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Jsou léta, která se nám následně z odstupu zdají být podobná jako vejce vejci. A pak nastane 

rok, který je úplně jiný, a proto nám zůstane v paměti. Troufáme si tvrdit, že letopočet 2020, 

jehož se týká tato výroční zpráva, patří mezi ty nezapomenutelné.  

Proč, to je asi zbytečné připomínat. Ostatně to, co do našich životů přinesl koronavirus, 

symbolizuje letošní titulní strana. Zatímco na obalu předchozích výročních zpráv našeho 

ústavu většinou dominovaly pohodové fotografie skupinek rozesmátých, spokojených seniorů, 

letošní titulní strana je úplně jiná. Přitom není inscenovaná – zachycuje autentický rozhovor 

syna, který během celostátního zákazu návštěv v zařízeních sociální péče telefonuje přes sklo 

jídelny Domu důstojného stáří se svou matkou. Absurdní fotografie z absurdní doby. 

Ale pojďme se za uplynulým rokem ohlédnout systematicky. Začneme tradičně úvodním 

slovem předsedy správní rady Vlastimila Břicháčka. 
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Vážení a milí, 

jedno, snad německé přísloví praví „Zaplať a nemusíš děkovat“. Ano, spousta věcí se dá 

koupit, směnit či jinak získat, ale zdraví a svobodu za žádné peníze či jiné hmotné statky koupit 

nelze. Je však nutné za ně poděkovat, jsme-li jimi obdařeni. 

Zlý „neřád“ covid-19 zachvátil v roce 2020 celou planetu a poznamenal i chod naší Betanie – 

křesťanské pomoci. Uzavření pobytových sociálních služeb, výrazné omezení návštěv přátel a 

příbuzných, to vše znepříjemnilo klientům jejich pobyt v našich domovech. Na pocitu pohody 

a bezpečí určitě nepřidaly ani kombinézy, respirátory a štíty na obličejích pečujícího 

personálu.  

To, že v průběhu roku 2020 do našich domovů (s jednou výjimkou) nepronikl koronavirus, je 

dílem důsledkem zodpovědného dodržování veškerých hygienických a protiepidemických 

pravidel, dílem díky dobrým a laskavým duším a šikovným rukám našich sestřiček, pečovatelek 

i pečovatelů, za což jim patří veliké poděkování a to nejen od klientů a jejich rodin, ale také od 

správní rady a vedení ústavu.  

Rok 2020 opravdu nebyl pověstnou „procházkou růžovou zahradou“. Po dlouhé řadě let byly 

ukončeny služby domácí ošetřovatelské péče, neboť platby od zdravotních pojišťoven a 

neexistující dotace zdaleka nepokrývaly náklady na provoz tohoto střediska. Na zasloužený 

odpočinek odešla z pozice hlavní ekonomky emeritní ředitelka Ing. Jitka Bednářová, i když jak 

ji znám, moc odpočívat nebude, neboť to snad ani neumí. Dovolte, abych jménem správní 

rady Betanie poděkoval dlouholetému členu rady panu Jaromíru Hronovi, jemuž s koncem 

roku 2020 skončilo jeho druhé funkční období. Na jeho místo byla zvolena členkou správní 

rady právě Ing. Jitka Bednářová.  

Každá taková jubilejní zpráva by měla mít, pokud to jde, optimistický a povzbuzující náboj. Já si 

dovoluji vrátit k úvodnímu přísloví „zaplať a nemusíš děkovat“. Poděkování proběhlo a je jistě 

správně, že si příslušní členové vlády uvědomili, že je všechny, kdo se na zdolávání pandemie 

v sociálních službách podíleli, potřeba i odměnit. 

Vlastimil Břicháček 

předseda správní rady ústavu 

Betanie – křesťanská pomoc 
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Pečovatelská služba 

Posláním pečovatelské služby Betanie-křesťanská pomoc, z. ú. bylo i v roce 2020 pomáhat 

všem našim klientům prožívat život v co nejvyšší možné kvalitě v jejich přirozeném prostředí, 

jinými slovy - 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 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 naši pomoc potřebují a požádají o ni a to 7 dní v týdnu, včetně 

státních svátků až do výše maxima kapacity služby. 

V roce 2020 jsme poskytovali péči celkem 64 klientům (51 ženám a 13 mužům). Věkový 

průměr klientů byl 85 let. Pečovatelky strávily poskytováním pečovatelské služby klientům 

celkem 9011 hodin, provedly 16 674 úkonů. Přijali jsme celkem 20 nových klientů, část našich 

stávajících klientů požádala (vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu a schopnosti 

sebeobsluhy) o rozšíření pečovatelské služby. Denní kapacita pečovatelské služby je 50 

klientů. 

Rok 2020 byl velmi náročný kvůli celosvětové pandemii covid-19. Po počátečním strachu jsme 

se postupně učili s „covidem“ žít a poskytovat pečovatelskou službu co možná nejbezpečněji. 

Pečovatelky se naučily pracovat při poskytování pečovatelské služby u klientů celodenně v 

rouškách a respirátorech, spotřebovali jsme litry dezinfekce na ruce a povrchy. Informovali 

jsme klienty o vhodných opatřeních v rámci prevence nákazy covid-19 , poskytovali jsme jim i 

psychickou podporu. Tu poskytovaly pečovatelky v terénu i vedoucí pečovatelské služby 

telefonicky. Našim klientům chyběl úsměv pečovatelek, který pod rouškou či respirátorem 

nebyl vidět. Chybělo jim i podání ruky a blízký kontakt tváří v tvář. 

Přes všechna tato omezení se nám ve spolupráci s našimi klienty a rodinnými příslušníky dařilo 

pečovatelskou službu poskytovat tak, jak naši klienti potřebovali. Museli jsme být velmi 

flexibilní, rozpis pečovatelské služby se nám často měnil ze dne na den, dle toho, jak někteří 

rodinní příslušníci zůstávali doma z práce nebo využívali možnosti práce z domu a byli tak 

schopni se postarat o našeho klienta svépomocí. 

Většina klientů využívala služeb našich pečovatelek dlouhodobě a pravidelně. Některým 

imobilním a těžce zdravotně postiženým klientům jsme v roce 2020 poskytovali potřebnou 

pomoc i několikrát denně a to i ve večerních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Další 



 
5 

klienti využívali pečovatelskou službu jednou nebo několikrát týdně. O pečovatelskou službu 

byl i v roce 2020 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 i nadále pomoc 

při osobní hygieně, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přípravě a podání stravy, 

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.). 

Během roku 2020 jsme zajišťovali i 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. 

V naší pečovatelské službě se snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi. 

Poskytování služby plánujeme společně s klientem, v případě zájmu a potřeby klienta i ve 

spolupráci s jeho rodinnými příslušníky. Zohledňujeme při tom potřeby, přání a zvyklosti 

klienta. Při poskytování pečovatelské služby se snažíme také pomáhat klientům zachovávat si 

stávající schopnosti a dovednosti a tam, kde je to možné, i schopnosti a dovednosti rozvíjet 

(např. trénování chůze venku při vycházce či nákupu). Respektujeme tempo klienta a 

pomáháme mu, aby co je možné, zvládal co nejvíce sám s naší pomocí či podporou. Každý 

klient má svého klíčového pracovníka, který společně s ním plánuje individuálně průběh 

pečovatelské služby a aktivně se zajímá o klientova přání a potřeby. 

Také v roce 2020 pokračovala již 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. Osvědčila se také úzká spolupráce terénní služby a domova 

pro seniory při přechodu klienta z domácího prostředí do pobytového zařízení – domova pro 



 
6 

seniory v Domě důstojného stáří Brno-Maloměřice. 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. V rámci zajištění 

komplexní péče pro naše klienty jsme také do 31. 8. 2020 úzce spolupracovali s domácí 

ošetřovatelskou péčí Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. 

Terénní pečovatelskou službu v roce 2020 zajišťovalo 11 zaměstnanců (10 pracovnic v 

sociálních službách a 1 vedoucí pečovatelské služby, která je zároveň sociální pracovnicí). I 

přes náročnou práci v době pandemie covid-19 všechny naše pečovatelky v zaměstnání 

vydržely, během celého roku 2020 jsme nezaznamenali žádnou personální změnu. Náš tým 

pracovníků pečovatelské služby je dlouhodobě stabilní, je v něm přátelská atmosféra a dobré 

vztahy. Pracovnice v sociálních službách vykonávají svou práci svědomitě, s velkým pracovním 

nasazením i lidským přístupem, což dokazují poděkování a ohlasy od klientů a jejich rodinných 

příslušníků. Kromě kvalitního technického provedení jednotlivých úkonů (pomoc při osobní 

hygieně, oblékání, pomoc při přípravě jídla a úklidu apod.) klienti oceňují zejména vstřícný, 

laskavý přístup a možnost chvíli si s pečovatelkami popovídat. 

Ošetřovatelská péče 

Když v roce 1997 vznikla po terénní pečovatelské službě i domácí ošetřovatelská péče v 

domácnostech, věřili všichni, že je to navždy. Neboť to odpovídalo trendu snížení počtu 

ošetřovatelských lůžek v nemocnicích a přesunu části pacientů do jejich vlastního sociální 

prostředí. A terénní pečovatelské a ošetřovatelské služby měly společnými silami zlepšovat 

životní situaci každého našeho klienta tak, aby mohl žít důstojný a plnohodnotný život v 

prostředí, které je mu nejbližší a nejpřirozenější, v jeho domově. Pro ideální průběh služby 

bylo vždy velmi přínosné, pokud se na péči podílela také rodina klienta. Ovšem nejnáročnější a 

nejtěžší situace byly řešeny především u lidí osamocených, bez rodin. Opakovaně jsme kromě 

zdravotních obtíží řešili také jejich komplikovanou sociální situaci. Ukázala se tímto blízkost 

hranice mezi zdravotní a sociální sférou, patrná nejen v terénních složkách organizace Betanie 

- křesťanská pomoc. 

Zdravotní péče byla největším podílem hrazena zdravotními pojišťovnami. Proto spolupráce s 

nimi byla v roce stejně jako v předcházejících letech pro domácí ošetřovatelskou péči zásadní. 

Úhrady péče tvořily většinovou část jejího příjmu. Dotační složka této služby je již několik let 

minimální. Zdravotní péče v domácnosti byla pro klienty zdarma, byla plně hrazena z jejich 

zdravotního pojištění. To bylo smluvně zajištěno se zdravotními pojišťovnami, a to s VZP, 

VoZP, ZPMV, OZP a ČPZP. Jedinou úhradou v hotovosti pro nemocné tak zůstal odvoz 

biologického materiálu do laboratoře. Zdravotní pojišťovny měly ve své metodice stanoveny 

výkony pro domácí péči, podle kterých následně byla vyúčtována naše péče. Bodové 

hodnocení jednotlivých výkonů bylo několik minulých let beze změn. 

Rok 2020 přinesl mírné zlepšení ve financování od pojišťoven, bohužel dlouholetý finanční 

rozdíl mezi příjmy a náklady střediska se postupně stával neudržitelným. Proto vedení Betanie 

– křesťanská pomoc došlo k bolestivému rozhodnutí, a to ke zrušení domácí péče k 
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31. 8. 2020. Po delších jednáních našla větší část zdravotních sester nová zaměstnání u 

velkých, celorepublikových poskytovatelů domácí péče, kteří tuto službu nadále provozují. A 

díky tomu jsme mohli zajistit dosažitelnost péče pro většinu našich klientů z domácností. Ten, 

kdo nechtěl z organizace odcházet, našel nové uplatnění na jiném pracovišti v rámci Betanie – 

křesťanská pomoc. 

Z reakcí, které následně přišly od nemocných klientů a jejich rodin, od praktických lékařů i ze 

zdravotních pojišťoven bylo patrné, že péče našich zdravotních sester byla na vysoké úrovni, 

byla vysoce žádaná a mezi poskytovateli domácí péče v Brně bude velmi chybět. Těší nás, že 

jsme za těch 23 let fungování odvedli dobrou práci, na kterou můžeme s hrdostí vzpomínat. 

V období od ledna do srpna 2020 jsme při 4200 návštěvách poskytli zdravotní péči 169 

pacientům, z toho 56 mužům a 113 ženám. 

 

Dům důstojného stáří, Brno-Maloměřice 

I ohlédnutí za rokem 2020 v domově pro seniory Dům důstojného stáří bude, jak všichni 

tušíte, hodně netradiční. Tento rok přinesl mnoho nevšedních dnů. Ne vždy se naše plány 

dařily, ale přenesli jsme se přes to, a podařilo se nám vykouzlit na rtech našim klientů úsměvy, 

byť ukryté za rouškami. 

Začněme tím veselejším. Začátek roku navazoval na předešlá úspěšné léta a první čtvrtletí 

roku obyvatelé domova strávili příjemnými aktivitami. Začali jsme tradičním novoročním 

koncertem v podání filharmoniků. Nádherné melodie od barokních mistrů přes operetní árie 

až ke klasikům 19. století nám přinesli houslisté Jakub Výborný, Bohumír Strnad a prof. Jan 

Král, který celý koncert provázel hrou na klavír i slovem. Následovala úspěšná výstava 

uspořádána sběratelkou prvorepublikové módy. Sbormistryně pěveckého uskupení Boni 

discipuli Kaya Havelková nám přišla povyprávět o úspěšném hostování na nedávné přehlídce 

v Německu. Fotograf a pedagog Jiří Víšek zahájil výstavu inscenovaných portrétů brněnských 

osobností, jejichž fotografování se zabývá už několik desítek let. Galerii v chodbě v přízemí 

DDS tak nějaký čas zdobily vtipné fotografie Bolka Polívky, Otakara Motejla, Gustava Broma a 

dalších, kteří Víškovi pózovali. Potěšili jsme se také melodiemi v podání sopranistky Barbory 

Ďubekové a tenoristy Pavla Fojta a provázel nás zasvěceným komentářem od klavíru náš 

tradiční host - pan profesor Miloš Schnierer. Jak již je v domově tradicí, nezapomněli jsme 

popřát všem jubilantům, a při těchto krásných akcích nám zábavu zajistily hudební skupiny 

např. Duo Irmix a Poutnící – Old Boys. Popřát našim jubilantům přišli představitelé radnice - 

starostka Klára Liptáková a místostarosta Stanislav Dvořák. 

Dále mohli naši klienti využít akce v domově pořádané pravidelně a to promítání filmů, 

společenské hry AZ-kvíz a Člověče, nezlob se, čtení a skupinové cvičení. Každodenní život v 

DDS přináší neustále nějaká překvapení, a tak nám klavírní koncert uspořádala jedna z 
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bývalých žaček naší klientky. Šikovné klientky v dílničce také nezahálely, a vyrobily krásné 

výrobky, které nám zkrášlují prostory domova. Tyto aktivity byly uspořádány díky 

zaměstnancům, dobrovolníkům a přátelům DDS. Poděkování za organizaci aktivit, které těší 

naše klienty, patří jak jednotlivcům, tak také skupinám, např. studentům Střední zdravotnické 

školy v Jaselské ulici v Brně. 

Naše aktivní dny v domově však na jaře zasáhla celosvětová pandemie covid – 19. S novou 

situací jsme se museli v domově vypořádat všichni, jak zaměstnanci, tak klienti a jejich rodiny. 

Nikoho z nás v té době určitě nenapadlo, že budeme s touto situací žít celý rok. Zachování 

vysoké úrovně péče o klienty a ochrana zdraví je pro nás prioritou, proto jsme museli v duchu 

vládních nařízení učinit kroky, které nám samotným nebyly příjemné, např. vyhlásit zákaz 

vycházení klientům mimo domov a zákaz návštěv rodin v domově. Ačkoliv jsme cítili smutek 

klientů z odloučení od svých rodin, věřili jsme, že pandemii striktním dodržování 

protiepidemických pravidel společně zvládneme. 

S novým typem koronaviru jsme se naučili žít a 

pracovat jinak a být celkově opatrnější. V těchto 

vypjatých chvílích nám pomohlo mnoho úžasných 

lidí z okolí, kterým nebyl osud našeho domova 

lhostejný, a tak dobrovolníci šili roušky, vyráběli 

štíty, nakupovali klientům potraviny, děti 

z mateřských škol malovaly a posílaly obrázky. 

Nadace Charty 77 nám darovala tablet pro lepší 

komunikaci klientů s rodinami. I když nás občas 

zachvátil pocit strachu z budoucnosti a stálo nás to 

hodně úsilí, motivace a vypjatých momentů, hnacím 

motorem pro nás byly právě naši obyvatelé 

domova. 

Smutných zpráv již bylo hodně, proto si pojďme připomenout opět ty krásné chvilky, které se 

nám podařilo uspořádat i v těchto epidemiologických podmínkách. Letní měsíce přinesly 

rozvolnění opatření, a tak jsme nelenili a využili slunečných dní. Zpětně jsme oslavili jubilea 

všech obyvatelů za dobu trvání první vlny koronaviru a to důkladně! Na oslavě nám zahrála 

naše oblíbená a známá skupina Poutníci Old Boys. Spolek Verbum et musica nám daroval 

vystoupení hereckých manželů Míši a Jiřího Danielových jako poděkování za nasazení 

personálu a trpělivost klientů během první vlny pandemie. Sympatičtí manželé nás potěšili 

pestrou směsí evergreenových melodií v profesionálním podání. 

Slunečné a teplé počasí nám umožnilo absolvovat pěknou procházku kolem řeky Svitavy, 

abychom poznali nejbližší okolí domova. Trio Zdeňka Marečka zpříjemnilo oslavu nejen 

červencovým jubilantům, ale všem klientům, kteří se na jejich vystoupení sešli. Již v září jsme 

obnovili činnost terapeutické dílny. Čerstvé bylinky, s nimiž naši klienti pracovali, okamžitě 

provoněly celý domov. První kulturní akcí po dlouhé době bylo vystoupení country kapely 

Starý fóry. Za dodržení veškerých hygienických opatření jsme si z jídelny přes okno vyslechli 
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veselou muziku, která nás přivedla na optimističtější myšlenky. Po létě, které jsme v rámci 

možností prožili v aktivním tempu, jsme museli kvůli pandemii opět domov uzavřít, ale věřili 

jsme, že pěkné vzpomínky na letní zážitky nám pomohu zvládnout další časy s pandemií. Blížící 

se konec roku byl pro nás příjemným obdobím. S počátkem adventu klienti za pomocí 

personálu nazdobili vánoční stromeček, vytvořili vánoční výzdobu a to vše jsme si vychutnali 

při šálku čaje a s čerstvě upečenými vánočkami a jablíčky, které nám byly do domova 

darovány pro naše obyvatele.  

Uskutečnily se další koncerty přes okno. Do slavnostní adventní nálady nás zavedly něžné tóny 

Panovy flétny. Roztomilé adventní vystoupení dětí z MŠ z Proškova náměstí, které jsme 

vyslechli, nás velice potěšilo, a taktéž rozkošné andělské dárky, které pro nás děti vyrobily. 

Další adventní koncert za okny jídelny nám přinesli čtyři mladí přátelé s houslemi a kytarami. 

Nejsou profesionálními hudebníky, ale o to upřímnější a vroucnější byl jejich zpěv koled a 

vánočních písní. Každoroční návštěva Mikuláše, čerta a anděla se v roce 2020 nemohla 

uskutečnit, protože při příchodu odmítli předložit negativní covid test a čert se navíc bránil 

nechat si změřit teplotu. Nadílku, která klienty velmi potěšila, zajistili pracovníci DDS.  

Stejně jako v předchozích letech se DDS zapojil do projektu České rozhlasu Ježíškova 

vnoučata. Přestože se naše vnoučata neměla možnost setkat se s obdarovaným seniorem, 

dárky udělaly všem obrovskou radost. Mimo hmotné dárky nám Ježíškova vnoučata darovala 

dva zážitkové dárky - výlet do botanické zahrady a Technického muzea v Brně. Až nám to 

pandemie dovolí, budou tyto výlety jistě krásným zážitkem. Štědrý den byl u nás v DDS také 

netradiční. Pandemie nám bohužel nedovolila uskutečnit společné posezení v jídelně. 

Emeritní ředitelka se současným ředitelem ovšem všechny obyvatele postupně navštívili a 

předali dárky, které pro klienty nachystaly děti z MŠ Pod Špilberkem a MŠ Veslařská. 

Máme za sebou netradiční rok s pandemií covid-19. Díky fungujícímu kolektivu a spolupráci 

s klienty jsme tomuto zákeřnému onemocnění nedali v našem domově šanci. Věříme, že tomu 

bude tak i nadále. Po lékařské stránce se o většinu klientů stará naše smluvní praktická lékařka 

MUDr. Věra Přibylová, léky „na míru“ dodává náš tradiční partner - Lékárna Na Štolcově 

vedená PharmDr. Věrou Markovou. 

V průběhu 2020 jsme v DDS poskytovali sociální služby přesně 100 klientům, 25 jich nově 

přišlo a 28 odešlo (24 zemřelo, ostatní odešli do jiného zařízení, ať už např. Villy Martha, nebo 

jiného poskytovatele). Průměrný věk klientů DDS je 86 let, nejmladšímu je 56 a nejstarší 

klientce 101 let. Ke konci roku 2020 bylo v DDS umístěno 41 žen a 31 mužů, celkově jsme tedy 

zde poskytovali sociální služby 72 osobám. Patnácti klientům byl přiznán IV. stupeň příspěvku 

na péči (PnP), příspěvek ve III. stupni pobírá 19 klientů, do II. stupně PnP bylo zařazeno 19 

obyvatel DDS a I. PnP pobírá 12 klientů. Koronavirová pandemie poznamenala i tuto statistiku, 

protože kvůli omezení provozu řady specialistů neabsolvovali vyšetření ti klienti, u nichž došlo 

ke zhoršení zdravotního stavu, ale o navýšení PnP je nyní bez nových lékařských zpráv 

bezpředmětné žádat. 
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Villa Martha, Hrušovany u Brna  

Ve Ville Martha v Hrušovanech u Brna, v důkladně zrekonstruovaném objektu bývalé fary 

CČSH, zahájil svůj provoz domov se zvláštním režimem na podzim roku 2009. V roce 2020 

jsme tak dovršili jedenáctý rok fungování. V zařízení byly k závěru roku 2020 poskytovány 

sociální služby 15 klientům, jejichž průměrný věk byl 79 let. V průběhu roku jsme se rozloučili 

s 8 klienty, kteří zemřeli. Ke konci roku 2020 evidujeme 390 žádostí o přijetí. 

I ve Ville Martha jsme po celý rok 2020 prožívali v důsledku pandemie nemoci covid-19 

náročné a vyčerpávající období. Poděkování patří dobrovolníkům z celého Jihomoravského 

kraje, kteří se přihlásili s nabídkou nezištné pomoci při zajištění péče o klienty Villy Martha 

v období, kdy jsme se na podzim ocitli na pokraji sil. Všichni si zaslouží obrovský respekt a 

velké díky. 

Opatření související s pandemií nám neumožnila v roce 

2020 uskutečnit obvyklá vystoupení dětí z mateřských a 

základních škol. I přes to nám děti vyrobily přáníčka, 

která naším klientům vykouzlila úsměv na tváři i v tak 

těžké době. 

Po celý rok se ve Ville Martha dodržují lidové zvyklosti a 

tradice – jako například oslavy Nového roku, Tří králů, 

Velikonoc, MDŽ, hodů, Mikuláše a Vánoc. Klienti se 

nejenom těchto akcí rádi účastní, ale při poslechu 

hudby se i na ně připravují tvorbou přání, různých 

výrobků a vkusné výzdoby. Velikonoce si mužská část 

Villy užila se vším všudy, jelikož nám byly darovány 

ručně pletené pomlázky. Ze semínek jsme si jako každoročně vypěstovali sazeničky rajčat, 

které jsme si zasadili na zahradě a po celé léto jsme si vychutnávali jejich lahodné plody. 

Sklízeli jsme velkou úrodu sladkých měsíčních jahod, hrušek, meruněk, hroznů, muchovníku a 

rybízu. A když se nám zdravé dobroty omrzely, rádi jsme si zašli do místní cukrárny. 

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 se 

velice rádi procházejí po zahradě. V ní jsme si natrhali lipový květ, diviznu a listy máty, které 

jsme si usušili na voňavý čaj. 

V závěru roku jsme se už tradičně zúčastnili charitativního projektu Českého rozhlasu 

Ježíškova vnoučata. Klienti od posluchačů rozhlasu dostali krásné dárky, které si k Vánocům 

přáli. Byly to jak dárky individuální, kdy se jednalo třeba o oblečení, sladkosti, kávu, deku a 

předplatné časopisu, tak i dárky skupinové, jako například materiál na výrobu vlastních ozdob, 

dekorací a média s mluveným slovem. Mezi dárky pro klienty se objevily i speciální 
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terapeutické panenky pro bazální stimulaci a všechny naše klienty potěšil i multifunkční 

gramofon. 

Všichni klienti Villy Martha v roce 2020 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 pacientům, jímž byla diagnostikována stařecká demence nebo 

Alzheimerova nemoc. 

Rok 2020 ve Ville Martha přinesl i několik personálních změn, kdy došlo ke změně na pozici 

vrchní sestry a dlouholetá sociální pracovnice se odebrala věnovat se místo klientům vlastní 

čerstvě narozené dceři. 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. Podobným způsobem nás také 

podporuje Region Židlochovicko a řada soukromých donátorů. Všem dárcům toto cestou 

děkujeme. 

Villa Vlaďka, Lelekovice 

Rok 2020 byl rokem, kdy nejčastěji skloňovaným slovem bylo slovo covid. Tak jako do 

mnohých oborů, i do sociálních služeb zasáhlo toto onemocnění naprosto nepředstavitelným 

způsobem. Byly narušeny snad veškeré jistoty, které lidé v běžném životě doposud měli. 

Odlehčovací služby jsou toho bohužel velkým důkazem. 

Základní myšlenka odlehčovací pobytové služby Villa Vlaďka v Lelekovicích na ulici Zahumení 

64 byla jasná již při otevření na začátku července 2019, kdy objekt s kapacitou 18 

registrovaných lůžek s velkými a vzdušnými pokoji (3 čtyřlůžkové pokoje a 3 dvojlůžkové 

pokoje), velkou společenskou místností a modlitebnou vznikl. 

I v roce 2020 jsme se snažili reagovat na poptávku rodin, které pečují o rodinného příslušníka 

doma v přirozeném prostředí a potřebovali si odpočinout, jet do lázní či na dovolenou. Rovněž 

jsme zajistili péči klientům z LDN či nemocnic, kdy rodiny potřebovaly řešit překlenovací 

období při zhoršeném zdravotním stavu svého rodinného příslušníka před umístěním natrvalo 

do domova pro seniory. V těchto a dalších případech se na nás obrací pečující rodiny se 

žádostí o zajištění služby. V našem zařízení nabízíme klientům jak pobyty krátkodobé (v řádu 
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několika dnů), tak pobyty dlouhodobé (maximální délka jednoho nepřerušeného pobytu činí 

tři měsíce).  

Naší cílovou skupinou klientů jsou osoby od 27 let věku s kombinovaným postižením. Jsme 

sociální službou, která se ale snaží uspokojit poptávku i těch klientů, které kvůli jejich 

zdravotnímu stavu jiná zařízení odmítají. Vyhovíme i zájemcům, u nichž se vyskytují různé 

zdravotní komplikace např. tracheostomie, PEG, PMK, podávání inzulínu, dechové terapie, 

bércové vředy a podobně. 

Ve Ville Vlaďka se tak setkávají klienti s různě závažnými diagnózami, střídají se například lidé s 

chronickými nemocemi fyzického rázu, kteří své onemocnění znají a pouze potřebují 

pomocnou ruku ve zvládnutí sebepéče. Klienti, kteří jsou po akutním onemocnění, jako třeba 

mozková příhoda či úraz, kteří se teprve sžívají se svým postižením, jakou plegie či parézy. Až 

po duševní onemocnění, kdy nejčastějšími případy jsou klienti s demencí, Alzheimerovou 

chorobou, ale i lidé s mentálním postižením nebo různými psychiatrickými diagnózami. 

V roce 2020 se ale ke všem standardním problémům přidalo množství protiepidemických 

opatření, které ovlivňovaly chod střediska v podstatě po celý rok.  

Největší dopad koronavirové nákazy byl vidět ve velkém 

úbytku klientů v jarních a potažmo i podzimních 

měsících, neboť spousta rezervací k pobytu byla 

zrušena z důvodu aktuální nákazy klientů či jejich 

umístěním do karantény kvůli výskytu onemocnění v 

jejich rodinách. Bohužel také velká úmrtnost obyvatelů 

domovů pro seniory způsobila rychlejší umisťování 

nových čekatelů na trvalý pobyt a tudíž odliv klientů 

z naší dočasné pobytové služby. 

To vše jsou věci nemilé a finančně pro provoz střediska 

velmi nákladné. Ale snažíme se život na Ville Vlaďka udržovat i nadále v optimistickém duchu. 

A věříme podle reakcí klientů, že se nám to daří. Celoročně se vytváříme pro klienty aktivizační 

programy formou her, zpívání a vyrábění různých výrobků několikrát týdně. 

Velmi příjemná jsou posezení s kytarou, kdy naše hudebně zdatné kolegyně hrají a zpívají 

oblíbené a známé písničky. A s chutí se k nim přidávají i jinak málomluvní klienti. Také trénink 

paměti formou různých her a hádanek je velmi oblíbený. A protože cvičení a chůze je základ 

pohybu, každý den je věnován čas před obědem k individuálnímu či skupinovému cvičení. V 

odpoledních hodinách po posezení klientů u kávy či čaje se i ti méně pohybliví procházejí 

kolem domu s pečovatelkami. Kdo nemůže s holí či chodítkem, dostane se na čerstvý vzduch 

alespoň na vozíčku. Po zdravotní procházce na sluníčku pookřejí všichni. 

K takové péči je třeba mít nejen personál erudovaný, ale také v dostatečném množství. S 

uhrazením osobních nákladů části personálu pomáhá podpora z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost na základě projektu z výzvy MAS Brána 

Brněnska. 
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V roce 2020 prošlo naším zařízením Villa Vlaďka 115 klientů, mnozí z nich dokonce 

opakovaně, přičemž žen bylo 74 a mužů 41. Věkový rozptyl se pohyboval od 44 od 97 let věku. 

Průměrný věk našich klientů v roce 2020 činil 83 let. 

K našim klientům se snažíme přistupovat individuálně, bereme ohled na jejich zvyklosti a 

komunikujeme s jejich rodinami tak, aby se u nás klienti cítili co nejlépe. Naším cílem je 

naplnění základní myšlenky odlehčovací služby, a to pomoc pečujícím, proto se i v rámci 

telefonických konzultací a dotazů ze strany zájemců a jejich rodin snažíme o co největší 

podporu a pomoc. A tak, i když došlo v průběhu roku 2020 k výměně na pozici vedoucí Villy 

Vlaďka a sociální pracovnice, kvalita poskytované péče je stále na vysoké úrovni. 

Snažíme se všem rodinám maximálně vyjít vstříc a poskytnout jim veškeré informace, rady či 

kontakty na odborníky, kteří jim mohou zprostředkovat návaznou péči apod. Jak ukázal rok 

2020, podpora rodin je potřebná zvlášť u klientů v terminálním stavu, a to nejen po celou 

dobu nemoci klienta, ale i po jeho úmrtí. Citlivým přístupem se snažíme zmírnit bolest po 

odchodu blízkého člověka. Maximální pomoc potřebují rodiny klientů s demencí, které se 

teprve začínají v problematice soužití s takto nemocným člověkem orientovat. A právě tito 

pečující potřebují vysokou míru podpory v řešení obtíží.  

Jak je tato pomoc potřebná, ukazují časté děkovné dopisy či finanční dary, které nám rodiny 

poskytují. Za ocenění i finanční podporu velmi děkujeme a velmi si jí vážíme. 

Odlehčovací služby v DDS, Brno-Maloměřice 

Poskytování odlehčovacích služeb je vyčleněna i část kapacity v maloměřickém Domě 

důstojného stáří. I zde jsme však byli výrazně postiženi vládními omezeními v souvislosti 

s koronavirovou pandemií. Celkově byla kapacita služeb (5 lůžek) využita jen z 47%, neboť 

jsme v průběhu nouzových stavů museli v souladu s doporučenými ministerskými postupy 

vyčlenit lůžka odlehčovacích služeb jako karanténní zálohu pro případ výskytu koronaviru 

v našem zařízení a proto jsme museli na podstatnou část roku 2020 pozastavit rezervace 

odlehčovacích služeb. Na druhou stranu v souvislosti s tím, že část rodinných příslušníků 

potencionálních klientů pracovala z domova v režimu home office, nebyl o poskytované služby 

takový zájem, jako v letech dřívějších, protože péči zvládli svépomocí sami. I tak jsme v roce 

v Brně poskytli odlehčovací službu 32 klientům, dvaceti ženám a dvanácti mužům. Jejich 

průměrný věk byl 82 let, nejmladšímu frekventantu bylo 66 a nejstaršímu 97 let. Mnozí klienti 

se k nám opakovaně vraceli, „rekordu“ dosáhla 87letá klientka, která k nám v průběhu roku 

2020 zavítala na odlehčovací pobyt dokonce pětkrát. 
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Rok 2020 přinesl i pozitivní události. Například v duchu přísloví „V nouzi poznáš přítele“ v době 

jarní první koronavirové vlny, kdy jsme pociťovali kritický nedostatek roušek a dezinfekčních 

prostředků, se nám nabídli naši podporovatelé a podnikatelé, kteří nám nezištně dodali 

chybějící materiál. Ať už to byla módní designérka Liběna Rochová, která přivezla stovky 

svépomocně vyráběných moderních roušek podle japonského vzoru, další vlastnoručně šité 

roušky nosili někteří příbuzní klientů. Dostali jsme i nabídku na obličejové štíty z 3D tiskárny, 

s kanystry s potřebnou desinfekcí se v DDS zjevil například senátor a ředitel Hvězdárny a 

planetária Brno Jiří Dušek. A když jsme na podzim bojovali s propuknutím zákeřné nemoci ve 

Ville Martha, ozvali se na naši výzvu početní dobrovolníci z okolí, s jejichž pomocí jsme tuto 

nepříjemnou kalamitu zvládli. Nabídka pomoci zkrátka přicházela ze všech stran a všem, kdo 

nám v roce 2020 pomohli, tímto ze srdce děkujeme. 

Vděčni jsme samozřejmě i našim obvyklým donátorům, bez jejichž podpory bychom jako 

nestátní nezisková organizace vůbec nemohli existovat, neboť dotace činí podstatnou část 

našich příjmů. Konkrétně tedy Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravskému kraji, 

Statutárnímu městu Brnu, Městu Židlochovice, Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové a 

Nadačnímu fondu obětem holocaustu. 

V tabulce níže jsou uvedeni v abecedním pořadí dárci, kteří nám v tomto roce poskytli 

hotovostní či bezhotovostní finanční dar. 

 

 
dárce částka 

  All 4 Finance s.r.o. 8 625 Kč 

  Ambros Bronislav 2 000 Kč 

  BD CČSH 65 712 Kč 

  Burget Jaromír 60 000 Kč 

  Denning a.s. 1 000 Kč 

  Descendent s.r.o. 20 000 Kč 

  Dohnal Dan 2 000 Kč 

  Doležel Jan 2 000 Kč 

  Ďurďová Věra 10 000 Kč 

Mgr. Frimmelová Jitka 5 000 Kč 

Mgr. Gazda Václav 19 075 Kč 

Mgr. Hanáková Veronika 1 000 Kč 

  Chasáková Jiřina 3 000 Kč 

  Knos Ivan 35 000 Kč 

MUDr. Kompérová Radvana 20 000 Kč 

Ing. Kyliánová Zuzana 30 000 Kč 
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  Mach Richard 12 300 Kč 

  Marša Vratislav 6 000 Kč 

  Nadace Charty 77 5 886 Kč 

  Nadace K. K. 50 000 Kč 

Mgr. Neumannová Zora 20 000 Kč 

  Opletalová Ludmila 40 000 Kč 

  OÚ Hrušovany u Brna 6 972 Kč 

  OÚ Hrušovany u Brna 250 000 Kč 

  Petrželková Kristina 500 Kč 

PhDr. Pitrová Markéta 10 000 Kč 

  Rychtrová Marie 5 000 Kč 

  Souček Bohuslav (in memoriam) 987 635 Kč 

  Šupčíková 500 Kč 

Ing. Tatran Ivo 10 000 Kč 

  TRYMET s.r.o. 100 000 Kč 

  Výborný Jakub 3 000 Kč 

  Wachtl Květoslav 29 000 Kč 

Ing. Zálešák Borek 100 000 Kč 

Celkem 1 921 205 Kč 
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Terénní služby 

(pečovatelská služba v domácnostech) 

Vedoucí pečovatelské služby  ................. 1 

(0,8 úv. + sociální prac. 0,2 úv.) 

Pracovníci v sociálních službách ........... 10 

Personální a mzdová agenda .......  (dělený 

úvazek 0,25) 

Celkem terénní služby .......................... 11 

 

Dům důstojného stáří, Brno 

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

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

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

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

Vedoucí zdravotnická pracovnice ........... 1 

Zdravotnické pracovnice ......................... 5 

(2 x 0,75 úvazku) 

Pracovníci v sociálních službách ........... 17 

(1 x 0,75 úv. + 1 x 0,8 úv.) 

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

Úklid .............................. 3 (dělený úv. 0,5) 

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

Celkem DDS .......................................... 35 

 

Villa Martha, Hrušovany u Brna 

Vedoucí zdravotnická pracovnice ........... 1 

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

(dělený úvazek 0,6; 1 x dlouhodobá PN) 

Zdravotnické pracovnice ......................... 4 

Pracovníci v sociálních službách ............. 5 

(1 x 0,5 úvazku) 

Ošetřovatelky ........................................... 3 

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

(úvazek 0,5) 

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

Personální a mzdová agenda .................. 1 

(dělený úvazek 0,5)  

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

 

Odlehčovací služba 

Sociální pracovnice .... (dělený úvazek 0,2) 

Pracovníci v sociálních službách.............. 2 

Úklid............................ (dělený úvazek 0,5) 

Celkem OdS ............................................ 2 

 

Villa Vlaďka, Lelekovice 

Vedoucí střediska ..................................... 1 

(dělený úvazek 0,5) 

Sociální pracovnice (dělený úvazek 0,5) 

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

Ošetřovatelka ........................................... 1 

Pracovníci v sociálních službách.............. 6 

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

Ekonom ....................(dělený úvazek 0,25) 

Údržbář, pom. pracovník  ........................ 1 

(úvazek 0,75)  

Celkem VV ............................................ 14 

 

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

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

Celkem ...................................................... 2 

 

Celkem za organizaci ................................  83 

 
 
Pozn.: Profese nutriční terapeut, ergoterapie, vedení účetnictví, IT služby a zástupy za 
dlouhodobou PN jsou zabezpečeny prací na dohodu o provedení práce, příp. dohodu o 
pracovní činnosti
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Rozvaha zůstatková k 31. 12. 2020 

  

  

Poč. zůstatek 
k 1. 1. 2020 

Konečný zůstatek 

      Má dáti Dal 

021  Budovy, haly a stavby  102 723 575,50 102 723 575,50 0,00 

022  Movité věci  4 179 970,50 4 179 970,50 0,00 

042  Pořízení hmotných investic  214 896,00 214 896,00 0,00 

081  Oprávky k budovám  -33 666 196,39 0,00 36 980 984,39 

082  Oprávky k movitým věcem  -3 520 783,50 0,00 3 817 836,50 

0 Majetek 69 931 462,11 66 319 621,11 0,00 

          

112  Materiál na skladě  12 943,00 16 618,00 0,00 

1  Zásoby  12 943,00 16 618,00 0,00 

          

211  Pokladna  47 221,00 40 246,00 0,00 

213  Ceniny  0,00 0,00 0,00 

221  Bankovní účty  3 291 041,69 3 722 377,22 0,00 

261  Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 

2  Finanční účty  3 338 262,69 3 762 623,22 0,00 

          

314  Poskytnuté provozní zálohy  1 326 037,00 1 438 881,00 0,00 

315  Ostatní pohledávky  65 712,00 0,00 57 257,99 

321  Dodavatelé -418 311,10 0,00 507 548,40 

324  Přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 

325  Ostatní závazky -85 836,00 0,00 92 377,64 

331  Zaměstnanci -2 237 320,00 0,00 2 319 059,00 

335  Pohledávky za zaměstnanci 47 000,00 78 000,00 0,00 

336  Sociální a zdravotní pojištění  -1 326 550,00 0,00 1 374 324,00 

341  Daň z příjmů -38 000,00 0,00 0,00 

342  Ostatní přímé daně -370 936,00 0,00 424 640,00 

345  Ostatní daně a poplatky 0,00 7 624,00 0,00 

348  Dotace místní samosprávy  -387 091,00 0,00 680 000,00 

379  Jiné závazky -1 935 664,77 0,00 3 166 954,35 

381  Náklady příštích období 0,00 6 347,50 0,00 

384  Výnosy příštích období  -544 380,00 0,00 572 820,00 

385  Příjmy příštích období  0,00 91 902,00 0,00 

389  Dohadné účty pasivní  -1 357 080,00 0,00 0,00 

3  Zúčtovací vztahy  -7 262 419,87 0,00 7 572 226,88 

          

901  Vlastní jmění  -65 864 991,42 0,00 62 765 024,42 
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931  Hosp. výsl. ve schval. řízení  -155 256,51 0,00 155 256,51 

941  Rezervy řízené předpisy  0,00 0,00 0,00 

951  Dlouhodobé bankovní úvěry  0,00 0,00 0,00 

9  Kapitálové účty a 
dlouhodobé závazky  -66 020 247,93 0,00 62 920 280,93 

          

 Celkový součet 0,00 112 520 437,72 112 914 083,20 

 Hospodářský výsledek 0,00 0,00 393 645,48 
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Výsledovka zůstatková 

SÚ Název Běžné obraty Od počátku roku 

501 Spotřeba materiálu  2 668 657,98 2 668 657,98 

502 Spotřeba energie  1 010 578,82 1 010 578,82 

511 Opravy a udržování  317 099,35 317 099,35 

512 Cestovné  31 905,00 31 905,00 

513 Náklady na reprezentaci  999,00 999,00 

518 Služby  3 168 505,42 3 168 505,42 

521 Mzdové náklady  33 383 387,00 33 383 387,00 

524 Zákonné sociální pojištění  11 066 793,00 11 066 793,00 

527 Sociální náklady  1 081 952,00 1 081 952,00 

528 Nemocenská zaměstnavatel  529 348,00 529 348,00 

531 Daň silniční  7 122,00 7 122,00 

538 Poplatky a ostatní daně  152 695,43 152 695,43 

541 
Pokuty, penále, úroky z 
prodlení  

473,00 473,00 

548 Zaokrouhlení, manka, škody  2,24 2,24 

549 Bankovní a jiné poplatky  44 460,96 44 460,96 

551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku  

3 611 841,00 3 611 841,00 

Provozní náklady 57 075 820,20 57 075 820,20 

Náklady 57 075 820,20 57 075 820,20 

        

602 Příjmy za služby  29 188 248,99 29 188 248,99 

644 Úroky  618,07 618,07 

648 Zúčtování fondů  10,70 10,70 

649 Ostatní příjmy  3 099 969,12 3 099 969,12 

Provozní výnosy 32 288 846,88 32 288 846,88 

682 Přijaté příspěvky a dary 1 921 204,82 1 921 204,82 

Přijaté příspěvky 1 921 204,82 1 921 204,82 

691 Provozní dotace 22 472 123,02 22 472 123,02 

Výnosy 56 682 174,72 56 682 174,72 

        

Hospodářský výsledek -393 645,48 -393 645,48 
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Dočetli jste výroční zprávu o jednom velmi neobvyklém roce. Byl to rok vyčerpávající, náročný, 

stresující a mnohdy frustrující, na druhou stranu ale v mnohém i povzbudivý a emočně 

intenzivní. Miniaturní koronavirus nám všem názorně zkrátka ukázal, že i v první čtvrtině 

jedenadvacátého století nejsou lidé pány tvorstva a krutě demonstroval, jak křehké jsou jejich 

zdánlivě neotřesitelné jistoty. Na druhou stranu vzedmutá tsunami ochoty pomoci tomu, kdo 

pomoci potřebuje, dala naději, že to s lidstvem ještě nebude tak špatné, jak se obvykle kriticky 

soudí.  

Velice bychom si přáli, aby rok 2020 zůstal jako osamocené memento a svět se rychle vrátil 

zase do normálu. Bohužel v době, kdy vzniká tato výroční zpráva, už za sebou máme několik 

měsíců roku 2021 a je jasné, že návrat do normálu tak snadný a rychlý, jak bychom si přáli, 

rozhodně nebude. Přesto si všichni přejme, aby výroční zpráva za rok 2021 byla veselejší a 

optimističtější než text, který jste právě dočetli. 
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