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Úvodní slovo předsedkyně 
 Valná hromada a výroční zpráva – to je docela užitečný mezník, který nás 
nutí změnit trochu úhel nazírání. 
 Z mého pohledu to byl rok, za který se Betanie výrazně vnitřně 
konsolidovala. Navenek se vlastně nic neměnilo. Terénní i stacionární služby plnily 
své úkoly – zdravotní, sociální i kulturně společenské. Brněnská veřejnost si stále 
větší měrou všímala naší existence a seznam uchazečů o pobytové služby narostl 
víc, než nás může těšit. Uskutečnily se tradiční rekondiční pobyty, jarní i 
podzimní, opět s velikým úspěchem, a celá řada akcí, o nichž bude podrobněji 
referovat paní ředitelka. 
 Ale já mám na mysli ještě něco jiného. Z Betanie se za uplynulý rok po 
určitých personálních změnách stal organizační útvar, který funguje skoro tak 
dobře jako mraveniště nebo úl.  Já sama nejsem v tom každodenním kolotoči, ale 
z týdenních porad na Joštově a z četných návštěv v DDS mám pocit, že všichni 
vědí, co mají dělat, a dělají to způsobem, který bych nazvala radostnou 
samozřejmostí. A to vůbec není málo. 
 Za ten rok se uskutečnilo mnoho významných návštěv, na jaře byl natočen 
pěkný televizní pořad o bratru faráři Průšovi a o DDS, ale jedna věc byla docela 
mimořádná, a i když se za chvíli dozvíte víc, musím se o ní zmínit i v tomto úvodu. 
Byl schválen projekt, byla schválena dotace z EU, a na podzim byly zahájeny 
práce na rekonstrukci bývalé hrušovanské fary CČSH, takže letos na podzim by 
se mělo uvést do provozu druhé stacionární zařízení Betanie – Villa Martha, 
domov se zvláštním režimem. To je velké téma a nesmírně potřebná věc. Ten 
projekt je mediálně známý a stal se přímo vlajkovou lodí našich aktivit. Ale více o 
něm paní ředitelka. 
 Teď je na čase zmínit se o personálních věcech. Po dlouholetém 
předsedovi Dr. Skálovi, který odešel z aktivních funkcí, oznámila také Dr. 
Mádrová, že ze zdravotních důvodů hodlá rezignovat na svou funkci členky 
správní rady, takže budeme muset doplnit složení tohoto řídícího orgánu. Dostali 
jste lístky s navrženými kandidáty, a podle jednoho z následujících bodů 
programu doufáme, že využijete svého práva volby. 
 K personálním věcem patří také to, že já sama chci oznámit, že pokud budu 
zvolena, budu to považovat za své poslední období v této funkci. Zatím mne k 



tomu nenutí zdravotní důvody, ale racionální úvaha. Má-li předseda přinášet nové 
impulsy a dynamicky reagovat, neměl by překročit určitý věk. 
  A ještě jedna změna. Naše dlouholetá a osvědčená ekonomka Jana Lachová 
se rozhodla, že se vrátí za rodiči do Košic. Je to škoda, ale nemůžeme jí bránit. 
Rádi bychom jí ze srdce poděkovali a předali jí na památku něco, co jí bude 
připomínat její působení u nás. Jsou to signované reprodukce děl akademického 
sochaře Jiřího Netíka, jaké visí u nás na Joštově. 
 Tato změna naštěstí neproběhla tak, jak to často bývá, že někdo odejde a 
potom se hledá náhrada. Naše nová ekonomka, paní Dáša Schillerová, nastoupila 
tak, aby se mohlo uskutečnit nejen formální předání agend, ale také toho know-
how, které je sdělitelné. Troufám si ostatně tvrdit, že měla paní ředitelka při 
této volbě šťastnou ruku a doufám, že bude také paní Schillerová u nás 
spokojena. 
 Před rokem jsem informovala, že se jako náhrada za paní Bártovou staly 
vedoucími pracovnicemi v terénu Leona Zemanová a  Mgr.Víťa Kubíková – tehdy 
měly za sebou dva měsíce ve funkci. Po uplynutí dalšího roku to vypadá, že své 
funkce zastávají snad od začátku Betanie, a mám z toho velkou radost. 
 Když něco podobného neřeknu o DDS, neznamená to, že je diskriminuji. 
Tam se ovšem chystají nějaké dosud nerozhodnuté změny na podzim. Paní 
ředitelka bude muset uvážit, koho z nejzkušenějších bude moci delegovat do 
Hrušovan, aby se tam dobře rozběhl provoz, ale přitom "mateřský podnik" v 
Maloměřicích příliš nestrádal. Ale na to máme ještě čas. I v DDS se samozřejmě 
doplňují kádry, ale o tom zde nebudu mluvit v jednotlivostech. Ekonomka je totiž 
taková centrální funkce pro všechny složky Betanie.Možná si vybavíte jedno 
téma, kterému jsme věnovali na loňské valné hromadě hodně času a oživenou 
diskusi. Byly to aktualizované Stanovy. Vložili jsme do jejich přípravy a do nových 
a nových verzí za vydatné právnické konzultace velmi mnoho úsilí.  Nakonec vznikl 
dokument, který by byl snad mohl sloužit za vzor organizacím podobného 
zaměření. Neprošel. Ale ne pro právní nebo věcné vady. Chtěli jsme pro pořádek 
upravit tuto zakládací listinu, aby odpovídala současnému stavu, ale pokusili jsme 
se o to v nevhodnou dobu, kdy se na nejvyšší centrální a politické úrovni řeší 
principiální otázky nové právní úpravy závazné pro všechna občanská sdružení.  A 
jak to vypadá, ještě se nějaký čas budou řešit. Máme tedy staré stanovy, které 
správně definují náš cíl a naše celkové zaměření, a čekáme. 
 Důležité je to, že se nám podařilo přesvědčit všechna dotační místa o tom, 
že své cíle v oblasti sociální a zdravotní služby pro seniory naplňujeme dobře a 
vyhovujeme všem kritériím pro poskytnutí dotací tak, aby na naše služby mohli 
"dosáhnout" také senioři ze sociálně slabších vrstev, kterých je ostatně většina. 
Ta dotační místa jsou JmK, Magistrát a Ministerstvo práce a sociálních věcí – 
přesnější údaje jsou součástí písemné zprávy. Chtěla bych jen dodat, že tuto 
finanční vícezdrojovou pomoc velice oceňujeme. Nejde totiž o prostředky ve výši, 



na kterou by nám vznikl právní nárok – jsou to fondy, které ty uvedené instituce 
rozdělují s uvážením důležitosti projektů  a záruky žadatele, že je použije 
hospodárně pro definované cíle. Takže je třeba velmi poděkovat za toto uznání. 
  V letošním roce budeme slavit půlkulaté – pětileté - výročí otevření 
Domu důstojného stáří, koncem roku by měla být hrušovanská Villa Martha 
zařízení nejen vybavené, ale i naplněné životem. Celkové ekonomické prostředí je 
přitom velmi svízelné, a i když nám nehrozí ztráta zaměstnání, musí se nás 
zákonitě tato situace také dotknout, byť i nepřímo. Věřím, že ve vás – členech 
našeho občanského sdružení - budeme mít podporu, ale hlavně se spoléháme na 
pomoc z těch Nejvyšších Míst. 
 

  Hlavní okruhy naší činnosti 
 
 
1) Terénní služby 
 
Domácí zdravotní péče 
 
Na základě ordinace praktického lékaře navštěvovalo v uplynulém roce pět 
zdravotních sester těžce nemocné pacienty v jejich domácnostech. Odborné 
zdravotní úkony poskytovaly v průběhu pracovního týdne i o víkendech. 
K návštěvám používaly převážně městskou hromadnou dopravu, pro odběry krve a 
biologického materiálu a jejich včasnou přepravu do laboratoře měla vedoucí 
domácí zdravotní péče k dispozici služební automobil.  
     Vzhledem k nepříznivým podmínkám, které pro domácí péči stanovila 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, jsme byli od května 2008 nuceni ukončit domácí 
zdravotní péči v Kuřimi a okolních obcích. 
     Zájemcům, kteří dle vyjádření praktického lékaře již neměli nárok na úkony 
domácí zdravotní péče hrazené pojišťovnou, jsme nabídli možnost poskytnutí 
péče za přímou úhradu. Této možnosti v uplynulém roce využilo několik klientů. 
 
b)  Pečovatelská služba 
 
Po poměrně velkém odlivu uživatelů v počátečním období v důsledku úmrtí a 
odchodu do pobytových zařízení se podařilo terénní pečovatelskou službu 
stabilizovat. Podobně jako v minulých letech zajišťoval tým osmi pečovatelek 
uživatelům službu v jejich domácnostech. Pečovatelky pomáhaly při úkonech 
osobní hygieny, připravovaly snídaně, obědy a svačiny, nakupovaly, uklízely, 
ochotně vyřizovaly podání žádosti o příspěvky na péči a jiné pochůzky. Některé 
z našich klientů doprovázely na vycházky, k lékaři či na drobný nákup do blízkého 
obchodu. 



Převážně imobilní a těžce zdravotně postižení klienti vděčně využívali nabídky 
služby ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích. Bez obav o své blízké tak 
mohli být i jejich rodinní příslušníci; měli totiž jistotu, že je o jejich blízké 
náležitě postaráno. 
Obětavá a kvalitní práce našich pečovatelek umožnila zůstat v domácím prostředí 
lidem, kteří by jinak byli odkázáni na stálou péči ve stacionářích a léčebnách 
dlouhodobě nemocných. 
 Na výsledcích terénní služby a kvalitě poskytované péče se podílel celý 
pracovní tým pod vedením dosavadní ředitelky DDS ing. Bednářové, která se od 
1.1. 2008 ujala rovněž vedení terénních služeb. Tento krok výrazně přispěl ke 
stabilizaci a sjednocení práce celé organizace. 
 Směrodatným ukazatelem práce v terénní péči byl především počet 
návštěv. U některých klientů byla péče poskytována v průběhu dne několikrát a 
některé návštěvy trvaly i několik hodin. Z tohoto důvodu statisticky klesl počet 
ošetřených. Bylo to způsobeno péčí o osoby těžce nemocné, bezmocné, 
nesoběstačné, a v některých případech i psychicky značně alternované. 
     Ani v uplynulém roce nenavýšily zdravotní pojišťovny hodnotu bodu. Dotace na 
provoz terénních služeb poskytované z prostředků KÚ JmK a Magistrátu města 
Brna pokryjí pouze část nákladů organizace. Proto jsme byli vděčni všem 
laskavým sponzorům a dárcům za jejich pomoc při zajištění provozu Betanie. 
 

 



2) Pobytové služby 
 
V Domě důstojného stáří je dnes ubytováno celkem 70 seniorů, kterým je kromě 
ubytování a celodenní stravy poskytována podle potřeby služba pečovatelská a  
ošetřovatelská. Spolupracujeme s lékaři, u kterých jsou naši klienti registrováni, 
zajišťujeme dle jejich pokynů některé odborné úkony, na které máme konečně  
smlouvy se čtyřmi zdravotními pojišťovnami. Doba poskytování služeb v Domě 
důstojného stáří je nepřetržitá 24 hod. denně .Obyvatelé se začlenili do života 
městské části Maloměřice, získávají nové sociální kontakty s okolím a nalézají tak 
i lépe smysluplnost svého života. Pravidelně pořádáme v domově kulturní a 
společenské akce, na které zveme nejen rodinné příslušníky, ale i obyvatele 
okolních  městských částí. Ve druhém pololetí 2008 jsme začali měsíčně 
navštěvovat solnou jeskyni. Hodinové relaxace se stala mezi našimi klienty velmi 
oblíbené. Někteří z obyvatel využívají i v domově možnosti pravidelného cvičení 
s rehabilitační sestrou. Dispozici jsou cvičební stroje , gymnastické míče i 
rotoped. 
Měsíc leden jako každý rok zahájila návštěva „Tří králů“ a tradiční novoroční 
koncert, který  nám připravují členové Brněnské filharmonie se svým Nostalgia 
kvartetem. Tentokrát hráli i všem narozeným v prvním měsíci roku. V únoru nás 
potěšila rodina Košíkova se svým novým pásmem a Plyšákový bál, pořádaný na 
oslavu jubilantům. Velikonoce v měsíci březnu  jsme si připomněli pašijovým 
čtením na Velký Pátek  a velikonoční zábavou, na které jsme popřáli všem 
narozeným v březnu. V měsíci dubnu jsme s historičkou dr. Fládrovou v parku 
domova besedovali o pověstech, vztahujících se k městu Brnu. Jubilantům přišly 
popřát sestřičky alias „vojáci mírových sil“. Posledního dubna zase patřil park 
čarodějnicím.  V měsíci květnu jsme v modlitebně DDS měli opět slavnost, 
netypickou pro domov pro seniory. Jednalo se o svátost křtu pravnuka našeho 
klienta. Dokonce se v tomto měsíci konala v domově i taneční soutěž, které se 
zúčastnili i naši „vozíčkáři“. Při této příležitosti jsme popřáli všem narozeným 
v květnu. Červnových jubilantům přišla na terasu zahrát cimbálová muzika. 
V červenci jsme oslavili 4. výročí otevření DDS s piráty a mořskou pannou. Mezi 
milé hosty patřil i hejtman Jihomoravského kraje Ing. S.Juránek, zástupci Církve 
československé husitské a Židovské obce. Vypravili jsme se i do TITANIC HALL 
na výstavu věnovanou Leonardu da Vinci. Nebývalému zájmu se každé léto těší 
výlet do přírody. Tentokrát jsme v srpnu byli hosty Maloměřické tělovýchovné 
jednoty na nedalekém hřišti, kde byl pro nás připraven táborák, špekáčky a 
zahrát přišla místní trampské skupina. 
V měsíci září jsme s oslavenci ochutnali čerstvě natrhané hrozny, v měsíci říjnu 
jsme si při oslavách zazpívali i zatančili. Teplé podzimní sluníčko nás ještě 
pozvalo na terasu, kde se nám velmi obtížně rozhodovala soutěž o nejlepší 
„jednohubky “. V listopadu jsme měli možnost se potěšit s některými kontaktními  



zvířátky ze ZOO. Nečekaně nás navštívil i místopředseda ČSSD Ing. Zdeněk 
Škromach, který se o domově vyjádřil pochvalně. Zahrát a zazpívat nám přijel 
soubor „Stará Líšeň“. Začátkem měsíce prosince přinesl hodně radosti do domova 
Mikuláš se svým čertovským doprovodem. I pracovníci BETANIE si před 
vánocemi našli chvilku pro společné povídání a vzájemné obdarování. V čase 
adventním za námi přišly děti z dětského domova. Tradicí se stal již společný 
oběd na Štědrý den a rozloučení se Starým rokem na Silvestra. 
Kromě výše uvedených akcí se v domově konají každou neděli bohoslužby, které 
střídavě slouží  Církev československá husitská a Církev evangelická .Každou 
středu je v modlitebně biblická hodina. Jednou měsíčně se v jídelně pořádají 
trhy s textilem a kosmetikou. V domově dobře funguje prádelna, máme zajištěny i 
opravy prádla. Velmi dobrá je spolupráce s MUDr. Stříbrnou, která má v domově 
ordinaci. Potřebné léky pro všechny obyvatele zabezpečuje denně lékárna na ul. 
Selské. Plně vytížen je i nevidomý masér, který u nás pracuje a pedikérka, která 
dochází několikráte do měsíce. Denně se využívá autodoprava, a to nejen pro 
dovoz stravy a pro zásobování, ale zejména pro dopravu  nechodících a špatně 
pohyblivých seniorů na různá vyšetření a do nemocnic. V roce 2008 se nám 
podařilo vybudovat v domově pokoj pro hosty, který bude příležitostně využíván i 
pro přechodné pobyty (tzv. odlehčovací služba). 
V roce 2008 zemřelo v domově celkem 8 obyvatel, z toho 2 jsme převzali do péče 
již v terminálním stadiu. Uvolněná místa byla okamžitě obsazena, neboť po 
ubytování v domově je několikanásobně vyšší poptávka, než jakou můžeme 
uspokojit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) Bezplatné poradenství 
 
Betanie byla založena začátkem devadesátých let minulého století členy Církve 
československé husitské s ideou dobrovolné pomoci všem potřebným. Jednalo se 
o skupinu odborníků – dobrovolníků, kteří poskytovali pomoc zejména radou. 
Postupně se naše sdružení profesionalizovalo, ale bezplatné poradenství – v 
 oblasti sociální – zůstalo.  Všichni vedoucí pracovníci BETANIE poskytují 
tzv.sociální poradenství, v rámci kterého pomáhají např. s vyplňováním žádostí o 
poskytování příspěvku na péči, o různé finanční podpory, žádosti o  nové 
občanské průkazy apod. 
 
4) Rekondiční pobyty 
 
V roce 2008 pokračovaly pravidelné a tolik oblíbené rekondiční pobyty pro 
seniory. Jarní pobyt se konal v měsíci květnu v krásném prostředí Vysočiny 
v Zubří u Nového Města, podzimní v měsíci září v jižních Čechách na Holenském 
dvoře, kde jsme byli již třikrát velmi spokojeni. Tentokrát byla volná místa 
nabídnuta i členkám Židovské obce Brno, které projevily zájem s námi na 
obdobné rekondiční pobyty pravidelně jezdit. Oba pobyty byly vydařené, přálo 
nám počasí a všichni zúčastnění byli velmi spokojeni.  

 



5) Školící akce 
 
Zdravotní sestry a pečovatelky celé organizace jsou průběžně proškolovány a 
seznamovány s novými metodami ošetřování, případně si doplňují vzdělání podle 
zákona 108/06 Sb. 
Velmi úzká spolupráce je se středními školami, které pro praktické vyučování 
formou odborné praxe využívají náš Dům důstojného stáří. V minulém roce byly 
studentky Zdravotnické školy z Lesné na praxi i na našem pracovišti domácí 
zdravotní péče. Dohodu o spolupráci při odborné praxi jsme pro školní rok 
2008/2009 uzavřeli  se Střední školou sociálních a zdravotnických služeb 
VESNA v Brně, se SPU a SOŠ Lomnice u Tišnova a se Střední školou 
informačních technologií a sociální péče v Brně na ul. Purkyňově. Již dva roky se 
v domově koná praktická část maturitních zkoušek absolventů VESNY.  
 
6) Propagační činnost 
 

Zaměstnanci Betanie se snažili všestranně propagovat svou práci po celý 
rok, a to nejen mezi obyvateli města Brna a okolí, ale i na úřadech a ve 
zdravotnických zařízeních.  

V minulém roce se Betanie opět prezentovala na veletrhu HOSPIMEDICA. 
Naše internetové stránky se pravidelně aktualizují, všechny akce se 

fotograficky dokumentují a naše tiskoviny, včetně oblíbených kalendářů, se 
vydávají s velkou pečlivostí. Díky výrazné dobrovolné činnosti jsou přitom 
náklady minimální. 

I v roce 2008 se zástupci BETANIE aktivně účastnili procesu komunitního 
plánovaní, organizovaného Magistrátem města Brna, zajistili i zařazení našeho 
občanského sdružení do všech data bází poskytovatelů sociálních služeb, 
vedených na internetových stránkách /databáze MPSV ČR, JmK, www. 
partnerství/, popř. knižně vydaných /www.domovypotrebných/.  V tomto již 
druhém cyklu jsme se stali v oblasti péče o seniory realizátory čtyř přijatých 
opatření: 

 č. 2.1 – rozvoj pečovatelské služby 
č. 2.6 – podpora aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center 
denních služeb 
č. 3.2 – otevření domova se zvláštním režimem Villa Martha 
č. 3.5 – rozšíření stávajících  pobytových zařízení o 
 přechodném pobyty 
  Samostatnou kapitolou je předepsaná publicita v souvislosti s obdržením 

finanční dotace z EU na rekonstrukci Villy Marthy. 
 
 



7) Rekonstrukce Villy Marthy v Hrušovanech u Brna 
Začátkem roku 2008 jsme ve spolupráci se společností RAVEN vypracovali 
projekt žádosti o finanční podporu z EU, který jsme v termínu /březen/ 
odevzdali. Začátkem července 2008 jsme se dozvěděli, že náš projekt byl vybrán 
pro finanční podporu, která bude do výše 92,5% rozpočtu poskytnuta z ROP 
NUTS II Jihovýchod. Okamžitě bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, kde 
základním kriteriem byla cena. V měsíci září bylo výběrové řízení ukončeno. Jako 
dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byla vybrána firma HOCHTIEF CZ, které 
začátkem měsíce listopadu byla stavba předána. Stavební práce pokračují podle 
harmonogramu, i když se objevily některé nutné vícepráce / zpevnění původních 
základů, odstranění dřevomorky, změna skladby některých dlažeb apod./. Každý 
týden se koná na stavbě kontrolní den, kterého se účastní dodavatel, projektant i 
zástupce BETANIE. Otevření Villy Marthy je plánováno na podzim roku 2009. Již 
nyní je o umístění v tomto pobytovém zařízení velký zájem. 
 
 
8) Zahraniční spolupráce 
Spolupráce se zahraničím se v loňském roce týkala již tradičně německy 
mluvících zemí. Kromě Sasské diakonie v Lipsku, která je naším dlouholetým 
osvědčeným a zasloužilým partnerem, jsme se letos alespoň okrajově "družili" 
také s evangelíky ze Severního Porýní-Westfálska, kteří byli v létě v Brně na 
pozvání naší diecéze, provázeli jsme je po Brně a oni pro nás udělali sbírku nejen 
tady, ale i po návratu domů nám přispěli hezkou částkou, kterou mezi sebou 
vybrali na Villu Marthu. Od konce srpna do začátku října u nás praktikovala v 
rámci nadace KAFKA (se sídlem ve Frankturtu nad Mohanem) neobyčejně 
schopná a přizpůsobivá studentka z Lipska, která studuje m.j. češtinu. Byla v 
DDS vítanou a milou pomocí. Pokoušeli jsme se navázat partnerské styky také s 
Rakouskem, pozvali jsme k nám na krátkou návštěvu vedení domu pro seniory v 
Zistersdorfu, vypracovali jsme návrh společného přeshraničního projektu, ale 
zřizovatel na jejích straně – spolková země Dolní Rakousy – projekt nepodepsal. 
Patrně šlo o obavy z nákladů. Byli jsme překvapeni, neboť šlo o projekt skromný, a 
příspěvek z EU vypadal velmi nadějně. 
K lipskému partnerovi se aspoň krátce vrátím. Byli u nás od 6. do 8. března a 
kromě tématických rozhovorů o sociální práci a o chystaných projektech viděli ve 
Státní opeře Brno unikátní inscenaci Oliviera Messiaena Turangalila, byli nadšeni 
cimbálkou i starým židovským městem v Boskovicích. Naše reciproční návštěva se 
uskutečnila v listopadu, ukázali nám nejen dvě  zařízení pro seniory, což bylo 
zajímavé srovnání, ale i zařízení pro bezdomovce, které pozoruhodně vede bývalý 
bezdomovec, tématicky jsme se zaměřili zejména na péči o seniory s duševními 
poruchami a na další provozní otázky. Jsme nesmírně rádi, že tato spolupráce, 



která nám tolik pomohla nastartovat naše vlastní širší aktivity, může i nadále 
pokračovat. 
 
 
9) Zaměření na další rok 
 
Pokud hodnotíme priority, které jsme si stanovili pro rok 2008, můžeme být 
s jejich plněním spokojeni.  

• Projekt „VILLA MARTHA“ 
byl v termínu dokončen a předán. Po kladném vyřízení bylo realizováno výběrové 
řízení na dodavatele stavby a stavba ještě ve IV. čtvrtletí zahájena 

• Získání prostředků na rozšíření pracovního týmu terénních služeb – 
získané finanční prostředky byly v roce 2008 použity na úhradu odměn 
externích spolupracovníků. Pokud bude trvat zvýšený zájem o naše služby, 
bude rozšířen i počet pracovníků v soc. službách 

• Jednat i nadále s ÚMČ s výhledem na využití zadního traktu radnice – úkol 
trvá 

• Jednat s Diecézí CČSH o možnosti využití církevního objektu 
v Lelekovicích pro vybudování denního stacionáře – náš záměr byl 
odsouhlasen Diecézní radou CČSH a  v současné době již probíhají práce 
na studii, jako podkladu pro zpracování projektu žádosti o finanční 
prostředky na rekonstrukci 

• Dbát na to, aby křesťanský duch vzájemného porozumění byl i nadále tím, 
čím se ve svůj prospěch odlišujeme od většiny organizací podobného 
zaměření 

• V souvislosti s plánovaným rozšířením služeb B ETANIE, je nutné 
registrovat další činnosti – domov se zvláštním režimem, 

- přechodné pobyty ve stávajících zařízeních 
- vybudování denního stacionáře pro seniory 
- rozšíření pečovatelské služby i v Hrušovanech u Brna 
 

10) Poděkování 
Již v předchozím textu uvádíme, že vděčíme za velkou finanční pomoc 
zdravotním a sociálním odborům Magistrátu města Brna i Jihomoravského kraje, 
a kromě toho jsme od roku 2007 také příjemci dotací na provoz z Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Dále patří naše poděkování klubu přátel Betanie a Diakonii 
Církve evangelicko-luterské z Lipska, kteří finančně podporují terénní služby. 
Našimi podporovateli jsou nejen jednotlivé Náboženské obce a Diecézní rada 
Církve československé husitské – v loňském roce byl také výtěžek sbírky 
celostátní akce v Kapli Betlémské na uctění památky Mistra Jana věnován 
projektu Villa Martha. Dále máme i mnoho osobních dárců,viz přiložený seznam.  



Seznam dárc ů na činnosti Dom ů důstojného stá ří   

a Villy Martha v roce 2008      

      

paní Kulheimová, Borky 7,  Brno 200 Ekumenická bohoslužba 1300   

paní Pohradská, Jana Uhra 6,  Brno 2000 Židovská obec Brno 625000   

Zora Širalová, Antala Staška 3, Brno 1000 DR CČSH, Brno 400   

Ing. Michal Svoboda, Brno 50000 Marie Šomková, Borky 7, Brno 40000   

pan Janěk, Brno 10000 
Ing. Michal Hadlač, Beethovenova 4, 
Brno 20000 

  

Pavel Grimm, Riegrova 22, Brno 1000 paní Viková, Borky 7, Brno 1000   

Tony Bombera, Kanada 750 paní Rudolecká 1000   

Zdeněk Bakala 50000 Jan Ráb, Borky 7, Brno 1000   
Miroslav a Vlasta Jakubovi, Borky 7, 
Brno 50000 Jarmila Jiskrová, Borky 7, Brno 2400 

  

Radana Váňová, Prostřední 3491, Zlín 3000 Martin Potůček,  Budilova 2, Praha 20904   

Jan Kalenda 2500 Evangelická diakonie Essen 6120   

Eva Kohoutová 10000 Josefa Svídová, J.Uhra 6, Brno 5000   

Radka Nezhybová, Bzenecká 8, Brno 1000 Zora Neumannová, Burešova 6, Brno 20000   
Jarmila Patočková, Sv.Čecha 104, 
Brno 2000 Olga Líbalová, Praha, ÚR CČSH 2500 

  

Ing. Snopek 20000 
Zdena Herfortová, Ant. Slavíka 19, 
Brno 1000 

  

Mgr. Pavla Váňová, Merhautova 117, 
Brno 20295 

paní Holánková, Svitavské nábř. 51, 
Brno 20000 

  

Mgr. Jitka Frimmelová, Rybářská 32, 
Brno 5000 Ing. Borek Zálešák, Račín 30000 

  

Mgr. Průša, Borky 7, Brno 1000 Doc.PhDr. Vaňková, Hostěnice 153 20000   

NO CČSH, Brno-Řečkovice 8500 FÚ CČSH, Hronov 14204   

NO CČSH, Botanická 1, Brno 4675 NO CČSH, Brno-Černovice 2160   

      
      
      

Seznam dárc ů na činnost pe čovatelské a ošet řovatelské služby v roce 2008 
      

manželé Hostovi, Ant.Staška 7, Brno 2000 Helena Matušková, Majdalenky , Brno 300   

Marie Šebečková, Úvoz 112, Brno 1500 Jaromír Chmelík, Soukopova 4, Brno 4000   
Bohumila Bednaříková, B.Martinů 48, 
Brno 1500 Edita Skřivánková, Záhřebská 5, Brno 1150 

  

Jarmila Antošová, Záhřebská 5, Brno 1000 
Jindřiška Kohoutková, Pálavské n. 1, 
Brno 200 

  

Zora Širalová, Ant.Staška 3, Brno 1000 Irena Bezdičková, Černého 29, Brno 600   
Drahomíra Táborská, Chládkova 8, 
Brno 10000 Jitka Papežová, Babnice n/Sv.36 300 

  

paní Kozumplíková, palackého 
138,Brno 100 paní Veselá, Antonínská 8, Brno 1255 

  

Věra Kořeňová 1000 Miroslav Ošmera, Kanada 17181   

Hana Sádková 2000 NO CČSH, Brno -Cernovice 3300   

Diakonie Lipsko 62500 NO CČSH, Náměšť n/Osl 500   
Miroslava Figarová, Škrochova 27, 
Brno 500 Jana Prokešová, Poznaňská 8, Brno 5000 

  

Michal Plachý, Hubnerové 12, Brno 14000 Hana Sádková 1000   

Vít Mádr, Chládkova 8, Brno 500 Pavla Váňová, Merhutova 117, Brno 8000   

Jaroslav Horský 8000 Promedea,spol s r.o. 5000   

CBI Lummus s.r.o 110000       
 



  

BETÁNIE-křesťanská pomoc     Přehled hospoda ření  
Joštova 7, Brno             v roce 2008 
IČ:  65349547  

  
    
Zdravotnický materiál 59176 
Kancelářské potřeby 73955 
DHIM (1000-40000) 161147 
Ostatní materiál (údržba,úklid…) 118465 
Propagace 106206 
Potraviny 595962 

Spot řeba materiálu 1114911 
Elektrická energie 500956 
Plyn,pára,vodné,stočné 701418 
Pohonné hmoty 63758 

Spot řeba energie 1266132 

Opravy a údržba 244335 

Cestovné a Jízdné 27221 

Náklady na reprezentaci 17112 
Nájemné+služby 69904 
Telekomunikační služby, poštovné 204711 
Stravovací služby 913053 
Ostatní služby 297045 
Projekční a inženýrské práce 550388 

Služby 2035101 
Mzdy 9105206 
Sociální a zdravotní pojištění 3180861 

Mzdové náklady 12286067 
Stravné pro zaměstnance 270162 
OOPP a vzdělávání zaměstnanců 157781 

Sociální náklady 427943 

Daně,poplatky, pojišt ění,příspěvky 190105 

Tvroba rezerv 300000 

Odpisy 2250658 

Náklady 20159585 
  

Příjmy za poskytované služby 9919037 
Dary a p říspěvky 1349456 
Dotace MMB 4250000 
Dotace JMK 2348000 
Dotace MPSV 620000 
Ostatní p říjmy 1747524 

Výnosy 20234017 
  

Hospodá řský výsledek 74432 



Personální zajišt ění  v roce 2008 
 

 
Terénní služby: 
Vedoucí pečovatelské služby   1 
Vedoucí ošetřovatelské služby   1 
Pečovatelky      8 
Zdravotní sestry     4 
                14 
Dům důstojného stá ří: 
Sociální pracovnice     1 
Údržbář-provozář     1 
Řidič– zásobovač     1 
Vedoucí sestra DDS     1 
Zdravotní sestry     7 
Ošetřovatelky      2 
Pečovatelky               10 
Výdej stravy      3 
Úklid       2 
Prádelna      2 
               30 
 
Ředitelka       1 
Ekonomka      1 
       2 
Celkem za organizaci    46 
 

 



BETÁNIE-křesťanská pomoc         

Joštova 7, Brno 

            ROZVAHA   k  
31.12.2008       

IČ:65349547         
        

AKTIVA                    Kč  PASIVA               Kč 

         
Budovy,haly a stavby 49913185  Dodavatelé 728831 

Movité věci 2283839  Ostatní závazky 2500000 
Pořízení hmotných investic 2523365      

Oprávky k budovám -5789929  Zaměstnanci 699827 
Oprávky k movitým věcem -1920845  Pojištění a daně 465534 

Majetek  47009615  Jiné závazky 6238 
Zásoby  15274  Výnosy příštích období 280500 

Pokladna,Ceniny 266607  Zúčtovací vztahy  4680930 
Bankovní účty,Cenné papíry 3430145  Vlastní jmění 43767253 

Finan ční účty 3696752  Rezervy na opravy 1800000 
Zúčtovací vztahy  74375  Hospodářský výsledek 547833 

     Jmění,fondy rezervy…  46115086 
         
         
         

AKTIVA 50796016   PASIVA 50796016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


