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Úvodní slovo předsedy správní rady 

 

 

 

 

Vážení a milí,  

ti z vás, kteří čtou výroční zprávy ústavu Betanie – křesťanská pomoc pravidelně, vědí, že mám 

v oblibě svůj zahajovací text uvést nějakou průpovídkou. Ani letos neudělám výjimku z tohoto zvyku a 

dovolím začít rčením: „Po čem nic, to je hned“, nebo „Boží dopuštění“, či „když pán Bůh dopustí, i 

motyka spustí“. Všechny tyto moudrosti výstižně charakterizují jak ekonomicky, tak i pandemicky 

nedobrou dobu, v níž žijeme. 

I po dvou letech je covid-19 s námi a bůhví, jestli se v označení jeho jednotlivých mutací písmeny řecké 

abecedy postupně nedostaneme až k omeze. Pověstná „motyka“ spustila a atakuje nejen seniory, ale 

také ostatní věkové skupiny populace, včetně malých dětí. I přes obrovskou celosvětovou snahu lékařů, 

farmaceutů, hygieniků, zdravotníků a dokonce i politiků a ministrů se nedaří mizeru covida umravnit a 

zmutovat do vysněné „rýmečky“. Snad až rok 2022 se svými třemi dvojkami, tedy číslicemi prý 

nadějnými, bude rokem usmíření s Božím dopuštěním. 

Vraťme se ale k roku 2021, jehož se týká tato výroční zpráva. Pro bohulibou a lidem prospěšnou 

organizaci Betanie – křesťanská pomoc byl i přes občasné personální problémy či nepřehledně 

centrálně vršená hygienická nařízení rokem hodným velké pochvaly. Nehodlám zde jednotlivě chválit 

vždy obětavé pracovnice a pracovníky, ať už v hrušovanské Ville Martha, lelekovické Ville Vlaďka, 

maloměřickém Domě důstojného stáří, nebo kolegyně z terénní pečovatelské služby, nemluvě o 

administrativních a hospodářských pracovníků a pracovnic, bez nichž by to nešlo. 

Jaká byla v uplynulém roce činnost, jak se daných úkolů jednotlivé sekce zhostily, se jistě dočtete na 

dalších stranách. Abyste se mohli pustit do čtení, dovolím si zakončit svůj úvod citací Werichovy písně: 

„ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc“. Ano, jen společným úsilím docílíme, že 

naše snažení a práce je a bude vždy „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“. 

Jménem správní rady ústavu 

Betanie - křesťanská pomoc 

její předseda Vlastimil Břicháček 
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Terénní služba 

Pečovatelská služba 

Posláním naší pečovatelské služby Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. bylo i v roce 2021 pomáhat 

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

jsou doma. 

Pomáhali jsme osobám s chronickým onemocněním, seniorům a zdravotně postiženým osobám, které 

žijí ve svém domácím prostředí, ale z důvodu nepříznivého zdravotního stavu či věku nejsou schopny 

se samy postarat 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 se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v 

týdnu, včetně státních svátků, 24 hodin denně až do výše maxima kapacity služby. 

V roce 2021 jsme poskytovali péči celkem 61 klientům (47 ženám a 14 mužům). Věkový průměr klientů 

byl 84 let. Pečovatelky strávily poskytováním pečovatelské služby klientům celkem 9259,5 hodiny a 

provedly 12 740 úkonů. Denní kapacita pečovatelské služby je 50 klientů. 

Většina klientů využívala služeb našich pečovatelek dlouhodobě a 

pravidelně. Některým imobilním a těžce zdravotně postiženým klientům 

jsme v roce 2021 poskytovali potřebnou pomoc i několikrát denně a to i 

ve večerních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Další klienti 

využívali pečovatelskou službu jednou nebo několikrát týdně. 

I přesto, že bylo poskytování pečovatelské služby ztíženo pandemií 

covid-19, naplňovali jsme průběžně cíle a poslání naší pečovatelské služby. O naši pečovatelskou 

službu byl i v roce 2021 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 
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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 v domácím prostředí a 

zvýšit jejich komfort a bezpečnost. Některé z těchto pomůcek jsme klientům v rámci naší služby také 

zapůjčili nebo pomohli obstarat jejich pořízení 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 2021 jsme zajišťovali také 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. 

Také v roce 2021 pokračovala již dlouhodobě osvědčená spolupráce pečovatelské služby s dalšími 

formami sociálních služeb, které Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. poskytuje, a to hlavně s Domem 

důstojného stáří v Brně-Maloměřicích a s Villou Vlaďka v Lelekovicích. Rodiny našich klientů využívaly 

pro své blízké zejména odlehčovací pobyt ve Ville Vlaďka. Osvědčila se také úzká spolupráce terénní 

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

domova pro seniory v Domě důstojného stáří 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. 

Terénní pečovatelskou službu v roce 2021 zajišťovalo 11 zaměstnanců (10 pracovnic v sociálních 

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

I přes náročnou práci v terénu za každého počasí, i přes náročnou práci v době pandemie covid-19 to 

naše pečovatelky zvládají a v práci vydržely. Tento rok odešla k 30. 11. 2021 jedna z pracovnic v 

sociálních službách a hned ji od 1. 12. 2021 vystřídala nová kolegyně. Pracovní tým pečovatelské 

služby je tak i nadále stabilní, jsou v něm dobré vztahy a přátelská atmosféra. Pracovnice vykonávají 

svoji práci svědomitě, profesionálně, i s lidským vlídným přístupem a ochotou pomoci. Dokazují to i 

ohlasy klientů v dotazníkovém šetření, které jsme koncem roku 2021 u klientů provedli. 

Největší změnou v pečovatelské službě bylo v roce 2021 přestěhování kanceláře pečovatelské služby z 

centra jihomoravské metropole, z Joštovy ulice číslo 7, na maloměřické předměstí Brna, na adresu 

Borky 7, do našeho Domu důstojného stáří. 
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Pobytové služby 

Dům důstojného stáří – domov pro seniory 

Zatímco v roce 2020 jsme se v 

našem domově nemoci covid-19 

statečně ubránili, již v lednu 

2021 nákaza propukla i zde, a to 

navzdory dodržování veškerých 

epidemiologických opatření. 

Toto nešťastné období bylo pro 

nás, naše klienty i rodiny velmi 

náročné. Díky usilovné práci a 

víře v lepší dny jsme však vše 

špatné překonali a nyní nám již 

z této doby zbyla jen smutná 

vzpomínka. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v této těžké době podpořili. Velké díky patří 

personálu a celému kolektivu domova a také dobrovolníkům, kteří nám byli velkou pomocí a podporou v 

tomto nelehkém boji. Nelze zapomenout i na rodiny našich klientů a především na klienty samotné, 

neboť i ti se svou trpělivostí, s níž příslušná omezení přijímali, zasloužili o to, že jsme vše zdárně 

překonali. Poděkování patří také paní MUDr. Přibylové, která ve spolupráci s vrchní sestrou Mirkou 

Jílkovou pečovala o klienty v průběhu nemoci. O přístupu k léčbě tohoto onemocnění MUDr. Přibylové v 

našem domově vyšel dokonce ve čtrnáctém čísle týdeníku Reflex článek, jehož sken je uveřejněn na 

našich webovkách: (https://www.betanie.eu/dds/REFLEX_14_2021.pdf). 

Přejdeme k těm veselejším akcím v našem domově. V únoru, po zvládnutí nákazy v domově, jsme 

mohli konečně začít bojovat proti nemoci covid-19 dlouho očekávaným očkováním. V očkování 

pokračujeme nadále a do konce roku byla podána klientům, kteří o to projevili zájem, již třetí, posilující 

dávka a tak věříme, že to nejhorší už je za námi. 

V zimních měsících nového roku si na nás vzpomněli také ti nejmenší. Pro zlepšení atmosféry nám děti 

ze školky na Proškově náměstí připravily překvapení ve formě krásných obrázků se zimními motivy, 

které nám vyzdobily jídelnu. Slečna Natálka z páté třídy nám ve volném čase vlastnoručně vyrobila 45 

pestrobarevných papírových hvězdic, kterými jsme vyzdobili chodby a pokoje klientů. Díky těmto 

krásným výtvorům jsme si domov krásně zútulnili a snáze jsme tak přečkali dobu uzavření domova. 

Dlouho očekávané první jarní dny přispěly k lepší náladě klientů, kteří již díky očkovaní mohli opět 

vyrazit do světa. Domov také navštívili šikovní studenti z brněnských škol, kteří v rámci své školní praxe 

zpříjemnili dlouhé dny klientům nejen svojí společností, ale také hraním stolních společenských her a 

procházkami. 

Pěkné počasí a epidemiologická situace nám dokonce dovolily vyrazit na první výlet letošního roku. 

Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu pro seniory, který ve svém středisku Jezírko připravila Lipka 

(školské zařízení pro environmentální vzdělávání). Dozvěděli jsme se zajímavosti o využití bylin v 
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osobní hygieně, vyrobili si vlastní kořenící směsi, 

pochutnali si na vdolcích pečených na ohni v 

indiánském tepee, obdivovali výcvik 

canisterapeutického psa a poučili se o 

ekologických způsobech boje se škůdci. Výlet do 

Soběšic se moc vydařil a po měsících covidové 

izolace to byla příjemná a vítaná změna. 

Mimořádnou událost jsme zažili v červnu, když jsme 

neplánovaně a velice rychle přijali do našeho domova čtyři klientky z hodonínského domova pro seniory 

S-centrum, který byl zdevastován tornádem. Udělali jsme vše proto, aby tuto neplánovanou změnu 

domova v pořádku zvládly a brzy zahnaly ošklivé vzpomínky na katastrofu, která je postihla. 

Letní měsíce se nesly v duchu opětovného obnovení návštěv a setkávání rodin a klientů. Rozvolnění 

epidemických pravidel pro shlukování nám umožnilo konečně, po půlroce, uspořádat společnou oslavu 

narozenin. A jelikož jubilantů, kteří v uplynulých šesti měsících slavili narozeniny, bylo celkem čtyřicet, 

byly i tyto dodatečné oslavy pořádně veselé. Hodně nám k dobré náladě dopomohli naši staří známí - 

Poutníci Old Boys.  

Letní oslavenci si užili nádherné melodie Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, operní árie. Virtuózní 

klavírní hru společně s přednesem poezie přinesla do DDS pěvkyně Věra Bakalová se svými přáteli - 

Marií Sedláčkovou a klavíristou Františkem Kratochvílem. Melodické odpoledne v zaplněné jídelně si 

pochvalovali nejen červencoví jubilanti. Společně se srpnovými jubilanty jsme si zazpívali lidovky se 

Silvestrem Tintěrou. 

Po dlouhé pauze jsme také v létě obnovili kolektivní cvičení klientů. Na první cvičení se k radosti 

pamětníků ze zaslouženého odpočinku na skok vrátila aktivizační sestřička Jarka. Od ní každodenní 

cvičení převzala její nástupkyně aktivizační sestřička Monika. Všichni klienti si pravidelné cvičení moc 

užívají a pilně tak pracují na zlepšení své fyzické kondice. Mezi dalšími zajímavými akcemi pořádanými 

v domově nelze opomenout přednášku paní emeritní ředitelky Ing. Jitky Bednářové o její nedávné cestě 

po rakouské spolkové zemi Korutany. Dále jsme uspořádali další společný výlet. Naši přátelé z 

hrušovanské Villy Martha nás pozvali na návštěvu, abychom ochutnali jejich letošní bohatou úrodu 

meruněk. Nový altán vybudovaný v Hrušovanech u Brna tak prošel zatěžkávací zkouškou, v níž obstál 

na výbornou. 

Po pěkně prožitém létu jsme plynule navázali na podzimní akce, které se konaly v podobném duchu. 

Trio Zdeňka Marečka rozezpívalo plnou jídelnu. Gratulovalo se všem, kdo se narodili v měsíci září, 

oslavenkyni J. F. přišla ke kulatému jubileu devadesátin osobně pogratulovat i starostka MČ Maloměřice 

a Obřany Klára Liptáková. Listopadoví jubilanti oslavovali opět společně s kapelou Poutníci Old Boys a 

bavili se výborně. 

S podzimem jsme obnovili naše oblíbené dílničky a hned jsme začali tvořit nové výrobky určené k 

výzdobě domova. Barevná záplava spadaného listí se krásně hodila pro naši kreativní dílničku. 
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Teprve poté, co skončila proticovidová opatření i úmorná vedra, jsme mohli uskutečnit další dlouho 

očekávané výlety. Návštěva Technického muzea, kterou nám k loňským Vánocům v rámci Ježíškových 

vnoučat darovala paní Jana D., byla velice zajímavá a paní Janě tímto děkujeme za skvělý zážitek, díky 

němuž se obyvatelé našeho domova mohli vrátit ve vzpomínkách do minulosti. Také návštěva 

botanické zahrady se odehrála v režii projektu Ježíškových vnoučat a moc jsme si krásu obyvatel 

zdejších skleníků užili. 

Závěr roku již tradičně patří adventnímu času 

a nejzajímavějším akcím roku. V dílničce s 

paní Markétou jsme si vlastnoručně vykouzlili 

adventní věnec a stromečky, abychom byli na 

příchod Vánoc opravdu dobře připraveni. 

Všichni jsme společně nachystali betlém, 

nazdobili stromeček a pustili se do přípravy 

cukroví. Na naše hodné klienty nezapomněl 

také Mikuláš se svou družinou a došel k nám 

na návštěvu. Všechny obyvatele jejich nadílka 

moc potěšila. Adventní pobožnost brněnského biskupa Církve československé husitské Juraje J. Dovaly 

vnesla do předsváteční atmosféry zamyšlení nad rolí Panny Marie v křesťanské věrouce. Prosincové 

dopoledne nám rozjasnily děti z mateřské školy na Proškově náměstí. Z protiepidemických důvodů nám 

zazpívaly koledy pouze venku, ale jejich emotivní vystoupení potěšilo a nabilo energií všechny přítomné 

i přes mikrofon a izolační sklo jídelny. Pár dnů před Vánoci jsme se zaposlouchali do operních árií i 

muzikálových melodií, které přinesl při své tradiční adventní návštěvě profesor Miloš Schnierer z JAMU. 

Tentokrát s sebou přivedl sopranistku s úžasným hlasem Veroniku Zaplatilovou z Janáčkovy opery 

Národního divadla Brno a nemohly chybět ani závěrečné koledy. 

Po dvouleté pauze zaviněné loňskou koronavirovou izolací jsme letos opět prožili Štědrý den v Domově 

důstojného stáří se vším, co k němu tradičně patří: koledy, zamyšlení emeritní ředitelky, bramborový 

salát s řízkem i rozdáváním dárků. No a jak se nám rok nachýlil ke konci, koho jiného si pozvat na 

silvestrovskou oslavu, než pana Silvestra Tintěru. Zahrál nám evergreeny, zavtipkoval, ťukli jsme si 

šampusem a rozloučení s rokem 2021 bylo za námi. Copak krásného a zajímavého nám přinese rok 

2022? 

V závěru roku 2021 jsme v domově poskytovali služby 73 klientům (49 ženám a 24 mužům), jejichž 

průměrný věk byl 86 let. Struktura přiznaného příspěvku na péči je následující: 

bez PnP .............................. 1 

I. st. PnP ........................... 12 

II. st. PnP .......................... 20 

III. st. PnP ......................... 23 

IV. st. PnP ........................ 17 

Sledovaný poměr klientů, jímž byl přiznán III. a IV. stupeň PnP oproti ostatním byl na konci roku 55:45. 
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Villa Martha – domov se zvláštním režimem 

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

domov se zvláštním režimem svůj provoz na podzim roku 2009. V roce 2021 jsme tak dovršili dvanáctý 

rok fungování. V zařízení byly k závěru roku 2021 poskytovány sociální služby 18 klientům, jejichž 

průměrný věk byl 79 let. V průběhu roku jsme se rozloučili se 3 klienty, kteří zemřeli. Ke konci roku 2021 

evidujeme několik desítek aktivních žádostí o přijetí. Struktura klientů z hlediska přiznaného PnP byla 

31. 12. 2021 následující: 

bez PnP .............................. 0 

I. st. PnP ............................. 2 

II. st. PnP ............................ 1 

III. st. PnP ........................... 3 

IV. st. PnP ........................ 13 

Sledovaný poměr klientů, jímž byl přiznán III. a IV. stupeň PnP oproti ostatním byl na konci roku 84:16. 

Opatření související s pandemií nám opět neumožnila v roce 2021 uskutečnit obvyklá vystoupení dětí z 

mateřských a základních škol. I přes to nám děti vyrobily různá přáníčka, která naším klientům 

vykouzlila úsměv na tváři.  

Po celý rok se ve Ville Martha dodržují 

lidové zvyklosti a tradice, kterých se klienti 

vždy rádi účastní – jako například oslavy 

Nového roku, Tří králů, Velikonoc, MDŽ, 

hodů, Mikuláše a Vánoc. Při poslechu 

hudby se i na ně připravují tvorbou přání, 

různých výrobků a vkusné výzdoby.  

V dopoledních i odpoledních hodinách se 

klienti scházeli se sociální pracovnicí, 

pečovatelkami, sestřičkami a věnovali se buď rukodělným činnostem, nebo pohybovému cvičení vsedě, 

trénování paměti a dalším činnostem, které pomáhají zlepšit kognitivní funkce. Klienti svůj čas také rádi 

tráví na rozlehlé zahradě, která je plná stromů a různých bylin. Společně jsme sklízeli velkou úrodu 

sladkých měsíčních jahod, švestek, meruněk, hroznů, muchovníku a rybízu. A když se nám zdravé 

dobroty omrzely, naše kuchařky nám z nich připravily výtečné ovocné koláče. Natrhali jsme si i lipový 

květ, diviznu, listy máty, které jsme si usušili na voňavý čaj. 

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

vnoučata. Rovněž jsme navázali spolupráci s MŠ v Hrušovanech u Brna, která přišla s nápadem 

charitativní sbírky pro naše klienty Krabice od bot. Díky Ježíškovým vnoučatům a MŠ v Hrušovanech 

měli klienti z vánočních dárků ohromnou radost, neboť každý si tam našel ten svůj dárek. Dárky to byly 

individuální, jednalo se třeba o oblečení, sladkosti, kávu, deku a předplatné časopisu, tak i dárky 
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skupinové, jako například materiál na výrobu vlastních ozdob, dekorací a média s mluveným slovem. 

Mezi dárky pro klienty se objevila i mobilní zahrádka, která poslouží k výsadbě bylin.  

Všichni klienti Villy Martha v roce 2021 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 2021 ve Ville Martha přinesl i několik 

personálních změn, kdy došlo ke změně na pozici 

vrchní sestry a sociální pracovnice. 

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 touto cestou děkujeme. 

Villa Vlaďka – odlehčovací pobyty 

Chod celé společnosti druhým rokem ovlivňuje covid. Rok 2021 ukázal, že postupně jsme přijali za svá 

všechna opatření, z větší části jsme se přizpůsobili omezením a přestali jsme se jich bát. Nejistotu 

postupně vystřídala rutina, což mnohým přineslo uklidnění. Odlehčovací služba značně odráží ladění ve 

společnosti, neboť chod rodin, jejich problémy a pomoc při zajištění péče jejich slabším či nemocným 

členům bylo naším každodenním chlebem. 

Klienti ve Ville Vlaďka byli velmi různorodí, při jejich přijetí se ukázalo, že k nám přišli nejčastěji z těchto 

tří důvodů: 
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• pečující potřebovali volno, ať na dovolenou, na vyřešení svých zdravotních obtíží (plánované 

operace), nebo si prostě jen na pár dní odpočinout, protože kategorie pečujících patří mezi 

nejvíce postižené syndromem vyhoření 

• klient čekal na brzké umístění do domova pro seniory a doma by již pobyt nezvládl ani s 

pečovatelskou službou 

• klient byl předčasně propuštěn z nemocnice, protože oddělení následné péče bylo změněno na 

covidové a v nemocnici bylo potřeba uvolnit lůžka 

Protože Villa Vlaďka je od svého vzniku v roce 2019 registrovaná jako odlehčovací služba pro klienty s 

kombinovaným postižením, byli u nás v roce 2021 klienti s demencemi, mobilní i imobilní, s mentálním 

postižením, klienti s parézou či plegií po CMP, úrazech na invalidním vozíku a dalších obtíží. Lidé v 

paliativní péči, ale i ti, co k nám přijeli jako do penzionu kvůli změně prostředí a novým sociálním 

kontaktům.  

Naší cílovou skupinou byly osoby od 27 let věku a 

snažili jsme se uspokojit poptávku i těch klientů, které 

kvůli jejich zdravotnímu stavu jiná zařízení odmítají. 

Byli jsme schopni vyhovět i zájemcům, u nichž se 

vyskytují různé zdravotní komplikace např. zavedený 

permanentní katetr, diabetes s nutností aplikace 

inzulínu, dechové terapie, bércové vředy a další 

obtíže. 

Většina klientů měla silné omezení v oblasti sebeobsluhy a sebepéče. Určitým vodítkem závislosti na 

péči je přiznaný příspěvek na péči. V roce 2021 ze 102 klientů, kteří u nás pobývali, měla většina (81) 

příspěvky ve II. a III. stupni. Bohužel, jak ukázala praxe, často přiznaný příspěvek nereflektoval 

skutečný stav klienta, který mnohdy byl podstatně horší.  

Tento velký rozptyl zdravotních problémů a požadavků klientů samozřejmě klade velké nároky na 

erudici personálu. Standardně jsme byli schopni poskytnout současně péči 18 klientům, což je kapacita 

lůžek Villy Vlaďka. Z toho bylo 12 pro ženy a 6 pro muže. A to pro pobyty krátkodobé (v řádu několika 

dnů), tak pobyty dlouhodobé (obvyklá maximální délka jednoho pobytu činila tři měsíce). 

Kdykoliv byla k dispozici velká společenská místnost, která sloužila jednak jako jídelna a jednak právě 

jako místo pro setkávání klientů, pro hraní společenských her, aktivizace či pro návštěvy. Duchovní 

potřeby pomáhala uspokojit a naplnit farářka Církve československé husitské v místní modlitebně, kde 

pořádala dvakrát měsíčně bohoslužebná setkání. Bohužel i na tyto aktivity dolehla epidemiologická 

opatření a pravidelnost setkávání se ustálila opět až v podzimních měsících. 

Klienti si mohli zpestřit čas procházkami a pobytem na čerstvém vzduchu v okolí Villy Vlaďka, 

posezením na terase či chůzí po speciálně upraveném chodníčku pro hůře mobilní klienty. Snažili jsme 

se, aby na klienty co nejméně doléhaly epidemiologická opatření. Proto jsme v maximální možné míře 

zachovávali a neomezovali návštěvy. Ovšem protože jsme naopak naše klienty také museli před 

možnou nákazou chránit, museli se i rodinní příslušníci a personál určitým opatřením podrobit a přijmout 

je.  
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S rokem předchozím byl rok 2021 obdobný v obtížích, které s sebou nesl úbytek klientů spojený s 

koronavirovou nákazou, neboť spousta rezervací k pobytu byla zrušena z důvodu aktuální nákazy 

klientů či jejich umístěním do karantény kvůli výskytu onemocnění v jejich rodinách. Bohužel 

pokračovala vyšší úmrtnost obyvatelů domovů pro seniory, která sekundárně způsobila rychlejší 

umisťování nových čekatelů na trvalý pobyt a tudíž odliv klientů z pobytové služby. To vše byly věci 

finančně pro provoz střediska velmi nákladné. Část mezd pečovatelek Villy Vlaďka jsou na základě 

výzvy MAS Brána Brněnska podpořeny z operačního programu Zaměstnanost, což nám pomáhá pokrýt 

finanční nákladnost poskytované služby. 

Snažili jsme se život ve Ville Vlaďka udržovat v optimistickém duchu. A na základě reakcí klientů jsme 

přesvědčeni, že se nám to daří. Pokud to personální kapacita dovolila, vytvářeli jsme pro klienty před 

obědem aktivizační programy formou her, zpívání, kreslení či luštění. 

Velmi oblíbená byla odpolední posezení s 

kytarou, kdy naše hudebně zdatné 

kolegyně hrály a zpívaly oblíbené a známé 

písničky. Kromě trénování paměti 

probíhalo i cvičení fyzické, ať individuální, 

nebo skupinové. Po obědě si klienti zvykli 

posedět u kávy či čaje. A dle svého přání si 

šli odpoledne chvíli zdřímnout, nebo se 

slunit na terase, či jen tak posedět a 

popovídat si s ostatními. V letních 

měsících se okolím Villy Vlaďka linula vůně 

grilovaných špekáčků, na podzim vůně domácího jablečného štrůdlu a před Vánocemi to pro změnu 

byla vanilka se skořicí z cukroví.  

Věříme, že u nás klientům bylo dobře a snažili se k tomu přispívat dobrou náladou a úsměvem, který je 

sice zadarmo, ale k nezaplacení. Rodiny i klienti byli vždy zrcadlem našeho snažení, proto jejich 

děkovné dopisy či finanční dary (viz další kapitola) nám ukazují, jak je tato služba a pomoc potřebná. Za 

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

Kromě lelekovické Villy Vlaďka poskytujeme odlehčovací služby i v našem největším zařízení – 

v brněnském Domě důstojného stáří. I když zde byl rozsah a počet poskytnutých krátkodobých pobytů 

ovlivněn tím, že v souladu s pokynem ministerstva zdravotnictví sloužila velkou část roku kapacita 

těchto lůžek jako záložní karanténa k umístění stálých klientů, u nichž by byla prokázána covidová 

pozitivita. I tak jsme v průběhu roku poskytli odlehčovací služby celkem 21 klientům (11 žen a 10 mužů), 

kteří u nás celkem strávili 978 lůžkodnů. V závěru roku 2021 činila registrovaná okamžitá kapacita 

brněnských odlehčovacích služeb hodnotu tří lůžek, což je pouhá jedna šestina kapacity domova 

lelekovického (18 lůžek). 



 

13 

Poděkování dárcům 

Různorodá činnost ústavu Betanie – křesťanská pomoc je podporována stejně pestrou škálou dotací 

– ať už z úrovně ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, 

Města Židlochovice, tak třeba z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Zaměstnanost na 

mzdu části pečovatelek v lelekovické Ville Vlaďka. 

Grant z Nadačního fondu obětem holocaustu pomohl dokrývat mzdové náklady zdravotních sester v 

hrušovanské Ville Marta. Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme mohli uspořádat 

akreditované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Prostřednictvím 

Nadace Zdraví pro Moravu jsme zase mohli vybavit další část lůžek na ošetřovatelské jednotce, kde 

jsou umístěni klienti, kteří potřebují nejintenzivnější péči, aktivními antidekubitními matracemi. 

Jsme si dobře vědomi toho, že bez přispění těch „velkých“, od nichž tečou miliony, ani těch, jejichž dary 

jsou tisíckrát menší, bychom jako nestátní nezisková organizace nemohli existovat. Proto jsme jedněm i 

druhým velice vděční. 

Individuálně nás v roce 2021 podpořili tito dárci: 

Ambros Bronislav ............................. 2 000 Kč 

Brněnská diecéze CČSH ............. 132 774 Kč 

Boucná Jana .................................. 10 000 Kč 

dárce J. B. si nepřál 

zde uveřejnit své jméno ................. 20 000 Kč 

MUDr. Floriánová Alena ................. 10 000 Kč 

MUDr. Klimecký Vojtěch .................. 5 000 Kč 

Knos Ivan ....................................... 40 000 Kč 

MUDr. Kompérová Radvana .......... 20 000 Kč 

Křivánková Miroslava ....................... 5 000 Kč 

Malinková Lenka ............................ 25 000 Kč 

Marková Markéta ............................ 17 580 Kč 

Marša Vratislav Jan .......................... 6 500 Kč 

Mgr. Neumannová Zora .................. 20 000 Kč 

obec Hrušovany ........................... 250 000 Kč 

Pernická Ivana .................................. 5 000 Kč 

PhDr. Pitrová Markéta .................... 10 000 Kč 

Sosnarová Věra .............................. 12 000 Kč 

Šindlerová Helena ..................... 1 000 000 Kč 

Vlachová Jaroslava .......................... 1 000 Kč 

skauti pro Villu Martha ......................... 630 Kč 

celkem ..................................... 1 592 484 Kč
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Ekonomické ukazatele 

Přehled hospodaření v roce 2021 

Zdravotnický materiál .......................................................................................................... 283 590 Kč 

Kancelářské potřeby ............................................................................................................. 60 240 Kč 

DHIM (1000-40000) .............................................................................................................. 55 486 Kč 

Ostatní materiál (údržba, úklid, prádelna, kuchyň, propagace) ........................................... 568 514 Kč 

Potraviny .......................................................................................................................... 1 441 932 Kč 

Pohonné hmoty ..................................................................................................................... 44 710 Kč 

Ochranný mat. COVID ........................................................................................................ 592 838 Kč 

Spotřeba materiálu ......................................................................................................... 3 047 310 Kč 

Elektrická energie................................................................................................................ 801 718 Kč 

Plyn, pára, vodné, stočné ................................................................................................. 1 218 889 Kč 

Spotřeba energie ............................................................................................................ 2 020 607 Kč 

Opravy a údržba .................................................................................................................. 93 083 Kč 

Cestovné a Jízdné ............................................................................................................... 31 505 Kč 

Náklady na reprezentaci .............................................................................................................. 0 Kč 

Nájemné + služby ............................................................................................................... 186 795 Kč 

Telekomunikační služby, poštovné ....................................................................................... 90 403 Kč 

Stravovací služby ............................................................................................................. 2 456 962 Kč 

Zdravotnické prohlídky, poplatky lékař .................................................................................. 33 320 Kč 

Ostatní služby ..................................................................................................................... 965 951 Kč 

Projekční a inženýrské práce ......................................................................................................... 0 Kč 

Služby ............................................................................................................................. 3 733 431 Kč 

Mzdy .............................................................................................................................. 33 635 359 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění ......................................................................................... 11 309 770 Kč 

Mzdové náklady............................................................................................................ 44 945 129 Kč 

Stravné pro zaměstnance ................................................................................................... 784 250 Kč 

OOPP a vzdělávání zaměstnanců, penz. připojištění ......................................................... 238 125 Kč 

Nemocenské dávky ............................................................................................................. 744 529 Kč 

Sociální náklady ............................................................................................................. 1 766 904 Kč 

Daně, poplatky, pojištění, ostatní .................................................................................... 203 589 Kč 

Ostatní výdaje (rekondice, poskytnuté příspěvky) ........................................................................ 0 Kč 

Tvorba rezerv ............................................................................................................................... 0 Kč 

Odpisy ............................................................................................................................. 3 611 841 Kč 

Náklady ................................................................................... 59 453 399 Kč 
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Příjmy za poskytované služby ........................................................................................ 28 436 193 Kč 

Dary a příspěvky .............................................................................................................. 1 592 484 Kč 

Dotace MMB (odbor sociální péče, odbor zdraví) ............................................................ 4 161 000 Kč 

Dotace JMK (odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví)................................................. 2 583 800 Kč 

Dotace MPSV ................................................................................................................ 16 225 000 Kč 

Dotace COVID ................................................................................................................. 4 591 193 Kč 

Nadační fond obětem holocaustu  ....................................................................................... 150 000 Kč 

Dotace Židlochovice ............................................................................................................ 133 800 Kč 

Ostatní příjmy (snížení jmění, zúčtování rezerv, úroky) ................................................... 2 760 100 Kč 

Výnosy .................................................................................... 60 633 570 Kč 

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK .................................................. 1 180 171 Kč 

 

Příloha účetní závěrky za rok 2021 

1. Stručná charakteristika organizace 

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

 

2. Zaměření činnosti: 

pečovatelská služba v domácnostech – službu zajišťuje 11 pracovnic 

 domov pro seniory Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích - o 75 klientů seniorského věku 

a 3 klienty odlehčovacích služeb pečuje v nepřetržitém provozu 36 pracovníků 

 domov se zvláštním režimem Villa Martha, Hrušovany u Brna - o 20 seniorů s Alzheimerovou 

nemocí a stařeckou demencí pečuje v nepřetržitém provozu celkem 15 pracovníků 

 odlehčovací služby Villa Vlaďka v Lelekovicích - poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro 

18 osob s kombinovaným postižením, službu zajišťuje celkem 16 pracovníků 

 ostatní zaměstnanci 8 pracovníků v dělnických profesí (zásobování, údržba, výdej stravy, úklid, 

prádelna) a 3 režijní pracovníci (ředitel, účetní, personální referentka). 

Ke dni 31. 12. 2021 měl ústav Betanie – křesťanská pomoc celkem 89 pracovníků. 

Vedlejší podnikatelskou činnost ústav neprováděl. 

 

3. Příjmy a výdaje v roce 2021 

Příjmy za poskytované služby 

úhrady klientů za pečovatelskou službu a příspěvky na péči 

za ubytování, stravu a za fakultativní služby (např. doprava) zůstaly stejné jako v minulých letech 

úhrady od zdravotních pojišťoven 

Dary a příspěvky právnických a fyzických osob (jejich seznam je uveden na straně 13 Výroční zprávy) 

Dotace MPSV, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, Nadační fond obětem holocaustu, MÚ 

Židlochovice, ESF Operační program Zaměstnanost 
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Výdaje 

Rok 2021 byl pro z. ú. Betanie – křesťanská pomoc stejně náročný, jako rok předcházející, kdy byla 

z objektivních důvodů částečně omezen provoz zejména odlehčovací služby, neboť docházelo k častým 

výpadkům rezervovaných pobytů (z důvodu obav rodin, home office atd.). Všechny služby se vlivem 

nemocí a nařízených karantén po celý rok potýkaly s personálními problémy. Zvýšené náklady na tyto 

služby (mimořádné odměny, zvýšená potřeba zdravotního a ochranného materiálu) byly kryty 

mimořádnými dotacemi z úrovně MPSV a MZd v celkové výši 4,5 milionů korun. Ostatní provozní 

dotace byly poskytnuty ve výši 23 mil. Kč, a tedy z 50% pokryly náklady na mzdy a zákonné odvody z 

mezd. 

 

Doplňující údaje k nehmotnému a hmotnému majetku 

V tomto roce nedošlo k žádnému rozšíření hmotného majetku Betanie. 

Nedokončena zůstává na účtu 042 projektová dokumentace na dostavbu DZR Villa Martha v 

Hrušovanech 

 

4. Informace o použitých účetních metodách 

Ocenění - zásob – ústav eviduje pouze zásoby potravin v nákupní ceně 

Způsob stanovení 

 - reprodukční pořizovací hodnoty ..................... ústav nepoužil 

 - opravné položky k majetku ............................. ústav nepoužil 

 - odpisový plán ................................................. rovnoměrné, dle zákona 

 - přepočty údajů v cizí měně ............................ ústav nepoužil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Rozvaha k 31. 12. 2021 

AKTIVA                   Kč 

 

PASIVA               Kč 

    

 

    

Budovy,haly a stavby 102 723 575 Kč 

 

Dodavatelé 610 118 Kč 

Movité věci 4 179 971 Kč 

 

Ostatní závazky 1 625 615 Kč 

Pořízení hmotných investic 214 896 Kč 

 

Zaměstnanci 2 841 451 Kč 

Oprávky k budovám -40 295 772 Kč 

 

Pojištění a daně 1 819 155 Kč 

Oprávky k movitým věcem -4 114 890 Kč 

 

Jiné závazky 2 803 276 Kč 

Majetek 62 707 780 Kč 

 

Dohadné účty  597 030 Kč 

Zásoby 12 579 Kč 

 

Zúčtovací vztahy 10 296 645 Kč 

Pokladna, ceniny 27 853 Kč 

 

Vlastní jmění 59 426 669 Kč 

Bankovní účty, cenné papíry 6 632 212 Kč 

 

Rezervy na opravy 0 Kč 

Finanční účty 6 660 065 Kč 

 

Nerozdělený zisk minulých let 0 Kč  

Pohledávky 1 523 061 Kč 

 

Hospodářský výsledek 1 180 171 Kč 

Zúčtovací vztahy 1 523 061 Kč 

 

Jmění, fondy rezervy… 60 606 840 Kč 

    

 

    

AKTIVA  70 903 485 Kč 

 

PASIVA  70 903 485 Kč 
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Závěrečné slovo ředitele 

Dočetli jste poslední kapitolu výroční zprávy za rok 2021. Byl to rok důležitý - jak pro lidstvo, tak i pro 

naši organizaci. Obyvatelé planety Země se v něm dočkali naděje v podobě injekční stříkačky 

s proticovidovou vakcínou a náš ústav se po letech strávených v centru Brna, na Joštově ulici, zase 

dočkal firemního razítka s novou adresou. V závěru roku jsme přestěhovali své oficiální sídlo do 

maloměřického Domu důstojného stáří. Některé kolegyně to teď sice mají do práce dál, ale naopak zde 

zase k sobě máme v jednom objektu všichni blíž. A jako dobré hospodáře nás těší, že peníze za 

pronájem kanceláří v centru města můžeme nyní utratit smysluplněji. 

Patří se připomenout skutečnost, kterou všímaví čtenáři na předchozích stránkách určitě zaregistrovali. 

Nic z toho, o čem jste v této zprávě četli, by se nemohlo uskutečnit bez maximálního nasazení týmu 

všech devíti desítek kmenových zaměstnanců či dohodářů, kteří v naší organizaci pracují, ale i desítek 

dobrovolníků, kteří ochotně přiložili ruku v době pandemicky nejhorší. Jejich odhodlání pomáhat a 

poskytovat našim klientům, bez ohledu na to jestli v jejich domácnosti nebo v domově tu nejlepší péči, 

zpříjemnit jim pobyt na jejich pravděpodobně poslední adrese na tomto světě, dovedlo ústav Betanie – 

křesťanská pomoc za léta jeho fungování tam, kde je dnes - mezi zavedené poskytovatele sociálních 

služeb s vynikající reputací. A já bych jim všem chtěl jako ředitel ústavu nejen za jejich energii, ale 

hlavně za vroucí srdce, které do své práce vkládají, poděkovat. 

Dočetli jste poslední kapitolu. Další, doposud nenapsané kapitoly jsou před námi. Budeme rádi, když je 

vy, naši čtenáři, budete svou přízní psát s námi. 

 

Daniel Zásměta 

ředitel 
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