dohodu o provedení práce, 
příp. dohodu o pracovní činnosti, některé činnosti jsou outsourcovány 
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Závěrečné slovo ředitele 

Dovolte mi, abych vám, čtenářům této výroční zprávy, na jejím závěru 
poděkoval. To, že jste se začetli a dočetli tuto zprávu až sem, znamená, že 
vás zaujala. A stali jste se tak na těch pár minut součástí našeho světa. 
Světa, v němž je normální pomoci tomu, kdo pomoci potřebuje, 
vyslechnout toho, kdo si přeje být vyslechnut, potěšit toho, kdo teskní. To je 
svět Betanie – křesťanské pomoci. 

Titulní stránku letošního ohlédnutí zdobí autentická fotografie z jedné 
z aktivit, které jsme s „našimi“ seniory podnikali ve Ville Vlaďka. Je 
symbolická. Také my, zaměstnanci Betanie – křesťanská pomoc, se 
snažíme, aby naše služby do sebe zapadaly jako dílky skládačky. Abychom 
našim klientům nabízeli takové služby, které potřebují – od dopomoci 
v domácnosti při terénní pečovatelské službě, přes krátkodobé odlehčovací 
pobyty až po trvalé umístění, které přichází na řadu v okamžiku, když už to 
zkrátka doma nejde. Takoví jsme byli vloni a takoví bychom chtěli být i 
v roce následujícím. 

Rok 2022 přinesl po desetiletích klidu do mírumilovné Evropy hrůzu války. 
Jsme rádi, že jsme v této situaci mohli pomoci lidem, které postupující 
vojska agresora vyhnala z domova, a že jsme jim mohli nabídnout práci 
v našich zařízeních. Tak se z válečných uprchlic staly našimi 
spolupracovnicemi a posléze kamarádkami. Pokusili jsme se jim připravit 
takové prostředí, v němž by mohly zapomenout na vše špatné, co je 
potkalo a ony nám to vděčně vracely svým přátelským přístupem ke 
klientům i ostatnímu personálu. 

Jestli nám rok 2022 o nás jako společnosti něco sdělil, bylo to sdělení 
pozitivní a nadějeplné. Přál bych vám, abyste stejnou naději o tom, že jste 
obklopeni dobrými lidmi, sdíleli i vy. Věřte, lépe se pak vnímají cenovky u 
zboží v obchodě i čísla na faktuře za energie. To důležité si nosíme v srdci a 
nikoliv v peněžence. 

Mějte dobrý rok a na jaře 2024 snad ve zdraví zase načtenou! 

 

Daniel Zásměta 
ředitel 

 


