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IdentitaIdentitaIdentitaIdentita 

Jsme komunita s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách. 
Společně obnovujeme toto historicky významné místo v duchu tradic, řemesel a kulturního 
odkazu našich předků. Skrze vztahy v tomto společenství se snažíme nacházet jedinečnost 
každého člověka a žít život v jeho plnosti. 

 

PosláníPosláníPosláníPoslání 

☼ Vytvořit životaschopnou a prosperující komunitu s lidmi s mentálním postižením a pro  

lidi, kteří chtějí v této komunitě žít nebo se aktivně podílet na jejím budování (společná  
práce, slavení, sdílení, umění).  

☼ Rozvíjet osobnost člověka s mentálním postižením - jeho schopnosti, charisma a vztahy, a 

dávat mu potřebnou podporu /poskytování sociálních služeb/.  

☼ Ukazovat na jedinečnost každého člověka, včetně člověka s mentálním postižením, 

odhalovat jeho přínos pro společnost.  

☼ Formovat dobrovolníky skrze pomoc při budování komunity a vztahy s lidmi s mentálním 

postižením /práce s mládeží/.  

☼ Obnovit kulturně a historicky významné místo v souladu s jeho duchem, opravit významné      

     objekty a znovu naplnit místo životem.  

☼ Obnovovat křesťanské a kulturní dědictví na Vysočině (tradice, řemesla, umění) 

pořádat tradiční slavnosti a kulturní akce pro veřejnost, předávat hodnoty našich         
předků další generaci: tradiční řemesla, hodnota ruční práce, soulad s krajinou, vzájemná 
spolupráce s lidmi v okolí.  

☼ Umožnit všem lidem spolupodílet se na budování dobré věci, stávat se otevřeným vůči 

     sobě navzájem, vůči spolupráci, lidskosti, jako lék na problémy dnešní doby. 

Motto: Propojit výjimečnost místa a jedinečnost člověka. 

 

CíleCíleCíleCíle 

☼ Vybudovat prosperující komunitu lidí s postižením i bez postižení založenou na naší 

      identitě a poslání. Začlenit naši komunitu do mezinárodního společenství L´Arche. 

☼ Rozvíjet vlastní život komunity. 

 

Filosofie Filosofie Filosofie Filosofie     BenediktuBenediktuBenediktuBenediktu 

☼ Jsme přesvědčeni o tom, že pro kvalitní poskytování sociálních služeb je nutné vycházet z 

těchto skutečností:  

☼ Všichni lidé jsou si rovni z hlediska své 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 
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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 společenství 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. Komunita vyžaduje přesnou organizaci a disciplínu. Platí to pro 
společný život, kde je třeba vařit, nakupovat, umývat nádobí, uklízet, prát, přijímat návštěvy, 
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 společně pracujeme v řemeslných dílnách, v keramické, 
tkalcovské, výtvarné, zahradní aj. Dílny jsou místem společné práce, tvořivé činnosti, terapie 
a hlavně místem intenzivních vztahů asistentů 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, zatancují, popovídají ... 

 

Duchovní Duchovní Duchovní Duchovní     rozměr rozměr rozměr rozměr     BenediktuBenediktuBenediktuBenediktu 

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. Objevujeme, že lidé s mentálním 
postižením mají přirozený dar ukazovat na Boha. Chceme tuto zkušenost předávat dál. 

 

Základní body našeho duchovního života: 

• život ve vztazích 

• vědomí duchovního rozměru každého člověka 

• sdílení evangelia každodenním životem s lidmi s postižením 

• společná modlitba, mše, sdílení se 

• společná práce 

• otevřenost všem lidem 
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SociálníSociálníSociálníSociální        službyslužbyslužbyslužby    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlehčovací Odlehčovací Odlehčovací Odlehčovací         službaslužbaslužbaslužba 

Posláním odlehčovací služby o.s. Benediktus je rozvoj člověka s lehkým a středním 
mentálním postižením, včetně kombinace s tělesným a zrakovým postižením. 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. Společně s námi se podílí na budování komunity, ve které 
mohou pracovat a žít. 

Cílovou skupinou jsou klienti se sníženou soběstačností, s lehkým a středně těžkým 
mentálním postižením, včetně kombinace s tělesným a zrakovým postižením. Věkové 
vymezení je 11 – 80 let. S ohledem na typ našeho zařízení není možné v rámci odlehčovací 
služby poskytnout službu duševně nemocným lidem, lidem, kteří z důvodu svého 
zdravotního stavu ohrožují sebe a okolí (agresivita, infekční onemocnění, vliv návykových 
látek), lidé s nemocemi stáří (stařecká 
demence, Alzheimerova nemoc, 
Parkinsonova nemoc). 

Odlehčovací služba ambulantní probíhá v 
sídle organizace o.s. Benediktus v Domečku 
v Chotěboři a v Modletíně. Služba je 
poskytována od pondělí do pátku (8:00 – 
16:30) a je hrazena dle platného ceníku.  
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Stručná charakteristika služby a její průběh v roce 2013 

V rámci odlehčovací služby je lidem s postižením nabízena práce v řemeslných dílnách, kde 
mohou využívat svých darů a rozvíjet tak své schopnosti. Dílny jsou místem společné práce, 
terapie, tvořivosti a místem vztahů asistentů a lidí s postižením. 

Výtvarná dílna má velice široké rozpětí. Pracujeme například s fimo hmotou, ze které 
vyrábíme šperky (náušnice, korále). I nadále se věnujeme plstění. Zpracováváme vlnu, kterou 
jsme dostali z farmy Kozí dvorek. Vlnu ručně několikrát pereme, sušíme a barvíme. Následně 
vlnu musíme rozčesávat na česačce. Taková vlna je již pak určena k plstění. Vyrábíme z ní 
brože, náušnice, čelenky. Ve výtvarné dílně se i nadále věnujeme malbě na tašky. Oblíbeným 
výrobkem jsou stále tašky ušité z malířského plátna.  

Keramická dílna za poslední rok získala 
nové zakázky. Na těch se značně podílejí 2 
zaměstnankyně se změněnou pracovní 
schopností a vedoucí keramické dílny. I 
díky tomu mohlo dojít k rozšíření výroby 
především hrnků, květináčů a máslenek. 
Andělé ve formě svícnů se také stali velmi 
oblíbenými. Toto vše vzniká i díky 
klientům, kteří dílnu navštěvují vždy 
hodinu až dvě denně. Konkrétně se 
podílejí např. na výrobě květináčů jak za 
pomocí razítek, tak i Axmanovy techniky. 

Další dílnou je dílna praktická. Lidé s postižením se v ní učí především praktickým 
dovednostem. Jedenkrát týdně jsme se věnovali údržbě zahrady na Modletíně, kde jsme 
postupně obnovovali staré záhony, na kterých jsme pomáhali zasázet zeleninu (rajčata, 
okurky, cukety) a květiny.  Na podzim jsme v našich sadech nejen sbírali jablka na mošt, ale 
také na další jejich zpracování, jako je např. sušení. Sušené ovoce a mošt jsme pak prodávali 
na našich slavnostech.  

Dílna hudební probíhala pravidelně každý čtvrtek. V rámci této dílny se mohou lidé s 
postižením vyjádřit nejen skrze hru na hudební nástroje, ale také zpěv a tanec.  

Odlehčovací službu jsme pravidelně poskytovaly 22 klientům. Na podzim jsme do 
odlehčovací služby přijali dva klienty, kteří u nás již využívali služeb STD a ke konci roku jedna 
z našich klientek přestala využívat službu a tak začátkem nového roku ukončila smlouvu. 

 

Odlehčovací služba pobytová 
 
Během uplynulého roku byla dokončena 
celková rekonstrukce fary na Modletíně. Fara 
je komunitním domem pro odlehčovací službu 
pobytovou a zázemím pro další aktivity 
Benediktu. Tuto službu využívali čtyři osoby s 
postižením po celý rok od pondělí do pátku a 
byli podporováni svými asistenty. Kompletně 
byla dokončena nová střešní krytina, omítky a 
nové podkrovní pokoje. Uživatelé služby zde 
zůstávali i během tzv. víkendovek, při kterých 
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pomáhali udržovat modletínský areál s dobrovolníky a společně s nimi uskutečňovali 
volnočasové aktivity.   
V rámci této služby společně žijí lidé s postižením s asistenty. Je to velký dar, učit se žít ve 
společenství, společně budovat komunitu, sdílet se v každodenních všedních činnostech jako 
je nakupování potravin, příprava večeře a úklid, praní prádla, zabezpečení financí, pracování 
na svých individuálních cílech a přáních, slavení, vítání návštěv, trávení času s dobrovolníky a 
dodržování denního rytmu pro všechny, kdo v komunitním domě přebývají.  
V červnu Tomáš, jeden z uživatelů služeb, poprvé letěl se dvěma asistentkami do irské 
komunity L´Arche v Kilkenny, kde společně pobyli týden a aktivně se podíleli na komunitním 
životě. Všichni tři procvičovali anglický jazyk s irským přízvukem, poznávali krásy této kultury, 
ale hlavně měli možnost angažovat se v aktivitách a všech programech komunity. Žili 
s ostatními v jednom z komunitních domů a byli součástí archovní práce, oslav a sdílení. 
Nechyběla návštěva denního centra pro osoby s postižením ve městě Cahir. V roce 2014 
plánujeme službu registrovat v rámci chráněného bydlení, plně dovybavit podkroví a 
zejména bychom rádi přivítali další zájemce o službu. Proto služba bude i nadále nabízena 
zájemcům s mentálním postižením, kteří by rádi žili v komunitním prostředí v Železných 
horách.  
 

Letní tábor 

V srpnu se tradičně uskutečnil letní tábor v Oboře Volský žlab u 
obce Ronov n. Sázavou. Účastnilo se ho 10 klientů, 9 dobrovolníků a 
5 zaměstnanců. Navštívili jsme např. kozí farmu v Olešence, sjížděli 
jsme řeku Sázavu, lovili jsme poklad v řece, jezdili na koni, vyráběli 
pizzu v Přibyslavi v restauraci, atd. 

 

 

 

 

SoSoSoSociálně terapeutické dílnyciálně terapeutické dílnyciálně terapeutické dílnyciálně terapeutické dílny 

Posláním sociálně terapeutických dílen o. s. Benediktus je rozvoj pracovních dovedností a 
návyků u lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby se stali lépe uplatnitelní na 
chráněném trhu práce a vlastními silami se naučili zlepšovat svou životní úroveň. 

Služba je určena klientům s lehkým až středním mentálním postižením, včetně kombinace s 
lehčím tělesným postižením, ve věku od 16 do 65 let, kteří z důvodu postižení nemají práci 
nebo ji obtížně hledají. 

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány v Modletíně č. 7, od pondělí do pátku (8:00 – 
16:30). Služba je poskytována zdarma. Klient hradí pouze náklady na občerstvení a dopravu, 
které vznikají v souvislosti s poskytováním dané služby. 

S klientem je před uzavřením smlouvy konzultováno, dle jeho zájmu a možností, která z 
uvedených dílen by byla pro něho nejpřínosnější. Pokud to kapacita dílny umožňuje, je klient 
do dané dílny začleněn a je s ním uzavřena smlouva, která obsahuje individuální nastavení 
služby tak, aby docházelo co k nejlepšímu průběhu služby. Pokud klient projeví zájem 
vyzkoušet si některou z jiných činností v rámci některé z ostatních dílen, může tak po dohodě 
s vedoucím sociálních služeb a vedoucím dílen učinit. 
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Stručná charakteristika služby a její průběh v roce 2013 

Dílna na zpracování přírodních produktů začala spolupracovat se zahradnictvím Grič – 
Přibyslav. Lidé s postižením se v ní věnují výrobě slaměných vazeb, navazovaní šišek a květin, 
výrobě slaměných korpusů různých velikostí a také stloukání košíků pro dušičkovou vazbu. 
Rovněž se zabývají zpracováním ovoce jako sušení, moštování a péči o sad a zahradu. 

Do oblasti kulturní dílny spadají činnosti kapely BeneBend. To obnáší pravidelné zkoušení 
kapely, vystoupení a koncerty, které se postupně dostávaly více do podvědomí širší 
veřejnosti. 

Další činností této dílny pak zahrnují spolupodílení se na kulturních akcích pro veřejnost 
např. Svatováclavské slavnosti, nebo promítání filmu s tématikou života lidí s mentálním 
postižením. 

V neposlední řadě též lidé s postižením malují 
obrazy, přání a podklady pro poznámkové bloky. 

Tkalcovská dílna se zaměřovala na tkaní gobelínů 
a šál. 

Sociálně terapeutické dílny jsme poskytovali 
pravidelně 5 klientům, z nichž jeden ukončil 
smlouvu. Na podzim jsme přijali dva klienty 
sociálně terapeutických dílen. Maximální denní 
kapacita služby je sedm klientů. 

 

 

 

 

Chráněná Chráněná Chráněná Chráněná     pracovnípracovnípracovnípracovní        místa místa místa místa     propropropro        lidi lidi lidi lidi     se změněnouse změněnouse změněnouse změněnou        pracovní pracovní pracovní pracovní     
schopnostíschopnostíschopnostíschopností    

Na chráněných pracovních místech pro lidi se změněnou pracovní schopností a pro lidi 
s mentálním postižením pracovalo v roce 2013  11 lidí. 
V dílně keramické 2 lidi se změněnou pracovní schopností, v dílně tkalcovské 2 lidé 
s mentálním postižením a v dílně údržbové (technické zázemí pro celý areál, zahrada, údržba, 
úklid, pomoc v kuchyni) 7 lidí, z toho 3 s mentálním postižením. 
Jsme vděčni, že lidé s mentálním postižením, kteří v sociálně terapeutických dílnách získali 
pracovní návyky, mohou se zapojit do práce na chráněných místech a mohou za svoji práci 
dostávat plat. 
 
 
 

Obnova kulturního a duchovníObnova kulturního a duchovníObnova kulturního a duchovníObnova kulturního a duchovního dědictví ho dědictví ho dědictví ho dědictví     na Vysočiněna Vysočiněna Vysočiněna Vysočině    
 

Společně s lidmi s postižením se snažíme obnovovat kulturní a duchovní dědictví na 
Vysočině, navazujeme na kulturní odkaz našich předků. 
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Řemeslná výroba 

V našich řemeslných dílnách se snažíme uchovávat hodnoty 
ruční výroby, obnovovat tradice a řemesla. Snažíme se 
společně s lidmi s postižením předávat kulturní odkaz našich 
předků současné generaci.  Na práci v dílnách se spolupodílí 
lidé s mentálním postižením, lidé se změněnou pracovní 
schopností a lidé bez hendikepu. Společně vyrábí naprosto 
originální výrobky, označené naší známkou. Je pro nás důležité 
zapojovat lidi s mentálním postižením do výrobního procesu dílen a najít každému místo 
podle jeho schopností. Snažíme se vytvořit podmínky, aby třeba jen svou přítomností vtiskli 
výrobkům punc přidané hodnoty. Punc neobyčejnosti a punc neviditelného rozměru 
přátelství. Doufáme, že je z našich výrobků cítit, že jsou vyrobeny s láskou.  

Od roku 2009 jsou naše výrobky certifikovány značkou VYSOČINA regionální produkt®.  

 

 

 

 
 
Akce pro veřejnost 

V rámci naší činnosti obnovujeme tradiční slavnosti a zvyky našich předků. Pořádáme 
slavnosti na Modletíně, tradiční velikonoční pašijové divadelní hry, benefiční koncerty a 
některé ojedinělé akce. Do všech těchto aktivit zapojujeme lidi s postižením. Snažíme se 
veřejnosti přiblížit nejen naši činnost, ale chceme také ukázat bohatství lidí s handicapem. 
Například jejich sklon k umění (hrajeme divadla, zpíváme, malujeme, tančíme atd.), ale také 
schopnost hrát si a radovat se. Všechny benefiční akce jsou určené široké veřejnosti. Jsou 
doprovázeny prezentacemi z našeho života, výstavami fotografií a uměleckých děl. Na 
přípravě každé z nich se podílí množství dobrovolníků, bez jejichž pomoci by byly 
nerealizovatelné. 

V roce 2013 jsme pořádali: 
 

Koncert vokálního souboru Oktet 5.5.2013 v Modletíně v kostelíku 
 
V podání mladých vokalistů z Prahy zazněly 
písně domácí i cizí, venkovské i městské, 
lidové i jazzové, jarní i zimní.. Moc jsme si 
jarní koncert užili. 
 
Svatováclavské slavnosti 28.9.2013 

Již potřetí jsme v Modletíně uvítali knížete 
Václava s Ludmilou a s dobovým průvodem, 
ocenili jsme naše dobrovolníky a vystoupila 
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kapela BeneBend. Nové však bylo představení nově zrekonstruovaného chráněného bydlení 
pro lidi s postižením, které vzniklo v podkroví fary. Obyvatelé bydlení spolu se svými 
asistenty zahráli divadelní kousky z každodenního života. Nechyběl ani Krakonoš. Dále 
proběhla vernisáž uměleckých fotografií "GRADUS AD DEUM" fotografa Jiřího Nováčka, který 
zachytil na svých fotografiích současný život benediktinů z rajhradského kláštera. Zahrála 
kapela Vyskytňanka band. Děti si užili množství her, favoritem bylo malování na obličej a 
lanová dráha s čarodějnicí. A všichni si užili hojného občerstvení. 

    
    
BenBenBenBeneBendeBendeBendeBend    
 
originální kapela originálních lidí s originální tvorbou 

Kapela BeneBend je jednou 
z aktivit sdružení Benediktus. 
Tvoří ji pár muzikantů a několik 
nadšenců, kteří velice rádi do 
něčeho tlučou nebo něčím 
chrastí a ještě se k tomu s 
křikem zvláštně pohybují s 
pocitem, že zpívají a tancují :-) 
Ale nejdůležitější na tom všem 
je, že kapela hraje s obrovskou 
energií a chutí. A výhradně, 
mimo písně Čížeček, svoji 
vlastní tvorbu. To vše se setkává s většinou pozitivními, někdy až extatickými reakcemi našich 
posluchačů. S kapelou vystupujeme jak na svých akcích, tak i  v různých klubech, kavárnách, 
ve školách a ve spřízněných organizacích. Takže vlastně všude, kde se dá hrát. 

Kapele BeneBend bylo ctí v roce 2013 zahrát na těchto akcích: 
 
V klubu Oko Havlíčkův Brod, v City Parku Jihlava, v Momo Chrudim o.p.s., v Orlovně ve Žďáře 
nad Sázavou, v Panském 
domě v Chotěboři, na trhách v 
Trhové Kamenici, na náměstí 
v Havlíčkově Brodě v rámci 
Kulturního léta, na Veselém 
Kopci na jarmarku, ve 
Vilémově na slavnostech, na 
Frešš Festu v Chotěboři, na 
vinobraní v Hněvkovicích, na 
Svatováclavských slavnostech 
v Modletíně, na Laskavém 
večeru ve Slatiňanech, na 
vepřových hodech v pivovaru 
Chotěboři, na Gymnáziu ve 
Žďáře nad Sázavou. 
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Komunitní Komunitní Komunitní Komunitní     centrum vcentrum vcentrum vcentrum v    ModletíněModletíněModletíněModletíně    

Komunitu budujeme společně s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných 
horách. Obnovujeme ji v duchu kulturního odkazu našich předků, v duchu řemesel a tradic. 
Místu chceme postupně navrátit jeho historický a kulturní význam, chceme navrátit život do 
vesnice. Naše činnost vychází z kulturních tradic a využívání tradičních řemesel, které 
chceme předávat současné generaci. Komunita vzniká v areálu Benediktu v Modletíně, mezi 
obcí Horní Bradlo a Rušinov. Areál tvoří historicky významné objekty, které se snažíme 
zachránit, zrekonstruovat a postupně využít k dalším činnostem: bydlení, pracovní 
příležitosti, kulturní aktivity,… 

Fara 

Největší radost jsme v minulém roce měli z dokončení rekonstrukce komunitního domu – 
fary v Modletíně. Zásadní rekonstrukce fary 
proběhla v dubnu až červnu 2013. Finanční 
prostředky na tuto rekonstrukci jsme čerpali z 
fondů EU prostřednictvím SZIFu. Byly provedeny 
tyto práce: celková oprava krovu, položení nové 
střešní krytiny, zateplení, vybudování podkrovních 
pokojů, oprava spíže, oprava fasády, komínu, 
odvlhčení objektu, … Na podzim 2013 jsme 
vlastními silami a za velké pomoci skautů a skautek 
z Přibyslavi dokončili práce v podkroví - příčky, 

malby, koberce, aby od ledna 2014 mohlo začít fungovat chráněné bydlení pro lidi 
s mentálním postižením. Po dlouhé době a dlouhém úsilí se nám plní sen, chráněné bydlení 
pro lidi s mentálním postižením v krásně zrekonstruovaném domě. Rádi bychom během roku 
2014 přivítali v bydlení další uživatele, aby se naplnila kapacita domu. 
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Financování rekonstrukce komunitního domu (býv. fary) na Modletíně v roce 2013: 
 

Celkové náklady:           3.350.116 Kč 
 

Dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu:  3.039.046 Kč 
 

Dary na rekonstrukci: 
Ing.František Kalina 30 000  
NIMIRU,spol. s r.o. 5 000  
MUDr. Jaroslava Neugebauerová,praktický lékař pro dospělé 10 000  
ENVIREX spol. s r.o. 15 000  
TeS, spol. s r.o. 3 000  
MATEZA spol. s r.o. 20 000  

Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod, s r.o. 10 000  
MUDr. Marta Popprová 2 000  
VANAD 2000 a.s. 25 000  
Sbor Církve bratrské v Horní Krupé 3 000  
OSIVA a.s. 6 000  
TZB Kladno s r.o. 50 000  
Ing. Jiří Růžička 2 000  
Lékárna U HAVLÍČKA 5 000  

MUDr. Blanka Šťastná  2 500  
PENZION A RESTAURACE U PECINŮ 1 000  

Celkem:                           189.500 Kč 
 

Dary z veřejné sbírky: 
MUDr. Pavla Zdechovská 5 000  
Ing. Karel Štěpán 20 000  
Václav Varvařovský 2 150 
další dárci 309  

Celkem:                    27.459 Kč 
 

Prodej výrobků z našich dílen:        94.111 Kč 

 
Děkujeme všem dárcům. 
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DobrovolníciDobrovolníciDobrovolníciDobrovolníci    
 

Tento rok byl velice plodným, co se dobrovolnické pomoci týče. Během roku 2013 nám 
pomáhali naši stálí dobrovolníci, kteří přijeli na Modletín strávit volnočasové aktivity 
s uživateli, účastnili se víkendovek, táboru, spoluorganizovali výlety a venkovní činnosti, 
podpořili nás při koncertech kapely, pomáhali nám s pracemi na Modletíně a hlavně byli a 
jsou pro nás vzpruhou a oporou. Pomoc byla stěžejní i během Svatováclavských slavností, 
kde jsme stálé aktivní dobrovolníky a přátele ocenili svatováclavskou pečetí. Několikrát za 
námi přijeli i firemní dobrovolníci, kteří se seznámili s naší činností a pomohli nám 
s manuálními pracemi v modletínském areálu. Práce to byla pestrá a jiná, než jakou běžně 
tito dobrovolníci vykonávají ve svém povolání. Pro ně obohacení novými zážitky, pro nás 
pomoc při budování komunitního centra. Firmy, které se zařadili do našeho seznamu pro 
tento rok ve spolupráci s organizátory portálu zapojimse.cz byly ROSS Holding, a.s., Česká 
Spořitelna a Česká Pojišťovna. 
Kooperovali jsme se středními školami, VOŠ a univerzitami. S jejich pomocí jsme uskutečnili 
několik koncertů, studenti přijeli do Benediktu na exkurzi - prakticky se zapojili do činností a 
poznali se s osobami s postižením. Studenti z FSS z Brna přijeli na prosincovou víkendovku, 
pobyli zde s našimi uživateli a pomohli s předvánočními činnostmi. Také studenti středních 
škol připravili sbírky pro naše sdružení. V letních měsících na Modletín přijelo několik 

studentů z brněnské fakulty. Strávili s námi 
týden, natřeli plot okolo areálu a angažovali 
se v dalších pracovních úkolech a 
volnočasových činnostech s uživateli. O 
několik dní později dorazila skupinka Italek 
s vedoucí a společně s Tamjdem  jsme 
uspořádali menší, za to vydařený, workcamp 
Krátce poté, nás navštívila milá rodina 
Vandenberghe z francouzské Archy z Bretaně 
a později Injae z přátelské komunity L´Arche 
z Irska.  

 
Během uplynulého roku jsme uspořádali několik klasických víkendovek s našimi 

dlouhodobými 
dobrovolníky. Ti jsou 
pro nás vzácností a 
od nového roku se 
proto stanou členy 
našeho sdružení. 
Proběhly dvě 

víkendovky 
s Tamjdem, jedna 
z nich byla ve 
spolupráci s NY 
Univerzity v Praze 
(New York Univerzity 
in Prague) a jejich 

americkými 
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studenty. Na podzim proběhla sádrokartonová víkendovka na dokončení pokojů v podkroví. 
Za její organizaci a provedení děkujeme obzvláště 4. oddílu skautů a skautek střediska 
Goliath Přibyslav.  
Všem našim stálým i novým dobrovolníkům a přátelům Benediktu patří velký dík za vaši 
pomoc a těšíme se na další spolupráci v následujícím to roce.  
 
Tamjdem je obecně prospěšná společnost, 
která v ČR realizuje Víkendovky na pomoc 
neziskovým organizacím a zájemcům o 
mezinárodní dobrovolnictví zprostředkovává 
workcampy. Se sdružením Benediktus 
dlouhodobě spolupracuje.  
www.tamjdem.cz 
www.facebook.com/Tamjdem 
 
 
Ocenění dobrovolníků 
 
Každoročně veřejně udělujeme v rámci Svatováclavských slavností Pečeť Benediktu. Je to 
ocenění lidí s velkým srdcem. Lidí, kteří navázali přátelství s lidmi s jiným obdarováním. 
 
V roce 2013 jsme udělili Pečeť Benediktu těmto lidem: 
 
Za přátelství s lidmi s jiným obdarováním: 
 

Anně Dubnové 
Lukáši Černému 
Veronice Strapcové 
Monice Ligocké 
Alžbětě Novákové 
Anežce Pham 
Jiřímu Slámovi 
Lucce Müllerové 
 
Za tvorbu webových stránek: 
 

Davidu Dobrovolnému  
 
Za přátelství a podporu: 
 

Karlu Štěpánovi a Jiřímu Vondálovi 
 
Za přátelství a duchovní podporu: 
 

o. Františku Mrázovi 
o. Serafimovi 
 
Děkujeme! 

 

autor vitráže: Dominik 
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Spolupráce sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    ArchouArchouArchouArchou    

Od ledna 2012 jsme se stali projektem mezinárodní organizace Archa 
(L´Arche Internationale), tzv. přípravným členem, bez práva volit. Je to fáze 
přípravy na plné členství v Arše. V roce 2013 jsme z důvodu vnitřního 
formování organizace podali žádost o dvouleté pozastavení našeho 
přípravného členství, do roku 2015. Ke konci roku 2013 jsme upravili 
naše stanovy, změnili strukturu řízení organizace a potvrdili si, že chceme 
směřovat k Arše, proto podáme v roce 2015 novou žádost o pokračování 
přípravného členství v Arše. 

 

Lidé vLidé vLidé vLidé v    BenediktuBenediktuBenediktuBenediktu    
 
Organizační struktura: 
 
Orgány sdružení: 
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Rozhoduje zejména o změnách stanov, 
schvaluje cíle a úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet a uzávěrku 
hospodaření, volí členy komunitní a dozorčí rady. Veškeré pravomoci jsou uvedeny ve 
stanovách. 
Komunitní rada je výkonným orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá valné hromadě, 
řídí činnost sdružení mezi zasedání valné hromady. Veškeré pravomoci jsou uvedeny ve 
stanovách. 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné 
hromadě. Vykonává zejména dohled nad hospodařením. Veškeré pravomoci jsou uvedeny ve 
stanovách. 
Komunitní shromáždění je shromáždění všech členů komunity. Je důležitým orgánem, který 
zapojuje členy komunity do procesu řízení a spolurozhodování. 
 
Změny od 1.1.2014: 
 
V prosinci valná hromada zvolila nové členy správní rady, která funguje od ledna 2014. Dále 
odsouhlasila nové stanovy organizace. Stanovy i nová struktura řízení jsou k dispozici na 
webových stránkách.  
Ke konci roku 2013 skončila právní forma organizace občanské sdružení. Od ledna 2014 je 
Benediktus podle nového občanského zákoníku spolek, oficiální název organizace zatím 
zůstává stejný. 
 
Zaměstnanci: 
 
vedoucí organizace: Blanka Nikodemová, DiS. (do konce října), Ing. Martin Jindra (od 
listopadu) 
zástupce vedoucího, PR: Bc. Radka Jindrová, DiS. (do konce listopadu na MD)  
projektový manažer: Ing. Martin Jindra 
účetní: Jarmila Nádvorníková 
asistent: Anna Pospíšilová 
ekonom: Ing. Václav Horák (březen-srpen)  
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sociální pracovník a vedoucí soc. služeb Marta Peřinová, DiS. 
fundraising: Mgr. Oldřich Milt (do konce března), Ing. Lenka Vančatová (květen-srpen DPP) 
referent pro přípravu sociálního podnikání: Blanka Nikodemová, DiS. (od listopadu) 
projektový manažer: Mgr. Libuše Němcová (do konce června) 
 
Pracovníci v sociálních službách 
Bc. Ivana Švadlenová (od února), Bc. Miroslav Bílek, Marie Nevolová, Zdeněk Novák, Marie 
Špitálníková, Vanda Frantálová (do konce ledna), Bc. Monika Ligocká (do konce ledna)  
 
Pracovníci v dílnách: 
Jindřich Jelínek (do března), Zdeňka Benhartová, Tomáš Čejka, Petr Hovorka, Vladislav Janda, 
Jana Kasalová, Miluše Kolářová, Jaroslav Michálek, Iveta Pilařová, Hana Sojková, Josef 
Sýkora, Josef Sobotka (duben-květen). 
vedoucí dílen: Václav Slavík (do listopadu) 
 
Děkujeme našim zaměstnancům za to, že svojí práci dělají rádi a s velkým osobním 
nasazením. 
 
Děkujeme všem našim uživatelům, bez jejich radosti, spontánnosti a kamarádství by naše 
práce neměla smysl. Děkujeme také jejich rodinám. 
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FFFFinanceinanceinanceinance        
 

Provozní hospodaření 2013 v číslech: 
Provozní náklady Kč % 
Spotřebované nákupy 671 733 11% 

Spotřeba materiálu 511 680 8% 

Spotřeba energie 160 053 3% 

Služby 603 165 10% 

Opravy a udržování 133 050 2% 

Cestovné 10 246 0% 

Ostatní služby 459 869 8% 

Osobní náklady 3 937 220 65% 

Mzdové náklady 2 994 654 50% 

Zákonné sociální pojištění 930 435 15% 

Zákonné sociální náklady 12 131 0% 

Daně a poplatky 116 188 2% 

Ostatní daně a poplatky 116 188 2% 

Ostatní náklady 39 580 1% 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0% 

Ostatní pokuty a penále 0 0% 

Úroky 13 599 0% 

Dary 11 908 0% 

Jiné ostatní náklady 14 073 0% 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 680 691 11% 

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 680 691 11% 

Náklady celkem 6 048 577 100% 
   
Provozní výnosy Kč % 
Tržby za vlastní výkony a zboží 588 582 10% 

Tržby za vlastní výrobky 245 948 4% 

Tržby z prodeje služeb a za prodané zboží 342 634 6% 

Aktivace 0 0% 

Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0% 

Ostatní výnosy 479 265 8% 

Úroky 1 870 0% 

Zúčtování fondů 477 395 8% 

Přijaté příspěvky 326 904 5% 

Přijaté dary – firmy a individuální 224 845 4% 

Přijaté dary veřejná sbírka Archa Modletín 35 744 1% 

Přijaté dary – věcné dary 55 515 1% 

Přijaté dary – pekárna 0 0% 

Přijaté členské příspěvky  10 800 0% 

Provozní dotace 4 727 639 77% 

Kraj Vysočina – sociální služby 1 211 700 20% 

Kraj Vysočina – řemesla 38 200 1% 

MPSV – sociální služby 2 230 000 36% 

Město Chotěboři – sociální služby 10 000 0% 

Úřad práce 1 237 739 20% 

Výnosy celkem 6 122 390 100% 
   
Hospodářský výsledek 73 813 Kč 

 
Kompletní účetní závěrka je k dispozici zde: http://www.benediktus.org/o-nas/vyrocni-zpravy-a-stanovy.html 
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DárciDárciDárciDárci    
 

V roce 2013 nás podpořili tito dárci, kterým patří náš dík: 
 
Peněžní dary: 

Osiva a.s., Havl. Brod 

NIMIRU, s.r.o., Havlíčkův Brod 

Neugebauerová s.r.o., Havl. Brod 

 NATE-nápojová technika a.s., 
Chotěboř 

Nadace Agrofert Holding 

 Vanad 2000 a.s., Golčův Jeníkov 

Řeznictví Stejskal, s.r.o., Chotěboř 

 Envirex spol. s r.o., Chotěboř 

 MAT Milan 
Milichovský, Havl. Brod 

    Barvy a laky Teluria, s.r.o., 
Skrchov, Letovice 

Lékárna U Havlíčka, Chotěboř 

Mateza spol. s.r.o., Havl. Brod 

Slévárna Nové Ransko 

TZB Kladno s.r.o. 

Roman Špitálník autoservis Chotěboř 

TeS, spol. s.r.o. 

Restaurace U Pecinů, Údavy 

Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův 
Brod 

Národní vzdělávací institut 

 
Věcné dary: 

APOLY s.r.o., Ronov nad Sázavou 

DREMO spol. s r.o., Možděnice 

VOPI, s.r.o., Havlíčkův Brod 

 Čerpací technika s.r.o., Brno 

 Holcim (Česko) a.s., Prachovice 

 COOP Družstvo HB 

Zelená lékárna, Chotěboř 

Vinotéka Pavel Čuda, Chotěboř 

Tekis, s.r.o., Chotěboř 

ZD Maleč 

   

 

Obce: 

Město Ždírec nad Doubravou 

Obec Šlapanov 

Obec Horní Krupá 

Městys Vilémov 

Obec Sobíňov 

Obec Vilémov 
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Jednotlivci: 

Ing. František Kalina, Jihlava 

Václav Ondra, Nedvědice 

MUDr. Věra Melounová, Chotěboř 

Karel Štěpán 

MUDr. Pavla Zdechovská, Ledeč nad 
Sázavou 

Monika Ligocká 

MUDr. Eva Polívková, Chotěboř 

paní Opršalová, Lužice 

Lukáš Beránek 

Jiří Růžička 

Kristýna Pleskačová 

Věra a Martin Málkovi 

Václav Varvařovský 

MUDr. Marta Popprová, Chotěboř 

MUDr. Marie Burešová, Havl. Brod 

MUDr. Blanka Šťastná, Chotěboř 

 

Veřejné sbírky 

V roce 2013 probíhala veřejná sbírka za účelem vybudování komunity pro lidi s postižením – 
ARCHA. Bylo v ní vybráno celkem: 35.741 Kč. Děkujeme. 
 
Děkujeme těmto školám, které se na této veřejné sbírce podílely:  
 
Obchodní akademie a hotelová škola Havl. Brod 
ŠECR Žďár n. S. 
SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 
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Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:    
 
sídlo Chotěboř: 

Občanské sdružení Benediktus 
Klášterní 60 
583 01 Chotěboř 
telefon: +420 731 402 233 
 
centrum Modletín: 

Modletín 7, Rušinov 
583 01 Chotěboř 
telefon: +420 731 626 103 
 
e-mail: benediktus@centrum.cz 
http://www.benediktus.org 
č. účtu: 155402290/0600 


