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Úvod 
Rok 2015 byl pro Benediktus rokem profesionalizace. Po náročném roce 2014, kdy se podařilo Benediktus stabilizovat, jsme si pod 
vedením správní rady rozdělovali kompetence a zodpovědnosti, ujasňovali jsme si směr a priority našeho směřování, zkvalitňovali 
jsme sociální služby. Pečlivě jsme vybírali nové asistenty do chráněného bydlení. Přivítali jsme nové a staronové klienty v chráněném 
bydlení, takže jsme naplnili kapacitu služby. Po třech letech přijela koordinátorka z Archy, která nás dlouhodobě doprovází, 
tentokrát se svým nadřízeným Kanaďanem Zoelem. Rozhovory s nimi byli velmi obohacující a celá návštěva byla povzbuzením do 
další práce. Velkou radost jsme měli z kolaudace sušírny a jejího podzimního rozjezdu. Doslova všichni se zapojili do mytí, krájení 
nebo sušení ovoce, zeleniny a bylin. A to někdy až do pozdních nočních hodin, kdy se muselo přikládat. Výsledek byl voňavý a 
výborný a o odbyt jsme nemuseli mít strach.  
Velmi vydařený byl benefiční večer v divadle Kampa, naše tradiční modletínská pouť a Betlém v podání Víti Marčíka. 
Opět jsme prožili týden při práci a vzájemném poznání s dobrovolníky z celého světa pod záštitou organizace Tamjdem.  
Ke konci roku jsme společně vytvářeli mandát komunity na dalších pět let a hledali členy nové správní rady.  V prosinci proběhla 
volba nové správní rady a vedoucího na další čtyřleté období. Vzhledem k požadavku zákona jsme se dohodli na přejmenování na 
„Benediktus z.s.“ od 1. 1. 2016. 
Započali jsme spolupráci s VOŠ Caritas v Olomouci, studenti z této školy k nám budou jezdit na praxi a to i dlouhodobou.  
Hodně jsme slavili uvnitř i navenek. Jsme vděčni, že nás celý rok duchovně doprovázel kněz Jindřich a že můžeme společně růst. 
Užívali jsme si přátelství, podporu a pomoc od spřízněných lidí a dobrovolníků, i setkání s úplně novými lidmi, které naše komunita 
oslovila. A nejvíc jsme si užívali společenství nás všech uvnitř komunity. To, že můžeme být všichni navzájem kamarády, blízkými, 
že se na sebe můžeme spolehnout. Přesvědčili jsme se, že společně dokážeme mnohé. Neměnili bychom. A za to jsme vděčni. 
 
 
 
Motto:  
Poslání Archy, které nám je blízké: 

„Posláním Archy je měnit společnost k lepšímu skrze vztahy lidí s mentálním postižením. Člověk s mentálním postižením má klíč 
k srdci druhých a já jsem most a jedině spolu to můžeme dokázat…“ 
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Identita 
Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. Skrze vztahy 
založené na důvěře v Boha se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti. 

 

Poslání 
Naším posláním je: 

• Ukazovat na jedinečnost každého člověka, včetně lidí s mentálním postižením, rozvíjet jejich schopnosti a charismata a 
odhalovat jejich přínos pro společnost. 

• Pracovat s lidmi s postižením formou komunity. 
• Formovat dobrovolníky skrze pomoc při budování komunity a vztahy s lidmi s mentálním postižením. 
• Obnova místního kulturního a křesťanského dědictví (tradice, slavnosti, kulturní akce, tradiční řemesla). 
• Obnova místních historicky významných objektů a naplnění životem ve smyslu našeho poslání. 
• Podílení se na trvale udržitelném rozvoji místa a krajiny. 

 
 Naším cílem je:  

• 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. 

 

Naší filosofií je: 
Jsme přesvědčeni o tom, že pro kvalitní poskytování 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 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 
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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 

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 

  

Duchovní doprovázení 
Jsme vděčni za duchovní doprovázení p. Jindřichu Kotvrdovi.  P. 
Jindřich pravidelně jedenkrát za měsíc přijíždí do Modletína a má 
tento program: ranní úvod - modlitba chudého, mši svatou nebo 
bohoslužbu a pravidelné přednášky na téma: Historie Archy podle 
knihy Kateřiny Spinkové. Zapojuje se co nejvíce do života komunity 
a zajímá se o klienty i zaměstnance. Také s námi sdílí naši cestu k 
Arše.  Je v kontaktu s koordinátorkou Archy a účastní se i duchovních 
obnov a formací, které pořádá Archa. Archu v minulosti několikrát 
navštívil a živě se o ni zajímá. Slouží poutní mše na Svatoanenské 
pouti. 

Dále děkujeme za mše svaté sloužené za Benediktus p. Rudolfu Zahálkovi. 
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Sociální služby 
Chráněné bydlení 

Posláním chráněného bydlení je žít a pracovat s dospělými lidmi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, podporovat 
naplňování jejich potřeb a práv a připravit je na co nejsamostatnější život. Služba klade důraz na využívání přirozených možností a 
schopností těchto lidí a jejich zapojení do běžného života společnosti.  

Od ledna do května bydleli v Chráněném bydlení 3 uživatelé. Začátkem června k nim na zkušební pobyt přibyl Jirka. Zpočátku 
vypadalo, že pro Jirku budeme muset zařídit pokoj v přízemí Chráněného bydlení. Chůze nejen do schodů a péče o sebe samého mu 
činila velké problémy.  Jirka se během dvou měsíců v těchto činnostech velice posunul a od září tak sdílí pokoj společně s Vláďou. 

V září na zkušební pobyt rovněž nastoupila Milena a od října bydlí společně v pokoji společně s Ivonkou. Milena již v minulosti 
využívala naší odlehčovací službu a Milen dnes využívá služeb Centra denních služeb a Chráněného bydlení. Je naší nejstarší 
uživatelkou. Naopak Ivonka je nejmladší uživatelkou, a tak ještě navštěvuje přes týden Praktickou školu v Chotěboři. 

Kapacita Chráněného bydlení je tak od září naplněna. Během roku jsme také odmítli 6 uživatelů z důvodů, že se jedná o jinou 
cílovou skupinu, než se kterou naše sdružení pracuje a z důvodu naplnění kapacity služby. 

Září přineslo i další změnu. Ukončila pracovní poměr Markéta Kunášková, která se rozhodla rozšířit svoje vzdělání v oblasti 
dramaterapie a také Monika Ligocká, která se rozhodla změnit svoji životní cestu. Od začátku května probíhalo výběrové řízení na 
pozici asistentů chráněného bydlení.  

Nebylo úplně jednoduché najít takové asistenty, 
kterým by sedl způsob naší práce a tak výběrové 
řízení probíhalo až do konce srpna. V září jsme 
v sociálním týmu přivítali Bc. Kláru Bruknerovou a Bc. 
Elišku Ctiborovou. Klára vystudovala SŠ sociální a VŠ 
obor pedagogiku volného času a po Monice se stala 
koordinátorkou našich dobrovolníků a asistentkou 
Chráněného bydlení a částečně i Centra denních 
služeb. Eliška vystudovala speciální výtvarnou činnost 
a po Markétě převzala roli vedoucího domu a její 
úvazek se rovněž rozložil do ostatních sociálních 
služeb, které poskytujeme. S novými pracovníky přišly nové nápady a postřehy, a také energie, kterou jsme už tolik potřebovali. 

V rámci Chráněného bydlení jsme letos navštívili hokejové zápasy, kina, divadla a plesy, které jsou nejžádanější aktivitou. Ale také 
jsme podnikli spoustu výletu po okolí, k vodě nebo za někým blízkým na návštěvu. Během roku nás také navštěvovali naši 
dobrovolníci, a zpříjemňovali nám tak večery.  
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Sociálně terapeutické dílny 

Posláním sociálně terapeutických dílen 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. 

Službu sociálně terapeutické dílny jsme v roce 2015 poskytovali 6 uživatelům. 

 

Stručná charakteristika služby a její průběh v roce 2015  

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. Rok 2015 byl pro nás také 
ve znamení spuštění sušírny ovoce, kterou bylo po předchozí zkušenosti potřeba upravit. Do sušení se postupně zapojilo spoustu z nás 
a díky patří i lidem z řad veřejnosti, kteří nám např. darovali své ovoce. První rok sušení v rámci této dílny jsme pojali jako sbírání 
zkušeností. Zkoušeli jsme sušit nejen rozšířené jablka, hrušky a švestky, ale také např. rajčata, červenou řepu a samozřejmě i 
vlastnoručně nasbírané bylinky.  

 

 

 

 

 

 

V dřevařské dílně jsme začali vyrábět dřevěná auta. Klienti z připravených polotovarů brousili, natírali a skládali závodní auta, 
která měla na trhu velký úspěch. 
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BeneBend 

Do kulturní dílny v rámci sociálně terapeutických dílen patří také kapela BeneBend. Kapela má pravidelné zkoušky jedenkrát týdně. 

Kapelu BeneBend v loňském roce opět posílila dobrovolnice Anička, která se vrátila z roční stáže v Arše v Sydney a nový klient Jirka, 
který má svoji sólovou píseň. Kapela hraje již na profesionální úrovni. Hraje v ní kytarista, saxofonista, klavíristka a střídají se dva 
bubeníci z řad našich zaměstnanců a zpívají a hrají s nimi pravidelně tři klienti a občas jako hosté další. Stálí členové z řad 
klientů mají svoje písničky, které zpívají, dále hrají na saxofon a na kytaru a tančí. Jejich hlavní předností je ale dávka energie, 
kterou do zpívání dávají a tím i celému obecenstvu, se kterým udržují vřelý vztah po celou dobu vystoupení! 

Loňský koncert v Praze v Divadle Kampa byl splněným přáním, výzvou a velkým 
úspěchem pro celou kapelu! K uspořádání benefičního večera v divadle nás pozvala 
jeho ředitelka paní Iveta Dušková, se kterou jsme se poznali na naší modletínské 
pouti.  

 

BeneBend zahrál v roce 2015 na těchto koncertech: 

V Divadle Kampa v Praze, v Momo Chrudim, na Svatoanenské pouti v Modletíně, na svatbě našich 
dobrovolníků Aničky a Jirky, na Bojanovských slavnostech, na zahradní slavnosti ve Ville Vallile 
v Červeném Újezdě, na narozeninách naší dobrovolnice v České Bělé, v klubu Oko v Havlíčkově 
Brodě, na Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

Centrum denních služeb 

Posláním Centra denních služeb (dále „CDS“) 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  Domečku v Chotěboři a v Modletíně.  

BeneBend na předvánočním koncertě na Gymnáziu Žďár nad Sázavou 
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Stručná charakteristika služby a její průběh v roce 2015 

V rámci CDS je lidem s postižením nabízena práce v 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. 

Ve výtvarné dílně pracujeme například s fimo hmotou, ze které vyrábíme šperky (převážně náušnice). Dále vyrábíme brože, sponky, 
čelenky a náušnice z plsti, malujeme na tašky. Vznikl též návrh na nové jarní balicí papíry, které jsme nechali tisknout a nyní je 
prodáváme na trzích spolu s ostatními výrobky.  

Na produktech keramické dílny se také nemalou částí podílí uživatelé CDS. Konkrétně vyrábí květináče za pomocí razítek či 
Axmanovy techniky. Nadále jsou velice oblíbenými a žádanými výrobky vytlačované mísy různých velikostí a kachle s otiskem 
přírodních motivů, dekorace na stěnu (slunce, ptáci, …). 

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. V rámci této dílny se též 
podílejí na přípravě ovoce a zeleniny na sušení (hlavně mytí, krájení a rovnání na pláty) v sušírně. 

Uživatelé CDS se rovněž účastní zkoušek kapely BeneBend a někteří navštěvují společně s ní i její koncerty. 

CDS jsme v roce 2015 poskytovali 19 uživatelům, přišel k nám 1 nový uživatel. 

V srpnu jsme v rámci CDS uspořádali náš tradiční letní pobyt, letos jsme zavítali do Dolních Věstonic. 

 

Chráněná pracovní místa 
Na chráněných pracovních místech pro lidi se změněnou pracovní schopností („ZPS“) pracovalo 12 lidí. 

V dílně údržbové, která vytváří technické zázemí pro celý areál, pečuje o zahradu, a vykonává zakázky pro veřejnost, pracovalo 
7 lidí, z toho 6 se ZPS a z toho 3 s mentálním postižením. Jsme vděčni, že jsme mohli díky zájmu lidí navázat a pokračovat v 
zakázkách pro veřejnost. Hlavním přínosem je to, že uživatelé sociálně terapeutické dílny, kteří si osvojují některé dovednosti, 
mohou tyto dovednosti zlepšovat a hlavně uplatňovat právě při těchto zakázkách. Je to pro ně velká motivace něco se naučit a pak 
pracovat na zakázkách a vidět, že udělali pro někoho kus plnohodnotné práce. 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 
či vyráběla nový, vyráběla drobné dřevěné výrobky (např. bedýnky), renovovala, malovala pokoje, pokládala podlahy, sekala trávu, 
stříhala živé ploty atd. 
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Keramika 

V keramické dílně došlo v minulém roku k personálním změnám.  Vedoucí keramické 
dílny odešla do důchodu a nechala si jen malou část úvazku, dále jedna ze dvou 
pracovnic na chráněném místě odešla a dlouho jsme hledali náhradu. Zjistili jsme, že 
hledat lidi do této dílny je velice těžké, abychom udrželi stávající úroveň a uspokojili 
zakázky, které dílna postupem času získala. Nejvýznamnější jsou zakázky pro Eliášův 
obchod v Praze, který prodává výrobky z chráněných dílen. Dále prodáváme na trzích 
v regionu. Vážíme si značky Vysočina regionální produkt, kterou naše keramika získala 
a chceme šířit tuto značku a naši keramiku zejména v regionu. Stále je největší zájem o 
anděly, obaly na květináče, máslenky, hrnečky a ozdobné obklady.  

Další lidé na chráněných pracovních místech pracovali v šicí dílně, v kuchyni, na výrobě dekorací a vazeb ze sušených květin a 
zajišťovali úklid. 

 

Roubenka pronájem 

Od roku 2015 jsme začali pronajímat roubenku, která byla postavena v roce 
2013 v areálu naší komunity v Modletíně. Pronajímáme ji hostům, kteří se 
tak mohou rekreovat na nádherném místě a také se dozvídají o naší činnosti 
a kupují naše výrobky. O úklid roubenky a venkovního prostranství se starají 
klienti s asistenty z Centra denních služeb a údržbové party. Tržby od hostů 
nám pomáhají splácet minulé závazky. Roubenka slouží také k ubytování 
dobrovolníků a hostů. 
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Dobrovolníci 
V roce 2015 jsme s dobrovolníky zažili mnoho krásných zážitků. Během tohoto roku za námi zavítali stálí dobrovolníci, kteří se sem 
rádi vracejí. Podařilo se nám získat i další nové posily do dobrovolnického týmu, za co jsme moc vděční. Strávili jsme spolu různé 
víkendy, koncerty, výlety a mnoho dalších zážitků. 

Hned v únoru nás přijeli navštívit Michal, Anička spolu s Jirkou a s dalšími příznivci Benediktu. Tento víkend byl ve znamení sněhu. 
Celý víkend tak chumelilo, že jsme museli vytáhnout věci na zimní radovánky a šlo se na kopec. Za tento víkend jsme stihli také ples 
a filmový večer. 

V březnu za námi tradičně jako každý rok zavítal Tamjdem, kdy proběhla tzv. “víkendovka s Tamjdemem“. Přijelo 12 mladých 
lidiček spolu s jejich koordinátorkou Markétou a Andreou, kteří byli z různých zemí. Za tento víkend se udělalo mnoho potřebné 
práce, ale byl čas i na příjemnější věci, jako byl koncert kapely Benebend, večerní dýchánky, výborné jídlo a spoustu dalšího ... 

Červnové víkendy byly prozářené sluncem. Bylo nádherné počasí a nám nestálo nic v cestě, abychom se mohli chodit koupat, chodit 
na procházky, opékat špekáčky a nejen to, ale i společně trávit náš čas se všemi, které máme rádi.  

Prázdniny se nesly v klidném duchu. Užívali jsme si léta, a důležitý bod 
v těchto dnech byl tábor, který se uskutečnil na Moravě, v nalezišti Věstonické 
Venuše v Dolních Věstonicích. Tento rok nás bylo celkem 25 účastníků 
(uživatelé, asistenti a dobrovolníci). Dobrovolníci nám jsou na táboře 
každoročně velkou pomocí. Díky spolupráci a ochotě těchto lidí jsme pro naše 
klienty mohli uspořádat skvělý týden, plný her na mamuty a pralidi a s mnoha 
dalšími dobrodružstvími.  Pomáhali též s organizací, programem a vařením.  

V červenci se také uskutečnila již tradiční modletínská pouť ke svaté Anně, která se rozhodně bez dobrovolníků neobejde. Každý 
z nich si našel své místo. Někteří byli u stánků, další dělali trdelníky, někteří vyráběli s dětmi a jiní se podíleli na cirkusovém 
vystoupení. Každý z dobrovolníků našel uplatnění a tímto jim moc děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám věnovali. 

Hned po prázdninách jsme nasadili pracovní tempo na 100%. Opět k nám zavítali 
lidé z Tamjdemu tentokrát však na workcamp, který trval celých 10 dní. Přijeli lidé 
z Polska, Číny, Ruska, Ukrajiny a spolu s nimi koordinátorka Martina. Vycpávali 
jsme na roubence spáry vlnou, poté je zadělávali hlínou, kterou Martin umíchal 
z hlíny, písku a vápna. Další skupinka pracovala na sušárně pod vedením Míry. Stihlo 
se toho hodně a jsme rádi za jejich pomoc. Večery jsme strávili s kapelou 
BeneBend, u táboráku, v hospůdce, ale nejraději máme mezinárodní večery, kdy 
jednotliví dobrovolníci představují svoji zemi. A to včetně jídla a pití, tradic a 
zvyků, kultury nebo i písma, pokud jde třeba o Čínu. Vždy je velmi zajímavé 
dozvědět se detaily ze života našich přátel.  
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Podzimní a zimní víkendy, jsme protančili na plesech, které se uskutečnily. Navštívili jsme ples v Jeřišně, Havlíčkově Borové, kam 
nás doprovodili naši dobrovolníci. O Vánocích jsme prožili s dobrovolníky vánoční atmosféru, kdy jsme pekli perníky, zdobili 
stromeček, zpívali koledy, připravovali si dobré pohoštění a při tom jsme si vychutnávali příjemnou atmosféru.  

I v letošním roce nás navštívili různí firemní dobrovolníci, kteří nám nabídli svoji pomoc. Seznámili se s tím, co tu děláme a zároveň 
nám pomohli s manuálními pracemi na Modletíně.  Byli tu skupiny z Vodafone nebo parta nadšenců z Havlíčkova Brodu, která jezdí 
každoročně, a mnoho dalších.  

Byly tu i studentky z FSS z Brna spolu s Honzou Vančurou, které v rámci výuky strávily víkend s námi na Modletíně. Pracovalo se na 
zahradě, kterou jsme připravovali na zimu.  

Celý květen jsme tu měli trochu netradiční, zato velmi vítané dobrovolníky, naše přátele z Francie, rodinu Gautier. Tuto rodinu 
(rodiče, zakladatelé komunity La Belle Porte v Bretani a jejich 4 děti) jsme navštívili při naší cestě s BeneBendem do Bretaně na 
jaře 2014. Po deseti letech v komunitě se rozhodli, že si udělají tak trochu jiný rok, koupili si karavan a navštěvují různé komunity 
v Evropě a v Maroku. U nás postavili příčku v roubence, udělali plot kolem schodů do sklepa, postavili pískoviště, dále pomáhali na 
zahradě, v domě, na zakázkách, hrát v BeneBendu. Zapojili se do komunitního života, vyměňovali jsme si zkušenosti a měli na sebe 
čas. Benoit a Marine (rodiče) nás už navštívili několikrát v minulosti během workcampů pořádaných Archou Caillou Blanc v Bretani. 

Velké DÍKY všem!   

Ocenění dobrovolníků 

Každoročně během modletínské pouti udělujeme Pečeť Benediktu. Je to ocenění lidí, kteří mají otevřené srdce pro pomoc druhým. 

V roce 2015 jsme udělili Pečeť Benediktu,  
za přátelství s lidmi s jiným obdarováním, za podporu a přátelství 
těmto lidem: 
 

Lukáši Černému  
Veronice Strapcové  
Michalu Pokornému 
Alžbětě Novákové 
Kláře Málkové  
Heleně Hrnčířové  
Šárce Holečkové  
Anně Dubnové  
Haně Jindrové  
Daniele Domáčkové 
Tomáši Vanickému 
 
 
Motto: 
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.       
Bible      
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Akce pro veejnost 
Pouť ke svaté Anně na Modletín 

Jsme vděčni, že naše netradiční pouť v 
Modletíně si vybudovala už svoji tradici, 
že ji navštěvuje spousta poutníků a že i 
my organizátoři si ji umíme užít. Počasí 
opět přálo, přijelo výborné divadlo 
Koňmo, BeneBend to rozjel na plné 
obrátky, svoje písně prokládal 
cirkusovými kousky, které byly takovou 
improvizací, že je nečekali kolikrát ani 
sami aktéři. Obecenstvo bylo nadšené! 
Nechyběly samozřejmě stánky s našimi 
výrobky, s občerstvením, dílničky a hry 
pro děti. Takové pěkné pouťové veselí to 
bylo. Děkujeme všem, kteří se na akci 
podíleli, včetně dárců dobrot a dalších věcí (viz část „věcné dary“ níže). 

Setkání  ped Betlémem 

V Adventu jsme se setkali v modletínském 
kostele před betlémem s Víťou Marčíkem 
a jeho kolegy. Ti nám zahráli biblický 
příběh o narození Ježíše, samozřejmě s 
osobitostí a vtipem, který je jejich 
divadlu vlastní. Diváci dostali tolik 
energie, kolik se do nich vešlo a 
odcházeli s radostným vánočním 
poselstvím…  Večer pokračoval v našem 
areálu prohlídkou sušírny, kde se právě 
sušilo ovoce. Hosté mohli ochutnávat, 
nakupovat, … Venku se prodávalo 
občerstvení, mohli se ohřát u ohně nebo 
zajít na faru pro koláče, kafíčko a 
nakoupit naše výrobky. 
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Archa 
V roce 2015 nám skončilo dvouleté pozastavení oficiální spolupráce s Archou, o které jsme požádali. V září nás tedy navštívila 
koordinátorka archy Baška Pestka, abychom se dohodli na další spolupráci. Tentokrát s ní přijel její nadřízený Zoel Breau z Kanady. 
Setkali se a mluvili se všemi z naší komunity, mluvili jsme o tom, co je nového v komunitě, kam jsme se posunuli. Naplánovali jsme 
společně s nimi dvouletou spolupráci a doprovázení z jejich strany. Budou nás zvát na mezinárodní setkání, které bude pořádat 
Archa (formace pro asistenty a vedoucí, duchovní obnovy aj.). Také nás povzbudili k založení národního uskupení, které bude 
zastřešovat aktivity organizací i jedinců, kteří chtějí propagovat Archu a podporovat její vznik v Čechách. 

Poslední večer se Zoelem a Baškou jsme strávili v Praze na společném setkání Benediktu a Villy Vallily, kterou Baška také doprovází 
na cestě k Arše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V září odjela naše další dobrovolnice Klára do Archy. Bude žít rok v komunitě v Hobartu v Tasmánii. Těšíme se na sdílení zkušeností. 
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Lidé v Benediktu 
Organizační struktura komunity: 

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. 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 Ĺ Arche.  

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

Členové správní rady:  

Ing. Karel Štěpán, předseda správní rady 
Mgr. Eva Klípová, místopředsedkyně správní rady 
Mgr. Michal Novotný  
PhDr. Jan Vančura, PhD. 
 
Zaměstnanci:  

vedoucí komunity: Ing. Martin Jindra 
zástupce vedoucího , PR, personalista: Bc. Radka Jindrová  
účetní: Jarmila Nádvorníková 
sociální pracovník a vedoucí soc. služeb: Marta Peřinová, DiS.  
vedoucí dílen: Bc. Miroslav Bílek 
 
pracovníci v sociálních službách:  Marie Nevolová, Zdeněk Novák, Marie Špitálníková, Bc. Monika Ligocká (do září), Bc. Markéta 
Kunášková (do srpna), Bc. Klára Bruknerová (od září), Bc. Eliška Ctiborová (od října).  

pracovníci v dílnách: Zdeňka Benhartová (do dubna), Tomáš Čejka, Petr Hovorka (do dubna), Marian Janik, Vladislav Janda, Jana 
Kasalová, Miluše Kolářová, Jaroslav Michálek, Iveta Pilařová, Hana Sojková, Josef Sýkora, Lucie Rabensová (od září).  
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Děkujeme správní radě za její práci a podporu. Děkujeme našim zaměstnancům za to, že svojí práci dělají rádi a s velkým osobním 
nasazením. Děkujeme všem našim klientům, bez jejich radosti, spontánnosti a kamarádství by naše práce neměla smysl. Děkujeme 
všem za modlitby a podporu. 
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Finance 
Provozní hospodaření 2015 v číslech: 

Provozní náklady Kč % 
Spotřebované nákupy 875 037 15% 

Spotřeba materiálu 692 446 12% 

Spotřeba energie 182 591 3% 

Služby 284 928 5% 

Opravy a udržování 53 190 1% 

Cestovné 1 400 0% 

Ostatní služby 230 338 4% 

Osobní náklady 3 888 922 66% 

Mzdové náklady 2 935 637 50% 

Zákonné zdravotní pojištění 941 120 16% 

Ostatní sociální pojištění 12 165 0% 

Daně a poplatky 9 060 0% 

Ostatní daně a poplatky 9 060 0% 

Ostatní náklady 12 526 0% 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0% 

Úroky 3 856 0% 

Dary 0 0% 

Jiné ostatní náklady 8 670 0% 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 830 445 14% 

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 830 445 14% 

Náklady celkem 5 900 917 100% 

Provozní výnosy Kč % 
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 150 717 19% 

Tržby za vlastní výrobky 390 009 6% 

Tržby z prodeje služeb 563 044 9% 

Tržby za prodané zboží (a z pronájmu) 197 664 3% 

Ostatní výnosy 524 939 9% 

Úroky 1 352 0% 

Kurzové zisky 0 0% 

Zúčtování fondů 523 587 9% 

Přijaté příspěvky 73 334 1% 

Přijaté dary – firmy, obce a individuální 52 895 1% 

Přijaté dary – veřejná sbírka Archa Modletín 285 0% 

Přijaté dary – věcné dary 3 550 0% 

Přijaté členské příspěvky  16 604 0% 

Provozní dotace 4 275 967 71% 

MPSV – sociální služby 2 853 100 47% 

Kraj Vysočina – sociální služby 634 700 11% 

Úřad práce - chráněná pracovní místa 684 811 11% 

Úřad práce - ostatní APZ 39 000 1% 

SZIF na vybavení chráněného bydlení a sušárny 64 356 1% 

Město Chotěboř – sociální služby 0 0% 

Výnosy celkem 6 024 957 100% 

Hospodářský výsledek 124 040 Kč 
 

Kompletní účetní závěrka je k dispozici zde: http://www.benediktus.org/o-nas/vyrocni-zpravy-a-stanovy.html 
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Dárci 
 
Firmy, finanční dary: 
ALTEC spol. s.r.o. 
ASAP, s.r.o., Věž 
AUTOTECH -VT, s.r.o. 
Envirex spol. s.r.o., Chotěboř 
Elektrowarm, Přibyslav 
Elektopoli-Galvia, s.r.o., Třemošnice 
Lékárna U Havlíčka Chotěboř 
Nimiru spol. s.r.o., Havl. Brod 
MATEZA spol. s.r.o. 
MUDr. Blanka Šťastná 
MUDr. Jaroslava Neugebauerová s.r.o. 
MUDr. Věra Melounová 
MUDr. Marie Burešová, Plicní ordinace, s.r.o. 
Osiva a.s., Havl. Brod 
Pribina-TPK, TPK, spol. s.r.o., Přibyslav 
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 
Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod s.r.o. 
Sbor církve Bratrské Horní Krupá 
Sbor církve Bratrské H.K. - Chotěboř 
TeS, spol. s.r.o. Chotěboř 
VKS Pohledští Dvořáci, a.s. 
 
 
Firmy, věcné dary: 
TEKIS s.r.o., Chotěboř 
Vinotéka Pavel Čuda, Chotěboř 

Řeznictví Stejskal, Chotěboř 
Zemědělské družstvo Maleč 
Pivovar Chotěboř s.r.o. 
COOP družstvo HB 
SODO DUO, spol. s r.o. 
LICOLOR, a.s., Liberec 
Vanad 2000 a.s. 
 
Města a obce: 
Město Ždírec nad Doubravou 
Město Přibyslav 
Město Třemošnice 
Městys Uhelná Příbram 
Obec Horní Krupá 
Obec Šlapanov 
Obec Lípa 
Obec Lány 
 
Jednotlivci: 
Lukáš Beránek 
Petr Vondráček 
Ervín Hausvater 
Filip Brtník 
Lukáš Pitka 
Ivona Fritsche 
 
Děkujeme za Vaši stálou podporu! 
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Veejné sbírky 
V roce 2015 jsme ukončili veřejnou sbírku Archa Modletín. 

Od roku 2012 do roku 2015 bylo na tuto veřejnou sbírku vybráno 75. 216 Kč.  
 
Prostředky jsme použili na dofinancování rekonstrukce podkroví bývalé fary v Modletíně, které slouží jako chráněné bydlení pro lidi s 
mentálním postižením. Dále nám výtěžek ze sbírky pomohl při dokončení tradiční sušírny ovoce, která slouží jako chráněná a 
terapeutická dílna. 
 
Děkujeme školám - Škole ekonomiky a cestovního ruchu Žďár n. Sáz., Gymnáziu Chotěboř a Obchodní akademii a Hotelové škole 
Havl. Brod, které se na veřejných sbírkách podílely. 

Děkujeme všem, kdo do této sbírky přispěli.  
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Kontakt 
 

Benediktus z.s. 
 
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 komunitní dům:  +420 731 626 103  
telefon dílny, sušírna ovoce: +420 728 530 743 
 
e-mail: benediktus@centrum.cz  
http://www.benediktus.org  
facebook: Benediktus 
č. účtu: 155402290/0600 IČO: 70868832 
 

 

 

Na výroční zprávě 2015 se podíleli: 

spoluautoři: Radka Jindrová, Martin Jindra, Marta Peřinová, Marie Nevolová, Miroslav Bílek, Klára Bruknerová 

sestavila: Radka Jindrová 

©Benediktus z.s. 2016©© 


