
 
 

Výroční zpráva  

Občanského sdružení Benediktus  
za rok 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod 
 
Rok 2014 byl pro Benediktus rok změn, ale také rok stabilizace a nových zkušeností. Vkročili 
jsme do něho s novou správní radou a s novým vedoucím, kteří se s vervou vrhli do práce. Ve 
správní radě zasedli: Ing. Karel Štěpán, ředitel E.ON servisní, s.r.o., který nás dlouhodobě 
podporuje zejména na naší cestě k Arše, Mgr. Eva Klípová, ředitelka Základní školy speciální a 
předsedkyně Občanského sdružení Villa Vallila, s kterým dlouhodobě spolupracujeme, Mgr. 
Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava a PhDr. Jan Vančura, Ph.D., psycholog a bývalý 
supervizor Benediktu. Správní rada jmenovala nového vedoucího O.s. Benediktus Ing. Martina 
Jindru, který pracoval v předchozích letech v Benediktu jako projektový manažer. Od ledna 
začaly platit nové stanovy Občanského sdružení Benediktus. 
Od začátku roku také začaly fungovat dvě nové sociální služby. Služba chráněného bydlení 
v Modletíně (nahradila odlehčovací službu pobytovou) a centrum denních služeb (v Chotěboři i 
v Modletíně nahradilo denní odlehčovací službu). Což více odpovídá povaze našich služeb. 
Přišli noví uživatelé služeb a došlo i k personálním změnám. 
V roce 2014 jsme začali realizovat projekt „Žijeme a pracujeme na Modletíně“ podpořený 
ze SZIFu, který se týká dokončení a zkolaudování stavby sušírny ovoce a dovybavení chráněného 
bydlení. Správní rada rozhodla o pozastavení stavebních prací na pekárně v Modletíně. 
V tomto roce proběhly celosvětové oslavy 50. výročí založení komunit Archa Jeanem Vanierem. 
My jsme toto výročí oslavili ve Ville Vallile, kde proběhlo víkendové setkání se zástupci komunit 
Archa z Francie, Anglie, Polska a s přáteli Archy z Čech. 
Dvanáctičlenná výprava z Benediktu navštívila naši spřátelenou komunitu Archy Le Caillou Blanc 
a komunitu La Belle Porte v Bretani. 
Natočili jsme dokument o naší komunitě s názvem Saviour. 
Pořádali jsme pouť ke Svaté Anně v Modletíně a Moravské Pašije Víti Marčíka. 
Zajistili jsme odbyt pro naše výrobky v Praze a Brně. 
Společně s TamJdem! jsme organizovali mezinárodní dobrovolnický workcamp v Modletíně. 
 
Celý rok jsme prožívali společně život se vším, co přináší. Radujeme se z toho, že se máme 
navzájem, a děkujeme za modlitby za naši komunitu. 

Radka Jindrová – zástupce vedoucího 
 

 
 
 
 
 
 
 

Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 
Jan 10,10 

 
 
 
 
 
 
 
 



Identita 
 
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. 
 

Poslání 
 
 ☼ 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. 
 

Cíle  
 
☼ 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 Benediktu   
 
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 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 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. Objevujeme, že lidé s mentálním postižením mají 
přirozený dar ukazovat na Boha. Chceme tuto zkušenost předávat dál. Náš způsob víry je 
položen na katolickém základě. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociální služby 

Centrum denních služeb 

K 31. 12. 2013 jsme zrušili odlehčovací službu a 
k 1. 1. 2014 nově zaregistrovali Centrum denních 
služeb (dále jen CDS), jehož charakteristika lépe 
odpovídá službě, kterou poskytujeme a chceme 
poskytovat. 
Posláním centra denních služeb je rozvoj člověka 
s lehkým a středně těžkým 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 v kolektivu mladých lidí. Těmto lidem 
dáváme příležitost podílet se na budování 
společenství, ve kterém mohou pracovat a žít. 
Cílovou skupinou CDS 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. 
CDS probíhá v sídle organizace O.s. Benediktus v Domečku v Chotěboři a v Modletíně.  
 
Stručná charakteristika služby a její průběh v roce 2014 

V rámci CDS 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 zabírá různé činnosti. Pracujeme například s fimo hmotou, ze které vyrábíme 
šperky (náušnice, korále). S příchodem Markéty (nová asistentka od září) jsme obnovili také 
výrobu náušnic a dalších šperky z korálků. I nadále se věnujeme plstění. 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 a čelenky. Ve výtvarné dílně se věnujeme také 
malbě na tašky, ale již v menší míře než tomu bylo v předchozích letech. Nově zkoušíme také 
sítotisk, zatím jsme natiskli jen pár triček pro kapelu BeneBend s logem Čížečka a kapelou 
cestující v našem autě Caddym. 
 
Keramická dílna  
Na výrobě výrobků z keramiky se také nemalou částí podílí uživatelé, 
kteří dílnu navštěvují v pondělí a ve středu. Konkrétně vyrábí květináče 
za pomocí razítek či Axmanovy techniky. Velice oblíbenými a žádanými 
výrobky jsou vytlačované mísy různých velikostí a kachle s otiskem 
přírodních motivů, na jejichž výrobě se též podílí naši uživatelé. 
 
Další dílnou, kterou mohou naši uživatelé navštěvovat, je dílna 
praktická. Lidé s postižením se v ní učí především praktickým 
dovednostem jako je vaření, nakupování, stolování, údržba 
domácnosti (mytí nádobí, žehlení, …), apod. 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. 



Uživatelé CDS se rovněž účastní zkoušek kapely BeneBend, jež probíhají v rámci sociálně 
terapeutických dílen, a někteří navštěvují společně s ní i její koncerty. 
CDS jsme poskytovali 26 klientům. Na podzim jsme do CDS přijali dva nové uživatele. Začátkem 
roku jsme ukončili smlouvu s uživateli, kteří již dlouhodobě naši službu nevyužívali. 
 
Chráněné bydlení 

K 1. lednu 2014 jsme v rámci sociálních služeb zaregistrovali službu chráněného bydlení (dále 
jen CHB). CHB je poskytováno v prostorách fary na Modletíně, kde je zázemí pro další aktivity 
Benediktu. Tuto služby využívaly během roku 3 osoby s postižením po celý rok od pondělí do 
pátku a byli podporováni svými asistenty. 
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. 
Z počátku roku byla hlavní asistentkou v CHB Bc. Ivana Švadlenová, se kterou jsme se během 
dubna museli rozloučit, protože se vydala nabrat další zkušenosti do Archy v Kanadě ve 
Vancouveru. Ivana byla před svým prvním zaměstnáním v Benediktu dlouholetou dobrovolnicí, 
stejně tak jako její nástupce Bc. Markéta Kunášková, která začala pracovat hlavně v CHB od září. 
Od září se po roce a půl na místo asistentky v CHB vrátila na půlúvazek Bc. Monika Ligocká a 
mohli jsme tak službu CHB poskytovat jednou za 14 dnů o víkendu. 
Jak vidno, posila přišla až v září, a celé léto jsme proto byli v oslabení, ale díky stoprocentnímu 
nasazení všech asistentů, kteří se z ostatních služeb (STD, CDS) zapojili do činnosti CHB, mohla 
služba probíhat nepřetržitě, až do příchodu nových asistentek. 
V průběhu roku 2014 uživatelé s asistenty trávili svůj čas různorodě. Většinou v prostorách fary 
a okolí hraním různých her, procházkami po okolí, hraním fotbalu a dalšími činnostmi. Také 
jsme rádi zajeli na výlety například do kina, na hokej, na nákupy oblečení nebo jen tak posedět 
s přáteli v různých restauračních zařízeních. Jsme rádi, že v průběhu roku za námi na Modletín 
zavítala nejedna návštěva, většinou se jednalo o naše dlouhodobé dobrovolníky a kamarády 
(Lukáš s Verčou, Anička s Jirkou, Helda 
s Klárkou, …) anebo někdo z našich 
rodin, či lidé, kteří se chtěli Benediktu 
více přiblížit či jen o něm něco nového 
zjistit.  
Díky takto užitému času mohou lidé 
s postižením v rámci CHB trávit svůj 
volný čas stejně jako jejich vrstevníci, a 
vše se odehrává v přirozeném a hlavně 
přátelském prostředí. 
Velmi zajímavými a žádanými se také 
staly pobyty o víkendech. Občas 
navštívíme nějaké kulturní akce (plesy, 
koncerty, výstavy, …), zajedeme na nějaký výlet či návštěvu za kamarády, nebo zůstáváme na 
Modletíně, kde se staráme o králíky, společně pečeme, hrajeme hry či sledujeme filmy. O 
víkendech na Modletíně tráví svůj čas nejen uživatelé, kteří bydlí v CHB přes týden, ale také 
další, kteří jsou u nás zaregistrovaní. Většinou každý víkend s námi tráví i nějaký dobrovolník, 
těmto našim kamarádům velmi děkujeme za jejich přátelství. 
Z projektu na dovybavení CHB jsme nakoupili nové postele, noční stolky, skříně, chybějící lustry, 
lampičky, nový gauč a sedací pytle, aj. Máme konečně plně vybavené prostory CHB, uživatelé si 
tu mohou v domácím prostředí pohodlně žít a také můžeme přijmout další zájemce o službu. 
Dále jsme do CHB pořídili nové deskové hry, ale také sportovní vybavení (fotbalové míče, 
branky, líný tenis, petanque, …), můžeme se tedy těšit na další možnosti trávení volného času.  



  
Sociálněterapeutické 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 alespoň 
na chráněném trhu práce a zvýšili tak kapacitu vlastními silami zlepšovat svou životní úroveň. 
Služba je určena klientům s lehkým až středním mentálním postižením, včetně kombinace 
s lehčím tělesným postižením, ve věku 16 – 65 let, kteří z důvodu postižení nemají práci nebo ji 
obtížně hledají. 
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytované v Modletíně č. 7. Služba je poskytována zdarma. 
Uživatel hradí pouze náklady na občerstvení a dopravu, které vznikají v souvislosti s poskytování 
dané služby.  
S uživatelem je před uzavřením smlouvy konzultováno, která z uvedených dílen by pro něho 
byla, dle jeho zájmu a možností, nejpřínosnější. Pokud to kapacita díly umožňuje, je uživatel do 
dané dílny začleněn a je s ním uzavřena smlouva, která obsahuje individuální nastavení služby 
tak, aby docházelo k co nejlepšímu průběhu služby. Pokud uživatel 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. 
Sociálně terapeutické dílny jsme poskytovali pravidelně 5 uživatelům. Maximální kapacita denní 
služby je 7 uživatelů. 
 

Stručná charakteristika služby a její průběh v roce 2014 
Dílna na zpracování přírodních produktů i nadále spolupracovala se 
zahradnictvím Grič – Přibyslav, pro kterou lidé s postižením navazovali 
šišky a umělé květy, vyráběli slaměné korpusy a také stloukali košíky pro 
dušičkovou vazbu. Rovněž se zabývali zpracováním ovoce, pečovali o sad 
a zahradu. 
Do oblasti kulturní dílny spadají činnosti kapely BeneBend, která 
pravidelně zkoušela každou středu odpoledne. Kapela BeneBend 
odehrála spoustu koncertů a také vyrazila na zahraniční koncertní šňůru 
po Francii. Vystoupení a koncerty se postupně dostávaly více do 
podvědomí širší veřejnosti. 
 

BeneBend zahrál v roce 2014 na těchto koncertech: 
Pivovarský ples Chotěboř 
Filmový klub Přibyslav 
Klub Oko Havl. Brod 
Dobrá společnost Chotěboř 
Diakonie ČCE Praha  
Pouť ke sv. Anně Modletín 
Prázdniny v Telči 
Bretaň – Auray 
Bretaň – Clohars Fouesnant  
Freš fest Chotěboř 
Veselý kopec 
Hrad Roštejn 
SVOŠ Sociální Jihlava 
Café Práh – Brno 
Svařák Bosh Diesel- Jihlava 
 
 
 
 



Projekt Jeden svět  
BeneBend se zapojil do projektu Jeden svět. Oslovil nás jeden dokument z tohoto projektu 
s názvem Punkový syndrom, v němž lidi s mentálním postižením mají punkovou kapelu. Viděli 
jsme v něm jistou paralelu s naší kapelou. Spojili jsme se s organizátory Jednoho světa v Havl. 
Brodě, v Jihlavě a Chotěboři a společně jsme promítali Punkový syndrom a pak vystoupil 
BeneBend. Akce měly velký úspěch. 
 
Tkalcovská dílna už fungovala pouze jeden den v týdnu, o tkané výrobky není takový zájem, a 
tak jsme jejich výrobu omezili, a začali se připravovat na výrobu hraček ze dřeva. 
 

Chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností 
 

Na chráněných pracovních místech pro lidi se změněnou pracovní schopností a pro lidi 
s mentálním postižením pracovalo v roce 2014  11 lidí. 
 
Keramická dílna získala další nové zakázky. Na těch se značně podílely 2 zaměstnankyně se 
změněnou pracovní schopností a vedoucí keramické dílny. I díky tomu mohlo dojít k rozšíření 
výroby především hrnků, květináčů, máslenek a andělů. Nejvíce se nám daří prodávat v Eliášově 
obchodě v Praze a na trhách v blízkém okolí. Naše výrobky (nejen z keramické dílny) si můžete 
také prohlédnout a zakoupit na internetovém portálu fler.cz a na našich webových stránkách. 
 
V Dílně údržbové, která vytváří technické zázemí pro celý areál, pečuje o zahradu, a vykonává 
zakázky pro veřejnost, pracovalo 9 lidí, z toho 3 s mentálním postižením. Od dubna je jeden 
z nich stále v pracovní neschopnosti. V říjnu jejich řady 
posílil nový pracovník Marian, který se rychle 
aklimatizoval a je velkou posilou pro dílnu. 
Jsme vděčni, že v minulém roce začaly na plno 
fungovat zakázky pro veřejnost. Hlavním přínosem je 
to, že uživatelé sociálně terapeutické dílny, kteří si 
osvojí některé dovednosti, mohou jet na zakázku. Je to 
pro ně obrovská motivace. Zakázky jsou většinou pro 
lidi z okolí, pro chalupáře, starší lidi atd. Je důležité, že 
veřejnost může skrze tuto práci poznat Benediktus a 
také členy údržbové party, kteří jsou schopni pracovat. 
Údržbová parta v minulém roce na zakázkách například 
řezala a štípala dřevo, srovnávala terén, renovovala 
starý nábytek, vyráběla drobné dřevěné výrobky (např. 
bedýnky), renovovala pokoje (škrabání starých omítek), malovala pokoje, pokládala podlahy, 
sekala trávu, stříhala živé ploty atd. 

Marta Peřinová – vedoucí sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 



Dobrovolníci 

Dobrovolníci nám velmi pomohli i v roce 2014. Ať už jsme cítili 
podporu stálých dobrovolníku během pracovních nebo oddechových 
víkendovek, na táboře a různých výletech nebo jsme se nechali 
povzbudit a nabít návštěvami dobrovolníků na jednorázových akcích.  

Hned v březnu k nám zavítali na víkendovou (již tradičně) mladí lidé 
z TamJdemu. I přes déšť udělali kus práce, hlavně v lese se dřevem. 
Zkušené vedoucí Markétě pomáhali v organizaci ještě Martina a 
Pavel. 9 studentů z New York University doprovázeli tři mentoři. 
Všichni se shodli na jedinečném zážitku z hudebního večera s 
kapelou BeneBend, se kterou si i zahráli.  

V květnu jsme vyrazili na jednodenní výlet prozkoumat trhy do 
Havlíčkova Brodu. Verča, Marky, Jára, Luky, Láďa a další společně strávili pěkný den, zahráli si 
fotbal a opékali. To jsou nezapomenutelné chvíle, za které jsme vděčni. 

Díky patří i všem lidem, kteří nám pomohli uspořádat Svatoanenskou pouť na Modletíně. Vše se 
podařilo a využili jsme každé ruky, která se chtěla přidat k dílu. Nakonec jsme ocenili 
dobrovolníky, kteří dostali pečeť a dáreček s gratulací od Fandy.  

Na táboře se bez dobrovolníků neobejdeme. Letos jsme vyrazili do malebné Havlíčkovy Borové, 
kde se všem moc líbilo. Dobrovolníci nám pomohli s programem, organizací, vařením a díky nim 
jsme mohli vzít s sebou všechny kamarády s postižením na výlety po okolí. 

Září už bylo zase pracovní, strávili jsme deset dní s 
dobrovolníky, kteří k nám přijeli na pracovní dovolenou 
z různých koutů světa. Udělal se veliký kus práce, 
poznali jsme se navzájem a někteří dokonce přislíbili 
účast na workcampu v následujícím roce 2015.  

 

 

 

V prosinci jsme i letos uspořádali víkendovku nejen pracovní, 
ale také plesovou. Vyrazili jsme společně s našimi kamarády a 
dobrovolníky na ples do Jeřišna. 

Všem našim stálým i novým dobrovolníkům a přátelům 
Benediktu patří velký dík za 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 

 

 



Ocenění dobrovolníků 

Každoročně veřejně udělujeme Pečeť Benediktu. Je to ocenění lidí s velkým srdcem. Lidí, kteří 
navázali přátelství s lidmi s jiným obdarováním. 

Mottem pečeti tentokrát bylo: 

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti… Bible 

 

 

 

 

 

 

V roce 2014 jsme udělili Pečeť Benediktu těmto lidem: 

Za přátelství s lidmi s jiným obdarováním: 
Lukáši Černému 
Veronice Strapcové 
Monice Ligocké 
Alžbětě Novákové 
Anežce Pham 
Jiřímu Slámovi 
Lucce Müllerové 
Michalu Pokornému 

Za pomoc a přátelství: 
Megan Ghirardi 
Michaelu Bruerovi 
Daniele Domáčkové 
Tomáši Vanickému 
Heleně Hrnčířové 
Štěpánu Hrnčíři 
Renatě Matějové 
Vladimíru Matějovi 
Zuzaně Kolářové 
Františku Stejskalovi 

Děkujeme! 

Monika Ligocká – koordinátor dobrovolníků 
 

 
 
 
 



Akce pro veřejnost 
 
Moravské Pašije 
Na květnou neděli jsme do modletínského kostela pozvali Víťu Marčíka se synem.  Díky nim 
jsme prožili Pašije netradičně pojaté, plné symbolů a náznaků, zato nesmírně hluboké, které šly 
přímo do nitra. Děkujeme za hluboký prožitek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouť ke svaté Anně na Modletín 
Na svátek svaté Anny jsme tradičně v Modletíně pořádali naši netradiční pouť. Velmi se 
vydařila. Přálo počasí, přijelo moc milé divadlo Cylindr s pohádkou pro děti, BeneBend to rozjel 
s vervou sobě vlastní a cirkus v podání „našich cirkusáků“ pod vedením principála Zdeňka 
nešetřil diváky, kteří se doslova váleli smíchy. Velký úspěch měla provazochodkyně, silná žena, 
duo artistů na sekacím stroji aj. Díky patří o. Jindřichovi za celebrování mše svaté, která pouť 
jako vždy uvede. 

 
 
 
 
 
 
Saviour 
 

Natočili jsme dokument o naší komunitě s názvem Saviour. Je to „černobílý“ pohled do zákulisí 
naší komunity, kde se její členové představují jak na pódiu, tak v životě. 
Tento film jsme přihlásili na Mental Power Prague film festival, kterého jsme se v hojném 
počtu účastnili v Praze v divadle Pasáž.  Prošli jsme se po červném koberci a mohli mluvit s herci 
a dalšími osobnostmi showbusinnesu, kteří festival zaštítili. Takže jsme si dva dny v Praze užili! 
Tento festival podporuje filmy, kde hrají lidé s mentálním postižením. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Dokument o naší komunitě 
 

Během jara a léta o nás vznikl ještě jeden dokument. Tentokrát jsme ho netočili sami, ale 
čáslavská televize Belief production, producentem byla firma Vanad 2000 a.s., která nás 
dlouhodobě podporuje. Dokument se jmenuje Benediktus – komunita s lidmi s  postižením a 
premiéru měl v prosinci v prostorách firmy Vanad. Tentokrát dokument zachycuje výpovědi 
pracovníků, dobrovolníků a lidí s postižením, kteří pracují a žijí v komunitě. Také se v něm mluví 
o Arše Jeana Vanier a o inspiraci, kterou je už řadu let Archa pro Benediktus. Benediktus se 
podílel na scénáři. Rádi bychom ve spolupráci s Belief production co nejvíce tento dokument 
zveřejnili. 

 
Slavíme 
 
Rádi slavíme. Navenek v rámci slavností, které pořádáme, 
ale také uvnitř komunity. Slavíme narozeniny každého 
člověka v komunitě. Chceme oslavovat a připomínat si 
jedinečnost každého a děkovat za jeho dary, kterým 
přispívá ke společnému růstu. Slavíme Velikonoce, 
Vánoce, výročí… Jsou to moc hezké chvíle. Oslavám 
narozenin většinou patří chvíle po obědě. Kdy 
narozeninovou písní uvedeme překvapení, které máme 
pro oslavence nachystané, společně zpíváme a 
předáváme dort a dalších mnoho dárků. Pak společně 
hodujeme, tančíme, povídáme si. Občas pozveme i další přátele komunity. Jsou to vzácné 
chvilky pro nás všechny. 
 

Duchovní doprovázení 
 

V minulém roce začal pravidelně do naší 
komunity jezdit P. Mgr. Jindřich Kotvrda z 
Brna, který bude naši komunitu duchovně 
doprovázet. Mimo to, že je katolickým 
farářem v Brně, pracuje  také jako 
psychoterapeut. Jezdí jedenkrát za měsíc, 
má pro nás duchovní slovo, slouží mši svatou 
a dává nám přednášky o Arše. Slouží poutní 
mši svatou. Má mnohaleté zkušenosti s prací 
s lidmi s mentálním postižením jako kaplan 
Víry a Světla. Má také zkušenosti s Archou, 
kterou mnohokrát navštívil a setkal se 
s jejími zástupci. Podporuje vznik Archy v České republice. Jsme za to moc vděční, protože otec 
Jindřich se hlavně věnuje lidem s postižením, mluví s nimi, zajímá se o ně.  
 
Dále děkujeme za děkovnou mši svatou na konci roku P. Rudolfu Zahálkovi. 

 
 
 
 
 
 



 
Spolupráce s Archou 
V roce 2013 jsme požádali o dvouleté pozastavení oficiální spolupráce s Archou, zejména 
doprovázení delegovaným koordinátorem, z důvodu vnitřního formování naší organizace. 
Přesto jsme naše neoficiální vztahy 
s Archou prohlubovali a utužovali.  Na jaře 
jsme vyrazili do daleké Bretaně navštívit 
dvě naše spřátelené komunity. Chtěli jsme 
načerpat novou inspiraci, povzbuzení a 
zkušenosti.  BeneBend měl domluvené dva 
koncerty, které zorganizovala Archa. Jelo 
nás dvanáct. Cesta byla dlouhá, museli 
jsme přespat na začátku Francie, v krásném domě pro poutníky. Setkání s první komunitou bylo 
ve městě Auray. Tato komunita ještě není Archou, i když žije podle principů Archy. Navštívili 
jsme jejich dům, workshopy, měli jsme krásný večer se všemi členy, kdy jsme zpívali, hráli hry, 
radovali se spolu. Další večer byl v duchu rozhovorů s vedením komunity, kdy jsme si 
vyměňovali zkušenosti. Koncert se odehrál v klášteře a byl krásný, Bretonci se nenechali dlouho 
pobízet a hned začali tancovat. Rozloučení bylo v jejich typické palačinkárně a bylo jako vždy 
těžké. 
S druhou komunitou Le Caillou Blanc (Bílý kamének) se známe řadu let, prožili jsme společně 
několik workcampů, jak u nás, tak u nich. Tato komunita má 30 let zkušeností s žitím s lidmi 
s postižení, takže je se co přiučit. Zapojili jsme se do práce v dílnách, navštívili domy. Měli jsme 
meeting s vedoucím komunity a jeho budoucím nástupcem, což bylo ohromně přínosné. 
Koncert zde byl také velkolepý, sešla se snad celá komunita a mnoho přátel a lidí z okolí a 
samozřejmě zase všichni tancovali. Nezapomenutelným zážitkem pro nás suchozemce byl také 
oceán, zvláště pro ty, kteří ho spatřili poprvé.. Cestu jsme si velmi užili a často na ní 
vzpomínáme. 
Dalším setkáním s Archou byla oslava 50. výročí založení Archy, které se slavilo po celém světě. 
My jsme přijali pozvání z Villy Vallily, která oslavy pořádala. Setkali jsme se s lidmi z Arch 
z Francie, Polska a lidmi, kteří mají zkušenosti z Archy nebo by chtěli podpořit vznik Archy 
v Čechách. Bylo to moc milé setkání a důstojná oslava tohoto velkého díla. 
Další naše nové spojení máme s komunitou Archy ve Vancouveru, kam odešla naše kolegyně na 
dvouletou zkušenou a odkud nám posílá inspirace. 
Na konci roku se vrátili dva naši dobrovolníci z ročního pobytu v Arše v Sydney a připravili pro 
nás prezentaci o životě v tamních komunitách. 

Radka Jindrová – zástupe vedoucího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lidé v Benediktu 
 

Organizační struktura: 
 

Členská schůze – nejvyšší orgán 
Členská schůze je nejvyšším orgánem komunity. Jsou na ni zváni a mají právo se jí účastnit 
všichni členové komunity. Je důležitým orgánem, který zapojuje všechny členy do procesu řízení 
a spolurozhodování. Členská schůze zejména rozhoduje o změnách stanov komunity,  
dlouhodobých cílech komunity, schvaluje výsledek hospodaření komunity za předchozí rok, 
schvaluje volbu členů Správní rady, podílí se na procesu volby Vedoucího komunity atd. 
 

Správní rada – statutární orgán 
Za svou činnost odpovídá Členské schůzi. 2. Správní rada řídí činnost komunity. Části svých 
pravomocí předává Vedoucímu, především v oblasti operativního řízení komunity. Volba členů 
Správní rady probíhá v souladu s principy mezinárodního společenství L´Arche.  
 

Vedoucí komunity 
Vedoucí komunity zodpovídá za operativní řízení komunity. Za svou činnost odpovídá Správní 
radě. 
 

Členové správní rady: 
Předseda správní rady: Ing. Karel Štěpán 
Místopředsedkyně správní rady: Mgr. Eva Klípová 
Mgr. Michal Novotný 
PhDr. Jan Vančura  
 

Zaměstnanci: 
vedoucí organizace: Ing. Martin Jindra 
zástupce vedoucí organizace, PR: Bc. Radka Jindrová 
účetní: Jarmila Nádvorníková 
sociální pracovník a vedoucí soc. služeb: Marta Peřinová, DiS. 
vedoucí dílen Modletín: Bc. Miroslav Bílek 
referent pro přípravu sociálního podnikání: Blanka Nikodemová, DiS. (do března) 
 

Pracovníci v sociálních službách: 

Bc. Ivana Švadlenová (do konce dubna), Marie Nevolová, Zdeněk Novák, Marie Špitálníková, Bc. 
Monika Ligocká (od září), Bc. Markéta Kunášková (od září)  
 

Pracovníci v dílnách:  

Zdeňka Benhartová, Tomáš Čejka, Petr Hovorka, Marian Janik (od října), Vladislav Janda, Jana 
Kasalová, Miluše Kolářová, Jaroslav Michálek, Iveta Pilařová, Hana Sojková, Josef Sýkora. 
 
Děkujeme správní radě za kvalitní práci, kterou odvádí, za čas, který nám věnuje. 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. Děkujeme všem za modlitby a podporu. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Finance  
 

Provozní hospodaření 2014 v číslech: 
Provozní náklady Kč % 
Spotřebované nákupy 818 939 15% 

Spotřeba materiálu 681 060 12% 

Spotřeba energie 137 879 2% 

Služby 502 835 9% 

Opravy a udržování 132 246 2% 

Cestovné 50 328 1% 

Ostatní služby 320 261 6% 

Osobní náklady 3 485 055 62% 

Mzdové náklady 2 635 529 47% 

Zákonné zdravotní pojištění 838 560 15% 

Ostatní sociální pojištění 10 966 0% 

Daně a poplatky 5 177 0% 

Ostatní daně a poplatky 5 177 0% 

Ostatní náklady 22 959 0% 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 200 0% 

Úroky 5 689 0% 

Jiné ostatní náklady 16 070 0% 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 802 882 14% 

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 802 882 14% 

Náklady celkem 5 637 847 100% 

   

Provozní výnosy Kč % 
Tržby za vlastní výkony a za zboží 740 929 13% 

Tržby za vlastní výrobky 285 345 5% 

Tržby z prodeje služeb 444 328 8% 

Tržby za prodané zboží (a z pronájmu) 11 256 0% 

Ostatní výnosy 529 962 9% 

Úroky 816 0% 

Kurzové zisky 0 0% 

Zúčtování fondů 529 146 9% 

Přijaté příspěvky 126 286 2% 

Přijaté dary – firmy a individuální 97 026 2% 

Přijaté dary – veřejná sbírka Archa Modletín 5 150 0% 

Přijaté dary – věcné dary 6 590 0% 

Přijaté členské příspěvky  17 520 0% 

Provozní dotace 4 339 607 76% 

Kraj Vysočina – sociální služby 522 400 9% 

MPSV – sociální služby 2 940 000 51% 

Město Chotěboř – sociální služby 0 0% 

SZIF na vybavení chráněného bydlení a sušárny 167 436 3% 

Úřad práce 709 771 12% 

Výnosy celkem 5 736 784 100% 

   

Hospodářský výsledek 98 937 Kč 
 
Kompletní účetní závěrka je k dispozici zde: http://www.benediktus.org/o-nas/vyrocni-zpravy-a-stanovy.html 

Martin Jindra -  vedoucí komunity 

 
 
 
 
 



Dárci 
 

Firmy, finanční dary: 
Chládek a Tintěra, a.s. Havl. Brod 
Fenoplast spol. s.r.o., Chotěboř 
Tesco Stores CR a.s., Chotěboř 
NIMIRU, spol. s.r.o., Havl. Brod 
COOP družstvo HB, Chotěboř 
Zelená lékárna, Chotěboř 
ALTEC spol. s.r.o., Chotěboř 
AUCON s.r.o., Chotěboř 
Autorech-VT,s.r.o., Chotěboř 
Osiva a.s., Havl. Brod 
TeS, spol. s.r.o., Chotěboř 
VKS Pohledští Dvořáci a.s., Havl. Brod 
ASAP s.r.o., Věž 
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 
Lékárna U Havlíčka, Chotěboř 
Sdružení ambulantních lékařů, Havl. Brod, s.r.o. 
Sbor Církve bratrské v Horní Krupé 
 
Firmy, věcné dary: 
KPMG Česká republika, s.r.o., Praha 
Credium, a.s., Praha 
Hana Lacmanová, Chotěboř 
MAT Milan Milichovský, Havl. Brod 
 
Města a obce: 
Obec Horní Krupá 
Obec Lány 
Město Ždírec n. D. 
Obec Šlapanou 
Městys Vilémov 
Město Třemošnice 
Obec Sobíňov 
 
Jednotlivci: 
Lukáš Beránek 
Lukáš Pitka 
MUDr. Jiří Růžička 
Martin Málek 
MUDr. Jaroslava Neugebauerová 
Milan Chládek 
MUDr. Marie Burešová 
MUDr. Věra Melounová 
Lenka Vančatová 
MUDr. Blanka Šťastná 
 
 

Děkujeme firmám i jednotlivcům za jejich dary. 
 

 
 
 



Veřejné sbírky 
 

Od roku 2012 do roku 2015 probíhá veřejná sbírka Archa Modletín. Sbírka je určena na 
budování komunity pro lidi s mentálním postižením na Modletíně. V roce 2014 bylo v rámci této 
sbírky vybráno 5. 150 Kč. Tyto prostředky jsme použili na dofinancování rekonstrukce podkroví 
bývalé fary, které slouží jako chráněné bydlení. 
Děkujeme Škole ekonomiky a cestovního ruchu Žďár n. Sáz., Gymnáziu Chotěboř a Obchodní 
akademii a Hotelové škole v Havl. Brodě, které se na veřejné sbírce podíleli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakt  
 

Občanské sdružení Benediktus 
 

Centrum Domeček Chotěboř:  
Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
telefon kancelář: +420 731 402 233  
telefon sociální služby: +420 731 646 811 
 

Centrum Modletín:  
Modletín 7, Rušinov 583 01 Chotěboř  
telefon: +420 731 626 103 
 

e-mail: benediktus@centrum.cz  
http://www.benediktus.org 
facebook: Občanské sdružení Benediktus 
č. účtu: 155402290/0600 
IČO: 70868832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


