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1) ÚVOD 

Zasedání Valné hromady je pro vás, milí přátelé, příležitost k setkání se 
známými, s nimiž se možná v průběhu roku málo vídáte, příležitost 
dozvědět se, co je nového v organizaci, jejímiž jste členy, a co je nového – 
nebo případně co je na obzoru – ve sféře sociálních služeb v regionálním 
nebo i celostátním měřítku.  

Pro nás, kteří jsme byli vámi zvoleni do funkcí v Betanii, anebo pro 
pracovníky, kteří v ní zastávají vedoucí postavení, je to nejen příležitost, ale 
dokonce i povinnost kriticky se ohlédnout za uplynulým rokem. 
Rekapitulovat, vážit, referovat a pokoušet se o výhledy do budoucnosti. 
Opatrně. Možná jste si všimli, že jsou letos i televizní meteorologové ve 
svém předpovídání počasí opatrnější. Raději udávají rozmezí 
pravděpodobných teplot, než nějaká konkrétní čísla, raději uvedou, že bude 
teplota v daném období mírně nad normálem, než aby slíbili, že se příjemně 
oteplí na tolik a tolik stupňů. A to pracují jenom s rozmary přírody, do 
kterých nevstupuje společenský lidský živel! 

Při pohledu nazpátek ovšem již máme k dispozici srovnatelné údaje, a za 
malou chvilku o nich uslyšíte od paní ředitelky, od paní ekonomky, od 
vedoucí zdravotní péče v domácnostech, od vedoucí pečovatelské služby, a 
samozřejmě od paní revizorky. Já mohu ze své pozice předsedkyně správní 
rady, která se účastní většiny porad vedení, jenom konstatovat – a činím to 
ráda – že byl pro Betanii, křesťanskou pomoc, rok 2012 v podstatě velmi 
dobrý. Samozřejmě se neobešel bez problémů, bez některých usilovných 
snah, které vyšly naprázdno (například jde o dlouhodobě chystaný projekt 
denního stacionáře v Lelekovicích, ale i tam máme zase jedno malé želízko 
v ohni, takže se nevzdáváme naděje). Jiné problémy byly na rovině 
personální – k nim patří změna ve významné funkci vrchní sestry ve Ville 
Martha v Hrušovanech. Té změny jsme se poněkud obávali, ale měli jsme 
štěstí. Nová vedoucí s sebou přinesla zdravý elán a několik pozitivních 
inovací, kterých si vděčně povšimli i pravidelní návštěvníci, kteří tam jezdí za 
svými příbuznými. 

Všichni víte, že je stav v obou našich stacionárních zařízeních trvale zaplněn 
a seznam čekatelů se nedaří zkrátit, přestože v městě i v kraji přibylo 
nejedno zařízení pro seniory. Měli bychom samozřejmě pár možných řešení 
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– kdybychom k nim dostali příslib několika desítek milionů. To se arci 
nestalo, a tak zatím postupujeme v podstatě svépomocí a metodou malých 
kroků. Každé jednotlivé lůžko navíc, které nám umožní zvětšit kapacitu, má 
velkou cenu. Snad si vzpomínáte, že se náš Dům před devíti lety otevíral pro 
64 obyvatel. Dnes jich je 75, ale nepřistavěli jsme žádné nové křídlo. Když 
dovolíte, nechám si pár údajů do kapitolky Poděkování, protože díky jsou 
v této souvislosti opravdu na místě. 

Komplikované situace vznikají prakticky každý týden: když jsou naši klienti 
hospitalizováni, když se vracejí z nemocnice a musíme je takříkajíc dát zase 
do pořádku, když je v důsledku jejich situace nezbytné přestěhovat je z Brna 
do Hrušovan – nebo také naopak, když jim uspořádáme poslední 
rozloučení, načež musíme na uprázdněné místo svědomitě vybrat toho 
nejpotřebnějšího, anebo také když máme najednou mezi personálem i 
několik onemocnělých najednou. Ale to všechno a četné další kroky už má 
Ing. Bednářová se svými spolupracovníky dobře natrénované. Ráda a 
vědomě říkám „spolupracovníky“, protože jakkoli jsou, a u nás vždycky 
budou muži v menšině, plní neobyčejně vynalézavě a s velkou angažovaností 
spoustu nezastupitelných úkolů. 
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2) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Pečovatelská služba v domácnostech 
je registrovaná činnost Betanie 
s nejdelší tradicí. Je určena seniorům 
a zdravotně znevýhodněným 
dospělým osobám. V současnosti 
pracuje v terénu deset pracovnic 
v sociálních službách, které pomáhají 
uživatelům s péčí o jejich osobu i 
s chodem domácnosti, doprovázejí je 
na úřady, k lékaři, kadeřníkovi či na 

vycházku. Ve srovnání s rokem 2011, kdy se pečovatelská služba potýkala 
s nedostatkem klientů, byl rok 2012 relativně úspěšný. Přihlásili se noví 
zájemci, stávající klienti měli zájem o rozšíření služby, takže naše 
zaměstnankyně neměly o práci nouzi. Kromě stálých uživatelů jsme byli 
schopni zajistit i krátkodobou výpomoc zájemcům, kteří se vrátili 
z nemocnice a potřebovali zajistit nejnutnější nákupy, nebo těm, jejichž 
blízcí, kteří o ně pečují, odjeli na dovolenou nebo onemocněli. Vizitkou 
práce našich zaměstnankyň je bezesporu skutečnost, že řada nových 
zájemců oslovila naši organizaci na základě doporučení svých známých či 
příbuzných, o jejichž blízké jsme se v minulosti starali.  

 V rámci zajištění a dalšího zvyšování kvality poskytovaných služeb se naše 
pracovnice i v loňském roce účastnily akreditovaných kurzů a školicích akcí. 
Podařilo se nám zajistit účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, které 
v rámci projektu pořádal Krajský úřad Jihomoravského kraje, akreditované 
kurzy nám nabídla i agentura Marlin, s níž spolupracujeme už několik let a 
umožňujeme praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů, které pravidelně 
organizuje. Díky těmto nabídkám byla většina zaměstnanců proškolena zcela 
bezplatně.  

 Pro zpřehlednění statistických údajů a plateb uživatelů služeb byl nefunkční 
program společnosti MediaSoft nahrazen programem firmy Zajíc.  

 Podobně jako v minulosti spolupracovala terénní pečovatelská služba 
s ostatními agenturami zajišťujícími pečovatelskou službu, vzdělávacími 
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agenturami, lékaři a sociálními sestrami z nemocnic a rehabilitačních 
zařízení. 

 Tým deseti pracovnic v sociálních službách pečoval v loňském roce o 
osmdesát uživatelů služeb, kteří díky jejich pomoci mohli setrvat 
v přirozeném prostředí bez nutnosti odchodu do některého z pobytových 
zařízení. 

 

3) DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

Rok 2012 byl pro domácí ošetřovatelskou péči jedním z těch let, v nichž se 
ukázala stabilita týmu i trvalý zájem o využívání našich služeb praktickými 
lékaři. To není automatické, neboť jen na území Brna-střed působí 11 
agentur domácí péče a konkurenční tlak je značný. 

Tým domácí péče tvořilo do března 7 zdravotních sester na 6,5 úvazku. 
Poté, co odešla jedna pracovnice do důchodu, se snížený počet 
zaměstnankyň v průběhu roku ukázal jako nedostatečný. Proto bylo 
přislíbeno posílení kolektivu o 1 zdravotní sestru od ledna 2013. 

Domácí ošetřovatelská péče je jedním ze zdravotnických nelékařských 
oborů. Péči o pacienty zajišťují dle požadavku pojišťoven pouze zdravotní 
sestry s registrací ministerstva zdravotnictví. 

 Cíle domácí ošetřovatelské péče jsou dlouhodobé a v podstatě neměnné. 
K hlavním cílům patří umožnit pacientovi, aby zůstal doma, ve svém bytě, 
se svou rodinou i v případě nemoci, zhoršení zdravotního stavu nebo jiné 
zdravotní indispozice. Pobytem a prožíváním nemoci ve vlastním sociálním 
prostředí se značně snižuje riziko hospitalizmu, stresu ze změny prostředí a 
životních rituálů. Dalším, ale neméně důležitým faktorem je ekonomická 
stránka, neboť péče o pacienta v jeho domácnosti je pro pojišťovny 
mnohonásobně levnější než pobyt v nemocnici. Ačkoliv jsou tato data trvale 
sledována a vyhodnocována nejen z důvodu každoroční statistiky, a také 
pojišťovny je registrují, nebyly z toho vyvozeny důsledky, takže ani v roce 
2012 nenastala žádoucí změna úhrady této formy péče.  
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Nicméně platí, že zdravotní péči o 
pacienty hradí zdravotní pojišťovny. 
Pacienti na tuto službu nedoplácení a 
je pro ně zdarma. 

Zdravotní péči indikují buď praktičtí 
lékaři při změně zdravotního stavu 
pacienta, nebo odborní lékaři 
z nemocnice po hospitalizaci. O péči 
si mohou také přímo požádat pacienti 

nebo jejich blízcí, ale i v těchto případech s ní musí souhlasit praktický lékař. 
V roce 2012 jsme spolupracovali s 56 praktickými lékaři a s ošetřujícími 
lékaři z Masarykova onkologického ústavu i z ostatních brněnských 
nemocnic, např. Nemocnice Milosrdných bratří nebo FN Bohunice. Betanie 
má mezi brněnskými lékaři své pevné místo a tato důvěra nás velmi těší. 

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

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

Nejčastějšími úkony u pacientů byly převazy bércových vředů, 
ošetřovatelská rehabilitace, odběry krve, měření tlaku, péče o stomie. 
Z úkonů, které nejsou hrazeny pojišťovnou, ale zdravotní sestra je poskytuje 
při každé návštěvě, jmenujme psychickou podporu a edukaci pacienta a jeho 
rodiny. 

V roce 2012 naše zdravotní sestry ošetřily 215 pacientů při 8434 návštěvách. 
Jednotlivých úkonů hrazených zdravotními pojišťovnami bylo 12 594. 
Většina pacientů je nad věkovou hranicí 65 let. 

V případě zájmu si mohou pacienti doplatit např. návštěvu zdravotní sestry 
k aktivizaci pacienta či jiným zdravotním úkonům. Tato služba je ale 
využívána minimálně, pacienti se snaží domlouvat s lékaři na hrazení 
zdravotní pojišťovnou. 

V rámci domácí péče se během roku nedějí žádné velké akce, přesto určitě 
stojí za zmínku školení zdravotních sester na NCO NZO. V roce 2012 
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proběhl kurz Onkologická prevence ve spolupráci s MOÚ. Kurz 
absolvovaly naše 4 zdravotní sestry z domácí péče a 2 zdravotní sestry 
z Villy Martha. Kurz byl rozdělen na tři víkendy během roku, jako bonus na 
závěr se uskutečnil celodenní Pochod proti rakovině líšeňským údolím. Kurz 
byl na vysoké úrovni a znamenal pro zúčastněné velký přínos. Příjemné bylo 
i to, že byl hrazen z fondů EU, pro účastnice byl tedy zdarma. Úspora na 
kurzovném oproti srovnatelným placeným kurzům přinesla 
nezanedbatelných 36 000 Kč. 

 

4) POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ 

a) DŮM DŮSTOJNÉHO STÁŘÍ  

 K poslednímu prosinci 2012 bylo v Domě důstojného stáří ubytováno 75 
uživatelů s průměrným věkem 85 let. 

Na ošetřovatelské jednotce je 
umístěno 36 imobilních 
klientů. Péče o ně je velmi 
náročná. Svědčí o tom mimo 
jiné skutečnost, že 23 z nich je 
ve stupni IV – úplné závislosti 
- a zbytek v těžké závislosti na 
pomoci jiné osoby. Také 
ostatní uživatelé našich služeb 
jsou více či méně odkázáni na naši pomoc. Většinou jde o klienty s lehkou a 
středně těžkou závislostí na pomoci někoho dalšího. Abychom zajistili 
stálou kvalitu námi poskytovaných služeb, musíme zvyšovat počty 
pracovníků v sociálních službách úměrně nárůstu těch, kteří nejsou s to sami 
se o sebe postarat. Snažíme se o komplexní péči o klienty, a to dalšími 
formami činnosti organizace (respitní a paliativní péče, zdravotní služba, 
rekondice, poradna atd.). Navazujeme tak na standardy pečovatelské služby; 
některé body vyžadují vytvoření speciálních podmínek. 

Od roku 2011 se nám podařilo trvale zajistit praktického lékaře, který k nám 
1x týdně dochází ordinovat. Koncem roku 2012 se naše služby rozšířily 
rovněž o donášku léků do domova, a to za příznivé ceny z Chytré lékárny. 
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V roce 2012 jsme zvýšili počet pracovníků sociální péče, kteří plně zajišťují 
provoz na ošetřovatelské jednotce s jejími imobilními klienty, a přitom jsou 
k dispozici také všem seniorům žijícím v Domě důstojného stáří. V průběhu 
roku jsme v několika případech poskytovali paliativní léčbu tak, aby 
uživatelé mohli zůstat v dobře známém prostředí a v blízkosti svých rodin, a 
nemuseli být na sklonku života přemístěni do nemocnic či hospiců. 
V uplynulém roce zemřelo v našem domově 12 klientů. Dvě obyvatelky 
DDS oslavily požehnané 100. výročí narození.  

Vysoké úrovně péče je 
dosahována i díky velmi dobré 
spolupráci s ošetřujícími lékaři. 
Pro onkologicky nemocné 
uživatele máme zajištěné 
poradenství s prof. Jiřím 
Vorlíčkem, který náš domov 
osobně navštěvuje. Od roku 
2010 je v DDS pravidelně 

každý druhý týden zajištěna Ergoterapie – tzv. Dílnička, která má u uživatelů 
velký ohlas. V roce 2012 se nám podařilo zorganizovat rovněž velmi 
oblíbenou každotýdenní muzikoterapii, jednou za měsíc navštěvujeme 
solnou jeskyni a pokračují oblíbené kulturní akce, pořádané několikráte do 
měsíce. V létě jsme k výletům využili i bezbariérový miniautobus městského 
dopravního podniku, se kterým jsme navštívili nejen Kníničskou přehradu a 
Zoologickou zahradu, ale i Villu Martha v Hrušovanech u Brna.  

Pro zlepšení ekonomiky provozu domova nám byla v roce 2012 na 
Ministerstvu životního prostředí schválena 90% podpora při 
spolufinancování projektu na využití sluneční energie pro ohřev teplé vody a 
doplnění topného systému. Realizaci předpokládáme v roce 2013.  

V roce 2012 jsme si připomněli 8. výročí otevření Domu důstojného stáří. O 
přijetí do něj je velký zájem, který několikanásobně převyšuje naše možnosti. 
Pozitivního hodnocení naší péče se nám dostává nejen ze strany veřejnosti, 
ale i ze strany dalších organizací – jako je Židovská obec Brno, Církev 
československá husitská, Společnost Parkinson, vedení městské části Brno – 
Maloměřice, Obřany. 
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b) VILLA MARTHA  

Od začátku roku 2010 je objekt stále plně obsazen (17 klientů s duševními 
nemocemi). Pro zajištění poskytovaných služeb bylo zřízeno 15 nových 
pracovních míst. 

Paní MUDr. V. Přibylová, praktická lékařka z Domu důstojného stáří, 
převzala do své péče v roce 2012 i zdejší klienty. Od 1. 1. 2013 máme 
uzavřenou smlouvu o poskytování lékařské péče s MUDr. Šišovskou ze 
střediska v Žabčicích, která se bude nadále o naše klienty starat. Velmi dobrá 
spolupráce je i s psychiatričkou MUDr. E. Matouškovou, která v roce 2012 
přestěhovala svou ordinaci přímo do Hrušovan.  

Pracovníci Villy Martha vymýšlejí a 
chystají pro klienty různé akce. 
Oslavy jubilantů v jednotlivých 
měsících a oslavy narozenin 
pracovníků se zde s úspěchem 
konají společně. Začátkem roku 
přicházejí „Tři králové“, nesmí 
chybět ani „Valentýnská oslava“, o 
velikonocích klienty navštěvují 
nejen v hojné míře příbuzní, ale i zástupci obce. Oblíbený je rozpustilý 
svátek čarodějnic 30. dubna. V letních měsících navštěvují domov i klienti 
z Domu důstojného stáří v Brně – Maloměřicích. Na příjemné posezení na 
zahradě se vždy ještě dlouho vzpomíná. 

V posledním čtvrtletí roku 2012 odešla na svou žádost dosavadní vrchní 
sestra. Tato změna příznivě ovlivnila aktivizaci klientů. Ve společné části 
objektu byla vytvořena jídelna, kde se v dopoledních a odpoledních 
hodinách čte, vzpomíná, poslouchá hudba nebo rukodělně pracuje. Při 
těchto činnostech pomáhají personálu dobrovolníci. Začátkem prosince 
přichází do domova Mikuláš a klientům přináší drobné dárky. V adventu 
domov navštěvují děti z místní mateřské školy a zástupci obce. Pracovníci 
připravují na vánoční svátky domácí cukroví. 

Každou druhou neděli je v modlitebně zamyšlení nad biblí, které zajišťuje 
dojíždějící duchovní Církve československé husitské. 
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Velmi dobrá je spolupráce 
s Obecním úřadem 
v Hrušovanech a celým Regionem 
Židlochovicko, kteří nás 
podporují i finančně. 

V září 2012 se uskutečnila 
v domově se zvláštním režimem 
Villa Martha (bez předchozího 
ohlášení) návštěva pověřených 

pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv. Kontrola byla zaměřena 
především na zkoumání prevence vzniku malnutrice. Opatření doporučená 
ke zvýšení standardu poskytované péče byla splněna, zejména písemné 
sledování příjmu stravy a tekutin u jednotlivých klientů, ale i další body 
závazných doporučení. Byla rovněž zajištěna pravidelná ergoterapie a 
fyzioterapie a byl vytvořen prostor pro stolování mobilních klientů. 

O služby našeho domova se zvláštním režimem je značný zájem, o čemž 
svědčí, k dnešnímu dni registrovaných 155 žádostí. 

V roce 2012 ve Ville Martha zemřeli 3 klienti, jejich místa byla ihned 
obsazena dalšími zájemci. Žádaný je i krátkodobý pobyt, který je umožněn 
pro mobilní klienty v 1. poschodí objektu. Pro zlepšení ekonomiky provozu 
domova nám byla v roce 2012 na Ministerstvu životního prostředí schválena 
90% podpora při spolufinancování projektu na využití sluneční energie pro 
ohřev teplé vody a doplnění topného systému. Realizaci předpokládáme 
v roce 2013.  

 

5) REKONDIČNÍ POBYTY 

V roce 2012 pokračovaly pravidelné a tolik oblíbené rekondiční pobyty pro 
seniory. Jarní pobyt se konal v červnu poprvé v Hostýnských vrších ve 
středisku Sola Gratia. Počasí nám přálo, a tak jsme využívali krásné okolí 
k procházkám a výletům. Koncem měsíce října jsme strávili týden 
v lázeňském domě Praha v Luhačovicích. Zde nás překvapil i první sníh a 
mráz. Tak jsme se více než procházkám po okolí věnovali svému zdraví a 
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plně využívali všechny procedury, které nám lázně nabízely. Oba pobyty byly 
vydařené, všichni zúčastnění byli jistě spokojeni. 

 

6) ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Německo 

V loňském roce byla na řadě jako hostitel Saská diakonie v Lipsku. Bývá tam 
vždy zima, ba ani v květnu (5. 5. – 8. 5.) nepřálo počasí: 10°C, ledový vítr. 
Ale programu to neublížilo. Absolvovali jsme koncert slavného chlapeckého 
sboru – moteta v chrámu svatého Tomáše, prohlídku velkého a dobře 
zavedeného domova Matthäistift spojenou se setkáním Spolku přátel 
Betanie (za účasti vedení Diakonie), v neděli bohoslužby a zoo, což nás na 
programu poněkud udivilo. Ale jen dokud jsme se neocitli v Botswaně, 
obrovském pavilonu, který rekonstruuje předpokládanou „prapevninu“ a 
vytváří prostředí pro flóru a faunu všech tropických světadílů, jež 
nepochybně koexistovaly před odtržením celé americké pevniny. Úžasný 
dojem. Ano, i tak lze chválit Hospodina! Pondělní odborný seminář o 
otázkách péče o seniory byl nesmírně podnětný, i z hlediska konání ve 
skvělém domově Marienstift, a na závěr jsme ještě stihli zasedání spolku pro 
podporu partnerství měst Lipska a Brna a studenou večeři se 
severoněmeckými specialitami, kterou uspořádal obchodní ředitel pan Junge 
(sám z Hamburku). 

Ale pro naše nejstarší přátele pány Rentzsche a Pampuse, které v našem 
DDS skoro všichni znají, to nebylo dost, a tak za námi ještě přijeli 
v listopadu na krátkou přátelskou návštěvu, při které se samozřejmě 
nemluvilo skoro o ničem jiném, než o úkolech a výzvách péče o seniory 
v Německu a u nás. 

Rakousko 

Naše jarní jednodenní návštěva v domě pro seniory Haus Elizabeth přinesla 
mnoho neobyčejně cenných srovnání. Zistersdorf má tradici, ovšem 
současná podoba objektu je velmi moderní a docela grandiózní. Páni 
architekti si splnili sny, obestavěli veliký prostor a vyhověli mnoha 
soudobým požadavkům. Ale je otázka, zda skutečné požadavky starých lidí, 
jejich potřeba spíše nevelkých, komorních interiérů a míst, s nimiž se mohou 
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identifikovat, nepřišly zkrátka. Ředitel domova pan Ludwig Schweng, který 
se nám neustále osobně věnoval, sám upozorňoval na četné detaily 
vycházející z vědeckých studií, které zůstaly opuštěny. „Život je 
neodkoupil“. Bohužel je sám tak zaneprázdněn, že zatím nemohl akceptovat 
několik našich námětů na setkání v relativně nedalekých Hrušovanech u 
Brna. Těšíme se tedy, že se nám podaří pokračovat v zajímavé diskusi 
v letošním roce. 

Indie 

Sibil Rani, jihoindické děvčátko, které podporují obyvatelé a pracovníci 
DDS tak, aby mohlo chodit do školy, nám roste, má dobrý prospěch, ale 
pořád ještě nezvládá ani jednoduchou korespondenci v angličtině. Ovšem 
pokud nechce studovat na vysoké škole nebo se třeba věnovat turistickému 
ruchu (který v této provincii státu Kárnataka není velký), nemůžeme zazlívat 
ani jí ani pedagogům, že se důraz klade spíš na praktické předměty, jež bude 
potřebovat. Obyvatele DDS toto spojení těší a prostředky se zpravidla 
vyberou velmi rychle. 

7) PROPAGACE 

Přestože by se mohlo zdát, že za léta poskytování sociálních služeb má naše 
občanské sdružení tak dobrou pověst, že již není třeba je propagovat, 
nepodceňujeme ani tuto oblast. Abychom stabilizovali a rozšířili kmen 
uživatelů, jímž poskytujeme domácí péči, dali jsme natisknout několik stovek 
letáků formátu A5, jež jsou distribuovány v rámci jednotlivých 
náboženských obcí CČSH, v našem centrálním středisku na Joštově ulici a 
jsou jimi vybaveny také pečovatelky v terénu. Podobné letáky, ovšem 
formátu A6, vznikly i pro podporu povědomí o nabízených ošetřovatelských 
službách. Tyto letáky jsou zase distribuovány v čekárnách zdravotnických 
zařízení. 

V naší vývěsce v centru Brna na České ulici 31 byl instalován nový plakát 
nabízející zajištění pečovatelské služby v domácnostech. V průběhu dnů 
otevřených dveří v obou našich pobytových zařízeních (Dům důstojného 
stáří a Villa Martha) jsme promítali obrazové pásmo přibližující šíři činnosti 
Betanie. 
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Štáb České televize natočil v hrušovanské Ville Martha spot, představující 
tento domov se zvláštním režimem. V pořadu kromě ředitelky Betanie a 
našich klientů vystupuje také starosta Hrušovan u Brna Miroslav Rožnovský, 
jenž kladně hodnotí spolupráci obce s Betanií. Vizitka se stala součástí 
Křesťanského magazínu vysílaného dne 25. března 2012 a je dodnes ke 
zhlédnutí v archivu ČT na internetové adrese 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-
magazin/312298380040005/.  

Webové stránky Betanie (www.betanie.eu) byly kromě průběžných 
aktualizací zpráv o uskutečněných akcích včetně fotodokumentace doplněny 
v úvodní sekci o praktické informace týkající se postupu při získávání 
příspěvku na péči, resp. při podání žádosti o přijetí do našich pobytových 
zařízení. Průběžně jsou také doplňována klasická fotografická alba ilustrující 
jednotlivé akce z bohatého života v DDS a ve Ville Martha. Ke konci roku 
2012 je těchto alb již více než tucet a každým rokem se stávají díky své 
historické hodnotě (první album zachycuje už přípravu stavby v roce 2002) 
stále vzácnějším dokumentem, který při prohlížení (např. v rámci Dnů 
otevřených dveří) budí zájem veřejnosti. 

V roce 2012 pokračovala tradice tisku vlastního barevného nástěnného 
kalendáře našeho občanského sdružení. Ten obdrželi všichni přítomní 
členové o. s. v závěru roku na vánoční besídce Betanie. Pěkný kalendář je 
letos poprvé vybaven velkou fotografií na každý měsíc a praktickým 
řádkovým uspořádáním, které umožňuje zaznamenat si do něj ke každému 
dni stručné poznámky. 

V závěru roku 2012 vznikla myšlenka udělování tzv. Certifikátu dobrého 
srdce našim významným sponzorům a mecenášům. Vkusný arch na 
ušlechtilém ručním papíru je projevem vděčnosti za poskytnutý dar a 
předává se v zarámování, takže se může v případě vystavení stát jistou 
formou propagace našeho sdružení v okolí dárce.  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/312298380040005/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/312298380040005/
http://www.betanie.eu/
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8) PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ROCE 2012 

Terénní služby (pečovatelská + ošetřovatelská): 
Vedoucí pečovatelské služby .................................... 1 
Vedoucí ošetřovatelské služby ................................. 1 
Pracovnice v sociálních službách ........................... 10 
Zdravotnické pracovnice .......................................... 5   
 17 
Dům důstojného stáří, Brno: 
Sociální pracovnice .................................................... 1 
Vedoucí technického provozu ................................. 1 
Řidič, údržbář ............................................................. 1 
Referent zásobování .................................................. 1 
Vedoucí zdravotnická pracovnice  ........................... 1 
Zdravotnické pracovnice .......................................... 5 
Ošetřovatelky.............................................................. 2 
Pracovnice v sociálních službách ........................... 13 (1 pracovník na ¾ 

úvazku) 
Pomocná pracovnice ................................................. 1 
Výdej stravy ................................................................ 3 
Úklid ............................................................................ 3 
Prádelna ....................................................................... 2 
 34 
Villa Martha, Hrušovany u Brna: 
Vedoucí zdravotnická pracovnice ............................ 1 
Zdravotnické pracovnice .......................................... 4 
Ošetřovatelky.............................................................. 1 
Pracovnice v sociálních službách ............................. 7 
Pracovník v sociálních službách 
pod dohledem sociálního pracovníka ...................... 1   
Údržbář, řidič, úklid ................................................... 1 
Výdej stravy ................................................................ 2 
  17  
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Ředitelka občanského sdružení ................................ 1 
Ekonomka .................................................................. 1 
 2 
Celkem za organizaci 70 zaměstnanců 
 
Profese nutriční terapeut a ergoterapie jsou zabezpečeny na dohodu o 
provedení práce. Administrativa Villy Martha je vykonávána pracovnicí na 
dohodu o pracovní činnosti. 
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9) ROZVAHA K 31. 12. 2012 

AKTIVA                   Kč PASIVA               Kč 
        
Budovy, haly a stavby 75 213 141 Kč Dodavatelé 159 484 Kč 
Movité věci 2 926 408 Kč Ostatní závazky 49 839 Kč 

Pořízení hmotných investic                          
- Kč     

Oprávky k budovám -14 652 719 Kč Zaměstnanci    
- Kč 

Oprávky k movitým věcem -2 434 323 Kč Pojištění a daně 435 049 Kč 
Majetek 61 052 507 Kč Jiné závazky 1 263 247 Kč 
Zásoby 11 003 Kč Výnosy příštích období 402 000 Kč 
Pokladna, ceniny 200 871 Kč Zúčtovací vztahy 2 309 619 Kč 
Bankovní účty, cenné papíry 114 913 Kč Vlastní jmění 57 910 785 Kč 
Finanční účty 315 784 Kč Rezervy na opravy 1 000 000 Kč 

    Nerozdělený zisk minulých let                       
- Kč 

Zúčtovací vztahy 130 472 Kč Hospodářský výsledek 289 362 Kč 
    Jmění, fondy rezervy… 59 200 147 Kč 
AKTIVA  61 509 766 Kč   PASIVA  61 509 766 Kč 



 

10) PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 

Zdravotnický materiál 29 800 Kč 
Kancelářské potřeby 52 097 Kč 
DHIM (1000-40000) 151 843 Kč 
Ostatní materiál (údržba, úklid…) 237 474 Kč 
Propagace 1 915 Kč 
Potraviny 859 815 Kč 
Spotřeba materiálu 1 332 944 Kč 
Elektrická energie 685 021 Kč 
Plyn, pára, vodné, stočné 1 055 241 Kč 
Pohonné hmoty 66 885 Kč 
Spotřeba energie 1 807 147 Kč 
Opravy a údržba 228 738 Kč 
Cestovné a Jízdné 61 433 Kč 
Náklady na reprezentaci 51 178 Kč 
Nájemné + služby 185 708 Kč 
Telekomunikační služby, poštovné 153 223 Kč 
Stravovací služby 1 429 355 Kč 
Ostatní služby 212 041 Kč 
Projekční a inženýrské práce 30 000 Kč 
Služby 2 010 327 Kč 
Mzdy 16 681 734 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 5 692 079 Kč 
Mzdové náklady 22 373 813 Kč 
Stravné pro zaměstnance 586 476 Kč 
OOPP a vzd. zaměst., penz. připojištění 429 308 Kč 
Sociální náklady 1 015 784 Kč 
Daně, popl., pojištění, příspěvky, nem. dávky 342 453 Kč 
Tvorba rezerv 0 Kč 
Odpisy 2 708 330 Kč 
Náklady 31 932 147 Kč 
  
Příjmy za poskytované služby 19 801 943 Kč 
Dary a příspěvky 
(člen. přísp.=21.200,- veř. sbírka=11.125,-) 796 726 Kč 

Dotace MMB (odbor sociální péče, odbor zdraví) 5 170 000 Kč 
Dotace JMK (odbor sociálních věcí) 1 564 000 Kč 
Dotace MPSV 1 493 000 Kč 
Dotace úřadů práce 100 000 Kč 
Dotace Nadačního fondu obětem holocaustu 455 000 Kč 
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Ostatní příjmy (odpisy, zúčtování rezerv, úroky) 2 840 840 Kč 
Výnosy 32 221 509 Kč 
Hospodářský výsledek 289 362 Kč 

 

11) PODĚKOVÁNÍ 

Stejně jako v předchozích letech pro nás byly velmi významné dotace 
z odborů zdraví a sociální péče Magistrátu statutárního města Brna a odboru 
sociálních věcí Jihomoravského kraje, za jejichž pomoc je třeba vyslovit dík. 
K provozu naší organizace přispěly rovněž dotace z ministerstva práce a 
sociálních věcí a z Úřadu práce ČR. 

Ani naši dlouholetí partneři z Diakonie Církve evangelicko-lutherské 
z Lipska a saský Klub přátel Betanie na nás v loňském roce nezapomněli. 
Mezi pravidelné podporovatele patří náboženské obce a Diecézní rada 
Církve československé husitské. Velmi si vážíme rovněž podpory Nadačního 
fondu obětem holocaustu a dlouholeté spolupráce s Židovskou obcí Brno. 
Také podnikoví a soukromí sponzoři, jejichž seznam je v příloze, pomohli 
zajistit regulérní chod organizace a kvalitu poskytovaných služeb, za což si 
zaslouží upřímné poděkování. Nedílnou součásti zprávy je proto seznam 
dárců, k němu se sluší poznamenat, že jsme stejně vděčni těm, jejichž 
příspěvek se výrazně projeví na našem rozpočtu, jako těm, kteří se s námi 
podělili o své relativně skromné prostředky. 

 

  AKL Zálešák  30 000 Kč 
  Bednaříková Bohumila, Brno 1 000 Kč 
  Bezdičková Irena, Brno 1 100 Kč 
  Burget Jaromír, Brno 40 000 Kč 
  Burgetová Marcela, Brno 10 000 Kč 
  Carcom, spol. s r.o. 8 000 Kč 
  CB&I, s. r. o.  150 000 Kč 
  děti z Révovy ulice 1 963 Kč 
  Diakonie Lipsko, Německo  50 000 Kč 

Mgr. Frimmelová Jitka, Brno 20 000 Kč 
JUDr. Gallus Miroslav 100 000 Kč 

  Holečková Ludmila, Brno 20 000 Kč 
  Horká Jitka, Brno 300 Kč 
 Jakubová Vlasta 15 000 Kč 
 Jandová Anna 15 000 Kč 

Dr. Janečková Denisa 5 000 Kč 
manželé Jonákovi, Brno 20 000 Kč 
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Ing. Kyliánová Zuzana 10 000 Kč 
  Konvičná Marie, Brno 100 Kč 

PhDr. Koreňová Věra 2 000 Kč 
  Kroupová Dana 10 000 Kč 
  Lerche Jan, Brno 10 000 Kč 
  Martinec Jaroslav, Praha  20 000 Kč 
  Matušková Helena, Brno 1 000 Kč 

Mgr. Neumannová Zora, Brno 15 000 Kč 
  Novák Libor 10 000 Kč 
  Obec Hrušovany u Brna 100 000 Kč 

MUDr. Peňáz Jan, Brno 10 000 Kč 
  Pitrová Markéta, Brno 5 000 Kč 
  Průšová Myra 15 000 Kč 
  Ptáček Vladimír, Brno 520 Kč 
  sbírka NO CČSH 3 710 Kč 
  sbírka NO CČSH Brno, Botanická ul. 10 700 Kč 
  Skalová Eva, Brno 8 000 Kč 
 STK Brno 5 000 Kč 

  Svoboda Milan, Brno 200 Kč 
Ing.  Syrovátková Hana, Brno  4 000 Kč 

  Ševečková Marie, Brno 20 000 Kč 
Mgr. Šívara Petr, Brno 3 000 Kč 
Mgr. Táborská Drahomíra, Brno 500 Kč 

PhDr.  Vaňková Iva 10 000 Kč 
  VOSPGS a SPGS Kroměříž 808 Kč 

  ZDRAVO s.r.o. Brno 2 500 Kč 
Celkem 764 401 Kč 
 

V předchozím textu byla několikrát zmínka o vděčnosti, například v pasáži o 
propagaci (ač to tam nepatří věcně, ale jen formálně v rámci tiskových 
aktivit). 

Netajíme se ovšem tím, že největší dík patří pracovníkům Betanie, zejména 
tomu jejich působení, které se vůbec nedá kvantifikovat, ani v nějaké 
tabulce, ani květnatém popisu. Letos je třeba zvlášť vyzvednout rovněž ty, 
kdo neslouží u lůžek obyvatel, i když jim také podávají pomocnou ruku (ba i 
doslovně, například při doprovodu k odbornému lékaři). Jsou to ti 
pracovníci, kteří se dobře dívají kolem sebe, zjišťují, co by se dalo lépe 
uspořádat, racionalizovat, jak se dá zlepšit pohodlí, získat víc místa, jak lze 
účelně přebudovat prostory. Tím věc nekončí. Identifikují, co lze upravit, jak 
na to, načež věc ještě také realizují – s minimální účastí externích sil, 
s neuvěřitelně nízkými náklady a s využitím všeho, co je v domě k dispozici. 
Jsou to pracovníci, kteří si nestojí o svatozář a o veřejné poklepávání na 
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rameni. Jen jejich zásluhou mohla Betanie zatím drobnými kroky růst 
takříkajíc zevnitř, bez investic. Doufáme, že se jejich důvtip bude moci 
uplatnit, až se konečně bude realizovat celkem skromná a velmi potřebná 
investiční výstavba. Končíme tedy poděkováním – a nadějí. 
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