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     Milí přátelé,

     Jaký byl pro nás rok 2009?  
     Byl naplněn hledáním nových kolegů a dobrovol-
níků, byl o navázání nových dlouhodobých vztahů, 
zejména v komunitách Archy. Zažili jsme moc hezké 
chvíle v Archách v Irsku  i  v  Bretani  a  také  s  lidmi 
z Archy během workcampu na Modletíně. Povedlo 
se    dokončit    vybavení    Domečku    v   Chotěboři 
a dokonce, což je větší zázrak, najít do něho i dobré 
zaměstnance a od září přišli také noví klienti. Mohli 
jsme se proto začít věnovat více Modletínu. Začali 
jsme    rekonstruovat    bývalou    faru,     zkrášlovat 
a osazovat přilehlé pozemky. Připravili jsme několik 
akcí pro veřejnost, zkrátka, začali jsme Modletín 
„zabydlovat“. Organizovali jsme víkendové pobyty 
pro klienty a dobrovolníky, užili jsme si zde letní  
tábor a od září jsme sem s klienty začali jezdit každý 
týden.

      Ujasnili jsme si, záměry a cíle naší organizace 
a podle této vize jsme změnili také naše stanovy. 

     Jako každý rok jsme společně prožívali každo- 
denní radosti, ale i nemalé starosti, společně jsme 
hledali naši další cestu, čerpali nové zkušenosti, 
prožívali nová setkání…

     Byl to pro nás plně prožitý a přínosný rok. 
Děkujeme za všechno to hezké, co jsme v něm 
i společně s vámi mohli prožít…

       
Benediktus   

Nemůžeme dělat velké věci, 
můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. 

Matka Tereza  
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     Občanské sdružení Benediktus je sdružení lidí, 
kteří na základě křesťanských hodnot žijí život 
ve společenství zdravých lidí a lidí s postižením. 
Skrze vztahy v tomto společenství se snaží odkrý-
vat hluboké životní hodnoty a jedinečnost každého 
člověka.

Poslání 
     Naším posláním je pomáhat lidem s postižením 
poznávat a využívat jejich dary, objevovat radost 
z přátelství a ukazovat na vnitřní bohatství těchto 
lidí ostatním. Tyto hodnoty prožíváme ve společen-
ství a při společné práci. Společně se také snažíme 
obnovovat křesťanské a kulturní dědictví na Vysoči-
ně pořádáním tradičních slavností a uchovávat 
řemeslnou a rukodělnou výrobu

Cíle
*   Vybudovat komunitu lidí s postižením 
     i bez postižení založenou na naší identitě 
     a poslání.
*   Rozvíjet vlastní život komunity.
*   Začlenit naši komunitu do mezinárodního 
     společenství L'Arche.

Filosofie Benediktu
     Jsme přesvědčeni o tom, že pro kvalitní poskyto-
vání sociálních služeb je nutné vycházet z těchto 
skutečností:
*   Všichni lidé jsou si rovni z hlediska jejich hodnoty, 
důstojnosti a potřebnosti pro společnost. Hodnota 
člověka nezávisí na jeho schopnostech, není snížena 
jeho omezeními nebo odlišností.
*   Pro celkovou spokojenost člověka (i člověka 
s postižením) a soulad jeho osobnosti je důležitá 
vyrovnanost fyzických, psychických i duchovních 
potřeb.
*   Pro naplnění těchto potřeb nestačí jen kvalitní 
poskytování úkonů péče, ale je potřebná i možnost 
rozvoje osobnosti člověka ve vzájemných vztazích 
lidí s postižením a lidí bez postižení, protože člověk 
se může plně rozvinout pouze v kvalitním společen-
ství druhých lidí.
*   V Benediktu se inspirujeme životem komunit 
Archy – komunit, ve kterých společně žijí lidé 
s postižením s lidmi bez postižení. Učíme se žít 
ve společenství. Odhalovat své povolání k žití 
ve vztazích s postiženými i se sebou navzájem, 
ke spolupráci, k budování komunity,… V komunitě 
jsou všichni povoláni k tomu, aby spolupracovali, 
a spolupracují proto, že se mají vzájemně rádi a cítí, 
že chtějí kráčet stejným směrem. Každý má svůj dar, 
který se snaží rozvíjet, každý má svoji práci.
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Komunita vyžaduje přesnou organizaci a disciplínu. 
Platí to pro společný život, kde je třeba vařit, naku-
povat, umývat nádobí, uklízet, prát, přijímat návště-
vy, zabezpečit finance, …
*   Důležitou součástí společného života je práce 
– možnost rozvíjet svoji zručnost, realizovat se 
v něčem, co umím, co mě baví, co je užitečné 
a prospěšné ostatním. Podobně jako v jiných 
Archách fungují různé dílny, i u nás se snažíme 
společně vyrábět svíčky, tkát dečky, koberečky, 
tašky, vyrábět keramiku, pracovat na zahradě,… 
Dílny jsou místem společné práce, tvořivé činnosti, 
terapie a hlavně místem intenzivních vztahů asisten-
tů a lidí s postižením. 
*   Snažíme se, aby své důležité místo v komunitě 
měly také sváteční chvíle – společné modlitby, 
výlety, setkání, oslavy. Svátek je pokrmem 
pro srdce, vrací naději a sílu, abychom mohli přežít 
utrpení a problémy každodenního života. Lidé 
potřebují tento čas, kdy se všichni setkají, děkují 
za společenství, za život, společně si zazpívají, zatan-
cují, popovídají …

Duchovní rozměr Benediktu
Motto: Trváme na duchovní dimenzi společenství 

proto, abychom byli více lidští. Ne proto, 
abychom byli andělé.

     Základem duchovního života je každodenní žití 
„maličkostí“ ve společenství s lidmi s postižením, 
ve vztazích založených na důvěře v Boha. Objevuje-
me, že lidé s mentálním postižením mají přirozený 
dar ukazovat na Boha. Chceme tuto zkušenost 
předávat dál. 

Sociální služby

Odlehčovací služba
     Posláním odlehčovací služby o. s. Benediktus je 
rozvoj člověka s lehkým a středním mentálním 
postižením, včetně kombinace s tělesným postiže-
ním. Služba klade důraz na využívání přirozených 
možností a schopností těchto lidí a jejich zapojení 
do běžného života společnosti. Umožňujeme tak 
lidem s postižením osamostatňovat se a dosáhnout 
co největšího rozvoje v kolektivu mladých lidí. 
Těmto lidem dáváme příležitost podílet se 
na budování společenství, ve kterém mohou praco-
vat a v budoucnu i žít.
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Stručná charakteristika služby
     V rámci odlehčovací služby je nabízena lidem 
s postižením práce v řemeslných dílnách a trénink
pracovních dovedností. Dílny jsou místem společné 
práce, tvořivé činnosti, terapie a místem intenziv-
ních vztahů asistentů a lidí s postižením. Lidé 
s postižením se učí v řemeslných dílnách vyrábět 
svíčky, keramiku, tkát, smaltovat, batikovat, vyrábět 
přáníčka a jiné. V hudební dílně hrají na nejrůznější 
hudební nástroje a zpívají ve skupině BeneBend, 
ve výtvarné dílně vytvářejí originální obrazy. V dílně 
dramatické hrají divadlo, tančí, připravují slavnosti 
pro veřejnost. Lidé s postižením se také rozvíjejí 
při tréninkových činnostech, jako je vaření, nakupo-
vání, úklid, udržování zahrady. Každému člověku 
s postižením pomáhají asistenti a pracovní terapeuti 
najít práci, která mu nejvíce vyhovuje a rozvíjí ho. 
Lidé s postižením se také mohou podílet na budová-
ní společenství s asistenty a na budování komunity, 
společně se mohou sdílet, zpívat, společně prožívat 
slavnosti, účastnit se víkendových a letních pobytů, 
připravovat akce pro veřejnost,… 

     Poskytujeme dvě formy odlehčovací služby: 
ambulantní a terénní

     Ambulantní služba probíhá v sídle občanského 
sdružení Benediktus v Domečku v Chotěboři 
nebo v místě vznikající komunity v Modletíně 
a terénní služba může být po dohodě poskytnuta 
i v terénu (dle potřeby klienta).

Cílová skupina
     Služba je určena klientům se sníženou soběstač-
ností, s lehkým a středně těžkým mentálním posti-
žením, včetně kombinace s tělesným a zrakovým 
postižením.
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Průběh v roce 2009
     Odlehčovací službu jsme pravidelně poskytovali 
17 klientům. Odlehčovací služba v dílnách 
v Domečku fungovala bez problémů, fungovaly tyto 
dílny: praktická, keramická, tkalcovská, výtvarná, 
hudební, dramatická, relaxační, anglická…

     Od září k nám přišli 3 noví klienti, v tuto dobu také 
začala fungovat odlehčovací služba pravidelně 
jedenkrát v týdnu na Modletíně. Máme zde dílnu 
praktickou, zahradní – zpracování ovoce. V rámci 
odlehčovací služby pokračují jedenkrát za měsíc 
víkendové pobyty, kterých se účastní také dobrovol-
níci. Klienti si Modletín velmi oblíbili, říkají, 
že jezdí na chalupu. Mohou zde trávit hodně času 
v přírodě, hrát hry, prostě být venku…

     První týden v srpu na Modletíně opět proběhl 
tábor, kterého se účastnilo 17 klientů a asistentů.
Tentokrát se nesl v duchu hledání naší identity. 
Samozřejmě nechyběly ani běžné táborové činnosti, 
jako spaní ve stanu, hry, koupání, výlety atd.

     V lednu proběhla inspekce kvality odlehčovací 
služby v našem zařízení. Přestože inspekce 
k našemu překvapení dopadla velmi dobře, 
s celkovým počtem dosažených bodů 110 
tj. 76,39% z max. počtu 144, nebyla splněna tři 
zásadní kritéria. To znamená, že v příštím roce nás 
čeká inspekce typu B, která bude hodnotit, jak se 
nám tato tři kritéria podařilo zlepšit. Z inspekce 
jsme měli obavy, nakonec jsme však museli přiznat, 
že pro nás byla přínosem. Pomohla nám ujasnit si 
některé pro nás důležité věci.

Řemeslné dílny
     V červnu 2009 jsme získali certifikát, který nás 
opravňuje používat na naše výrobky ochrannou 
známku „Vysočina – regionální produkt.“ Certifikát 
nám předal hejtman kraje Jiří Běhounek. 

     Tato značka regionálního výrobku je pro nás důle-
žitá, protože se stále více chceme zaměřovat 
na rozvoj a podporu řemeslné výroby na Vysočině. 
V našich dílnách s lidmi s postižením vznikají zcela 
originální výrobky. Každý výrobek je hodnotný tím, 
že je s láskou vyrobený. A je to na něm „cítit“. 
I když není stoprocentní, vyzařuje z něj to, že je 
lásky-plný. A v tom je jeho kouzlo, které se nedá 
přepočítávat na peníze. Tento výrobek totiž hřeje... 
Jen málokdo však vnímá hodnotu výrobku a dokáže 
ji ocenit. Vždyť například utkat 10 cm látky trvá 
člověku s mentálním postižením i půl dne!
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     V dílnách se snažíme navazovat na tradiční výrobu 
našich předků: pracujeme převážně s přírodními 
materiály – hlínou, čistou vlnou a produkty přírody. 
Chceme rozvíjet ruční výrobu a učit se stará řemes-
la, aby se zachovala a předávala dále. Snažíme se, 
aby děti věděly, že je běžné, že se svetr dá uplést 
jehlicemi, že ošatka se splétá ze slámy a z kořínků, 
že koše se pletou z vrbových proutků, že hrníčky se 
vyrábějí z hlíny, že vlna z ovce se může spřádat 
a že z vyrobeného vlákna se vyrobí úžasný koberec, 
apod... Chceme se dělit o radost ze společné práce 
s jinak obdarovanými lidmi, o radost z vlastnoručně 
vyrobených výrobků a o radost z toho, že se těmito 
výrobky můžeme obklopovat a že je můžeme daro-
vat i blízkým lidem. Snažíme se o to, aby dnešní děti
a vůbec lidé nežili stále více v představě, že všechno, 
co za něco stojí, se dá pouze koupit v hypermarketu, 
ale že svou velkou hodnotu mají ručně vyrobené 
věci.

     Všechny naše výrobky jsou označeny naší značkou 
Benediktus a také značkou originálního výrobku 
– Vysočina – regionální produkt. Na výrobcích lidí 
s postižením jsou umisťovány cedulky s nápisem 
„Tento výrobek vytvořili lidé s postižením“. Víme, 
že náš výrobek je jedinečný tím, že je láskyplný. 

Výrobky z řemeslných dílen
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Osobní asistence

     Osobní asistence probíhá za účelem co největšího 
rozvoje člověka s postižením, jeho osamostatněním 
a začleněním do běžného života. Služba vychází 
z potřeb a přání člověka s postižením a jeho rodiny.

Charakteristika
     Osobní asistence je poskytována ve školách 
(doprovod ze školy a do školy, asistence při vyučová-
ní aj.) a v domácnostech (úkony osobní hygieny, 
pomoc s jídlem, doprovod, dovoz aj.), popřípadě 
na jiných místech dle přání klienta (úřady, lékař, 
kulturní zařízení aj.).

Průběh v roce 2009
     Osobní asistenci jsme poskytli 4 klientům. 
2 klientům ve škole a dvou v domácnosti.

     V důsledku našeho dlouhodobého hledání 
činnosti, na kterou se máme zaměřovat, jsme došli 
k závěru, že v dalším roce již nebudeme poskytovat 
osobní asistenci (stávající klienti přejdou pod odleh-
čovací službu terénní). Také jsme se rozhodli zúžit 
naši cílovou skupinu, a to pouze na lidi s mentálním 
postižením včetně kombinace s tělesným a zrako-
vým postižením. Rozhodli jsme se tak z toho 
důvodu, že naší prioritou je budovat bydlení a dílny 
pro lidi s mentálním postižením,  proto bychom 
v budoucnu chtěli poskytovat sociální službu chrá-
něné bydlení a uvažujeme o sociálně terapeutické 
dílně.

     Ke konci roku jsme podali žádost na Krajský úřad 
o zrušení registrace na osobní asistenci a o úpravu 
naší cílové skupiny.

     Věříme, že větší vymezení našich sociálních služeb 
povede k jejich zkvalitnění.
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Projekt Tradice a zvyky

     Pokračujeme v tomto projektu a snažíme se ho 
rozšířit i na Modletín. V roce 2009 jsme uspořádali 
tyto slavnosti a akce pro veřejnost:

        Pašije - divadelní hra 
   pod širým nebem o životě,  
   smrti a vzkříšení Ježíše Krista.   
   Velikonoční příběh jako  
   každoročně ožil u kaple sv.  
   Anny v Chotěboři. Do hry se  
   zapojilo na 70 herců z řad  
   zaměstnanců, klientů, dobro 
   volníků a přátel Benediktu.

Benefiční festival Máme na to?! Studenti pod vede-
ním Malého Vlka a Honzy nás oslovili s myšlenkou, 
že by ve spolupráci s námi uspořádali hudební festi-
val a výtěžek by byl věnován našemu sdružení. Festi-
val proběhl v chotěbořské sokolovně a kromě skvě-
lých kapel byl okořeněn řadou výborných worksho-
pů. Netradiční bylo vystoupení australského
zpěváka Raffa Morisse, ntaší kapely Benebend 
a Bubnování, kde bubnovali děti s poruchou sluchu.

     Pouť ke svaté Anně na Modletíně -  podařil se  
udělat druhý ročník svatoanenské pouti. Tentokrát 
byl  program ještě okořeněn o pouťové atrakce, 
jako byl hadí muž, mořská panna, provazochodkyně, 
vzpěrač činek a další kousky. Samozřejmě pouť 
začala mší svatou a nechyběly ani řemeslné dílny, 
atrakce pro děti, kapely Pilgrim Pimple a BeneBend 
a hojné pouťové občerstvení.

     Benefiční večer s Hradišťanem – při příležitosti 
9. narozenin Benediktu jsme uspořádali narozenino-
vý benefiční večer. Hlavním bodem večera byl 
koncert Hradiťanu, se kterým jsme si mohli zahrát 
jednu jejich píseň. Jiří Pavlica byl výborný jako vždy 
a do celého večera vnesl to, o co šlo i nám. Celý 
večer se totiž nesl v duchu citátu od Jeana Vaniera: 
Všechno, co děláme má smysl jen tehdy, když je to 
pro lásku a přátelství…. Součástí večera bylo odmě-
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ňování dobrovolníků, stínové divadlo (rozhovor 
Lišky a Malého prince, z knihy Malý princ), promítá-
ní z našeho života a koncert Benebendu. 

     Adventní dny v Benediktu – dny otevřených dveří 
v Domečku v Chotěboři. Lidé se mohli přijít podívat, 
seznámit se s naší činností, koupit si, nebo i vyrobit 
vánoční dárek, také pro ně byl připraven program.

     Vánoční koncert na Modletíně – písně z Taizé 
v podání zaměstnanců, dobrovolníků a přátel Bene-
diktu.

     Živý Betlém na Modletíně – už druhý rok sklidil 
veliký úspěch, sešlo se velké množství diváků. Tento 
krásný příběh, který jsme se pokusili ožít byl už 
podruhé za účasti živého Ježíška v jesličkách, 
což Betlému vždy dodá úplně jiný rozměr.

Spolupráce s Archou

Mezinárodní projekt 
     Na roky 2009-2011 jsme na projekt „Budování 
Archy na Modletíně – komunita zdravých lidí a lidí 
s postižením“ získali dotaci od Ministerstva práce 
a sociálních věcí v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost – Mezinárodní spolu-
práce.

     Projekt je významným krokem k prohloubení 
mezinárodní spolupráce, k zařazení o. s. Benediktus 
mezi komunity mezinárodní organizace L´Arche 
International a především k vytvoření nové sociální 
služby v naší organizaci, chráněného bydlení pro lidi 
s postižením, které by mělo vzniknout v rámci Archy 
na Modletíně.

     Abychom lépe poznali a pochopili soužití lidí 
v Arše, navázali jsme intenzivnější kontakt s Archou 
v Bretani (Francie). Sedm z nás (zaměstnanci, 
dobrovolníci, klienti) se zúčastnilo týdenního work-
campu v bretaňské Arše. A naopak francouzští 
odborníci a dobrovolníci z bretaňské Archy přijeli 
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k nám, pomoci s budováním naší komunity na Mod-
letíně v rámci týdenního workcampu. V dalším roce 
se bude spolupráce s bretaňskou komunitou opako-
vat.

     Díky tomuto projektu můžeme intenzivněji spolu-
pracovat s koordinátorkou L´Arche International 
pro střední a jižní Evropu Marií Biedrawou, která nás 
doprovází na naší cestě do organizace L´Arche Inter-
national.

     Tento projekt dále podpořil rekonstrukci přízemí 
fary na Modletíně, pronájem sedmimístného vozu 
Volkswagen Caddy, dobrovolnické akce a kulturní 
akce pro veřejnost. 

Archa Kilkenny Irsko
     Na přelomu dubna a května jsme navštívili irskou 
Archu v Kilkenny. Naše dobrovolnice tam byla 
dvakrát na dlouhodobé stáži a potřetí nás (3 zaměst-
nance) vzala s sebou. Tuto Archu jsme navštívili 
už před 5 lety. Celý pobyt byl nesmírně obohacující.

Kosljun
     Mezinárodní organizace Archa se sídlem ve Fran-
cii jednou za dva roky svolává setkání zástupců 
skupin, které mají zájem o vytvoření komunity 
Archa ve své zemi. Těchto setkání se vždy účastní 
také zástupci komunit, kteří už jsou v Arše zapojeni.
Letošní setkání se konalo v Chorvatsku na malém 
ostrůvku Kosljun za účasti komunit z 10 zemí střední 
a jižní Evropy a jako jeden z předprojektů Archy byl 
pozván i Benediktus.

     Setkání v Chorvatsku mělo dva hlavní cíle: jednak 
vytvořit vazby a podmínky pro vzájemnou podporu 
a dále udělat pokroky ve vlastní přípravě na vytvoře-
ní základů Archy v naší zemi a její kultuře.

     Setkání bylo pouze třídenní. V tak krátké době 
jsme intenzivně pracovali na porozumění nástrojům 
a metodám, které doporučuje Archa při zakládání 
nové komunity. Mnoho času jsme věnovali inkultu-
raci. Snažili jsme se vystihnout kulturu v naší zemi,
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s jejími přednostmi i bolestmi a přemýšlet o tom, 
jak by mohla vypadat Archa v naší zemi tak, 
aby zapadla do naší kultury a mohla reagovat na její 
specifické potřeby.

     Setkání vedl koordinátor Archy pro zónu jižní 
a střední Evropy Patric Fontaine. Přednášel o proce-
sech, které doprovázejí zakládání nové komunity. 
Připomněl nám, jak probíhalo založení první komu-
nity Jeanem Vanierem, s jakými problémy se potý-
kal.

Modletín

Oprava kostela
     Ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
z programu rozvoje venkova ČR ( Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova) se nám podařilo získat 
prostředky na projekt  „Obnova kostela sv. Anny 
na Modletíně – I. fáze“. V rámci této fáze jsme opra-
vili střechu a vyrobili informační desku. V roce 2010 
v opravách kostela sv. Anny chceme pokračovat.

Objekt bývalé fary
     Podařila se částečná rekonstrukce přízemí fary 
a terénní úpravy. V příštím roce chceme v rekon-
strukci přízemí pokračovat a vybavit ho nábytkem.
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Objekt bývalých lázní Aperát
     Tento objekt je zatím ve stejném stavu, příští rok 
bychom chtěli podat projekt na I. fázi rekonstrukce 
této budovy – statické zajištění.

Lidé v Benediktu

Organizační struktura
Předsedkyně sdružení: Blanka Nikodémova, DiS.
Místopředsedkyně sdružení: Bc. Radka Jindrová
Hospodářka:  Jarmila  Nádvorníková 
Jednatel: Ing. Martin Jindra

Zaměstnanci
Vedoucí sdružení:  Blanka Nikodemová, Dis.
Zástupce vedoucí:  Bc. Radka Jindrová
Účetní:  Jarmila Nádvorníková
Finanční manažer:  Ing. Martin Jindra
Projektový manažer:  Jana Hrušková, DiS. 
(od července)
Fundraiser:  Olga Neugebauerová  (do září), Martina 
Augustinová (březen-květen), Zdena Jirglová 
(od září)
Sociální pracovník:  Helena Boháčová, DiS. (od září)
Speciální pedagog Mgr. Lenka Neubauerová 
(do února)
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Pracovníci v sociálních službách
Zdeněk Novák
Petra Urbanová (do srpna)
Bc. Iva Švadlenová (od října)
Josef Karhan (od listopadu)
Vedoucí odlehčovací služby: Marta Peřinová, DiS. 
(od září)
Vedoucí keramické dílny: Maria Špitálníková
Osobní asistenti:  Hana Štefková, Vladimír Adamec,       
Jana Tučková (do prosince), Jana Bezdíčková 
(od prosince), Jana Desenská (od listopadu)
Správce:  Zdeněk Novák

Dobrovolníci
     Každým rokem veřejně udělujeme Pečeť Bene-
diktu, je to ocenění člověka s velkým srdcem. 
Člověka, který se stal přítelem lidem s postižením 
nebo jiným způsobem pomáhá. Bez těchto lidí si 
naši práci neumíme představit. 
Ocenění za rok 2009 bylo uděleno na Benefičním 
večeru s Hradišťanem dne 17. října, mottem roku se 
stal citát od A. Exupéryho z knihy Malý princ:

        „Co je důležité,
          je očím neviditelné…“

     Benediktus udělil pečeť Benediktu, ocenění 
člověka s velkým srdcem, za rok 2009 těmto lidem:

V kategorii dobrovolník:
Za přátelství s lidmi jinak obdarovanými:
Ivě Švadlenové, Katce Vackové, Aničce Dubnové, 
Marušce Dvořákové, Markétě Kunáškové, Lukáši 
Černému, Petru Hovorkovi.
Za tvořivost a divadelničení:
Renatě Lédlové.

V kategorii pomocník:
Za pomoc s grafikou a ochotu pomáhat:
Hance Jindrové.
Za tvorbu webových stránek:
Davidu Dobrovolnému.
Za fotografování:
Miloši Jindrovi.
Za ochotu kdykoliv pomoci:
Vlastovi, Evě a Evičce Červeným .
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V kategorii profesionální pomocník 
(který pomáhá nad rámec své práce):
Za realizaci našich bláznivých stavebních projektů 
a přátelství s lidmi jinak obdarovanými:
Pavlu Popkovi.
Za kreslení podoby budoucích domečků, domů 
a kostelů:
inženýru architektu Janu Hubáčkovi, 
inženýru architektu Tomáši Korečkovi.
Za psychickou podporu nás všech:
psychologu Vlastimilu Sojkovi.
Za podporu a  povzbuzení na naší cestě k Arše:
inženýru Karlu Štěpánovi.
Za záštitu našich stavebních projektů:
Vratislavu Tureničovi.
Za trvalou podporu:
Květě Klímové, Janě Dubnové, Václavě Cemperové, 
Tereze Horčíkové.

     Uvědomujeme si, že nemůžeme ocenit obětavou 
práci všech, kteří nám pomohli, i jim všem paří naše 
srdečné díky. Děkujeme také za duchovní doprová-
zení a podporu P. Františku Mrázovi.

     Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům, 
kteří dávají lásku a přátelství lidem s postižením. 
A nejenom jim… Často ukrajují ze svého volného 
času a přispívají svým osobním obdarováním 
do růstu našeho společenství.

Firemní dobrovolnictví
     V tomto roce jsme také měli první zkušenost 
s firemním dobrovolnictvím, které bychom chtěli 
do budoucna velmi rozvíjet, protože se nám tato 
myšlenka moc líbí.

     Jeden den u nás pomáhali zaměstnanci České 
spořitelny a byl to moc hezký společný den.
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Nové stanovy

     30. listopadu 2009 se sešla valná hromada, která 
schválila významné změny pro sdružení.

     Valná hromada zvolila nové členy valné hromady, 
potvrdila navrhovaný status přítel sdružení, schváli-
la novou identitu, cíle a poslání sdružení. Dále 
schválila novou organizaci řízení sdružení, které se 
oproti minulému hodně změnilo. Tato konstituce 
řízení se přibližuje konstituci, kterou má a také poža-
duje mezinárodní společenství L´Arche (Archa). Tzn. 
do rozhodovacího procesu zapojit všechny členy 
komunity sdružení bez ohledu na stupeň případné-
ho zdravotního postižení.

Nová konstituce řízení o.s. Benediktus

Výkonné orgány sdružení:

1.Valná hromada -  je nejvyšším orgánem sdružení. 
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
2.Komunitní rada -  je výkonným orgánem sdružení, 
který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
Komunitní rada řídí činnost sdružení v období mezi 
zasedáními valné hromady.
3.Dozorčí rada - je kontrolním orgánem sdružení, 
který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

Poradní orgány sdružení:

1.Komunitní shromáždění -  je shromáždění všech 
členů komunity. Je důležitým orgánem, který zapo-
juje členy komunity do procesu řízení a spolurozho-
dování.

Finance

     Veřejná sbírka na dokončení rekonstrukce 
a dovybavení domku v Chotěboři.
V září 2009 byla ukončena veřejná sbírka na: „Do-
končení rekonstrukce domku sdružení v Chotěboři 
a jeho vybavení“. Sbírka trvala od září 2007 do září 
2009 a na účet veřejné sbírky bylo vybráno 
80. 516 Kč. Děkujeme vám!

Z financí veřejné sbírky byl pořízen:
*  nábytek v tkalcovské dílně
*  stůl do keramické dílny
*  vybavení kuchyně a společenské místnosti
*  oprava stříšky k domku nad vchodem
*  vodoinstalační práce v tkalcovské dílně
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Děkujeme také těmto školám, které se na veřejné 
sbírce podílely:

Euroklub Gymnázium ChotěbořČeská zemědělská 
akademie v Humpolci Obchodní akademie a Hotelo-
vá škola Havlíčkův BrodŠkola ekonomiky a cestovní-
ho ruchu Žďár nad SázavouGymnázium Žďár 
nad SázavouZákladní škola Smetanova Chotěboř-
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Havlíčkův BrodStřední škola gastrono-
mická Adolfa Kolpinga Žďár nad Sázavou.

Veřejná sbírka Archa Modletín.
     Od června 2009 máme Krajem Vysočina povole-
nou sbírku na vybudování komunity pro lidi s posti-
žením – Archa Modletín. Prostředky z veřejné sbírky 
použijeme na rekonstrukci objektu bývalé fary 
v Modletíně, který jsme zakoupili. Tento dům slouží 
pro letní a víkendové pobyty lidí s postižením 
a dobrovolníků, je zde dílna pro zpracování ovčí vlny, 
kde pracují lidé s postižením, zázemí pro dobrovolní-
ky ze zahraničí a také zázemí pro pořádání benefič-
ních slavností na Modletíně (Svatoanenská pouť, 
Živý Betlém, koncerty apod.).  Pokud je vám tento 
náš projekt blízký, můžete jej podpořit na účtu 
veřejné sbírky Archa Modletín: 229385914/0300.

Děkujeme školám, které se na veřejné sbírce zatím 
podílely:

Střední zemědělská škola Chrudim, Gymnázium 
Chrudim, SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, 
Základní škola Smetanova Chotěboř, Gymnázium 
Chotěboř, Česká zemědělská akademie v Humpolci 
a pracoviště Světlá n.S., Střední škola potravinářská 
Smiřice, Obchodní akademie Hradec Králové, Střed-
ní škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec 
Králové, Obchodní akademie a Hotelová škola 
Havlíčkův Brod, Gymnázium Suverénního řádu 
maltézských rytířů Skuteč, Základní škola Přibyslav-
Škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár nad Sáza-
vou, Gymnázium Žďár nad Sázavou, VOŠ a Střední 
škola hotelová SČMSD Pelhřimov, Obchodní akade-
mie Pelhřimov, Střední zemědělská škola Čáslav.

Veřejná sbírka kostel sv. Anny na Modletíně.
     Od září 2009 probíhá rekonstrukce kostela 
sv. Anny na Modletíně. Tento kostel si občanské 
sdružení Benediktus pronajalo na deset let, 
za účelem pomoci zachránit toto historicky význam-
né poutní místo v srdci Železných hor. Tento kostel je 
zdrojem duchovní síly nejen pro lidi, kteří žijí v okolí, 
ale i pro ty, kteří sem přicházejí. Číslo účtu veřejné 
sbírky na opravu kostela sv. Anny na Modletíně je: 
1478027389/0800. Oprava je hrazena z dotace
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fondů EU a z darů. V kostele budou dále probíhat 
nejen bohoslužby, ale i kulturní akce /koncerty 
a slavnosti/.

Podpořili nás

Firmy a sdružení:
ROSS Holding s.r.o. Havlíčkův Brod, Husquarna 
Česko, s.r.o., Stora Enso Timber Pila Žďírec, Harbe-
car-Petr Průša Havlíčkův Brod, Stavokomplet v.o.s. 
Chotěboř, Luboš Janáček-ART technologies, Náby-
tek Jelen Havl. Brod, Junák Jilm Jilemnice, Teluria, 
spol. s.r.o. Skrchov-barvy, Dekora-Jeníček, a.s. 
Žďírec n D., Apoly, spol. s.r.o. Přibyslav-obaly, 
Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův 
Brod, Betonárka Chotěboř, Interlignum a.s. Chotě-
boř, Fendrych s.r.o. Krystal Havl. Brod, Městys Libice 
n D., Obecní úřad Dolní Krupá, Obecní úřad Horní 
Krupá, Obecní úřad Šlapanov, Haberská pekárna Jiří 
Červinka, Nadační fond Ekonom Havl. Brod, Střechy 
Šimon, s.r.o. Slatiňany, Pivovar Chotěboř s.r.o., Čitor 
s.r.o. Havl. Brod, Cheops s.r.o. Chotěboř, TeS spol. 
s.r.o. Chotěboř, MAT-Milichovský Havl. Brod, Autova 
s.r.o. Havl. Brod, JCS Computer Chotěboř, Laufen CZ, 
s.r.o., Vlnap, a.s., Řeznictví Stejskal Chotěboř, Pivo-
var Rychtář Hlinsko, Papíenictví u školy Jiří Mifka 
Chotěboř, Barvy-laky-železřství Trtík Chotěboř, 
Cukrárna Eržika Mandlová Chotěboř, Hana Lacma-
nová Chotěboř, Velkoobchod HEVA spol. s.r.o. Cho-
těboř, ČaS Domácí potřeby Chotěboř, Lékárna 
u Havlíčka Chotěboř, Zelená Lékárna Chotěboř, 
Cukrárna Ing. Petr Tvrdý Chotěboř, Jednota OVD 
Havl. Brod, Vinotéka Chotěboř Pavel Čuda, NATE-ná-
pojová technika a.s. Chotěboř, Obec Lány, Osiva a.s. 
Havl. Brod, ASAP s.r.o. Věž, Sdružení ambulantních 
lékařů Havlíčkův Brod s.r.o., ISB GENETIC, s.r.o. 
Havlíčkův Brod, Krám u Klepetků Chotěboř, Prodej-
na KK Petr Kolář Chotěboř, Obec Rušínov.

Jednotlivci:
Jan Votava, Marie Jindrová, Mgr. František Mráz, 
Alena Štěpánová, MUDr. Pavla Zdechovská, 
MUDr. Marta Popprová, Květoslava Růžičková, 
MUDr. Eliška Pátková, JUDr. Ladislav Vondrák, Pavel 
Fuxa, MUDr. Jaroslava Neugeubauerová, 
MUDr. Blanka Šťastná, Josef Hejný, MUDr. Věra 
Melounová, Olga Neugeubauerová, Petr Beran,  
MUDr. Miloslav Pospíšil, Jaroslav Halák a další 
anonymní dárci.
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Rok 2009 v číslech
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Rok 2009 v datech

Leden  -  vystoupení BeneBendu na prezentačním 
plese firmy ROSS, inspekce kvality sociálních služeb 
– kontrola odlehčovací služby 

Únor - domluvili jsme se s kameramanem Matějem 
Štěpánem, že natočí dokumentárního filmu o Bene-
diktu

Březen – návštěva Neratova – komunity v Orlických 
horách

Duben – Pašije v Chotěboři, návštěva Archy 
v Kilkenny v Irsku

Květen -  návštěva koordinátorky Archy Marie 
Biedrawy, festival Máme na to?!, workcamp fran-
couzských dobrovolníků ve spolupráci s bretaňskou 
Archou Caillou Blanc 

Červen – firemní dobrovolnictví, získání ochranné 
známky na naše výrobky „Vysočina – regionální 
produkt“

Červenec – naše účast na workcampu v Bretani 
v Arše Caillou Blanc s dobrovolníky a klienty, svatoa-
nenská pouť na Modletíně

Srpen – tábor na Modletíně

Září – vydání kalendáře Maličkosti 2010

Říjen – benefiční večer s Hradišťanem – 9. výročí 
Benediktu

Listopad – návštěva v nám blízkých zařízení 
VilaVallila a Slunečnice v Děčíně

Prosinec – Adventní dny v Domečku v Chotěboři, 
Živý Betlém a Vánoční koncert na Modletíně, vydání 
4. ročníku časopisu NotaBene
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Kontakt:

Občanské sdružení Benediktus

Klášterní 60

583 01 Chotěboř

Tel: 731402233

web: benediktus.org

e-mail:benediktus@centrum.cz

IČ: 70868832

Bankovní spojení: GE Money Bank 155402290/0600
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výroční zprávu sestavila: Radka Jindrová

obrázky: lidé s postižením z Benediktu

fotografie: fotoarchiv Benediktu

grafická úprava: Hana Jindrová

vytiskl: TISK Hermann a spol., v. o. s., Strážná 3328, 

 580 01 Havlíčkův Brod


