Výroční zpráva

komunity Benediktus
za rok 2016

Úvod
Lidé s mentálním postižením jsou schopni dotknout se srdcí a povolávat ostatní
k jednotě, lásce a plnosti života. Jean Vanier

Minulý rok začal netradičně a nečekaně: inspekcí sociálních služeb, konkrétně chráněného bydlení.
Tři dny jsme u nás v Modletíně hostili tři paní z ministerstva. Nakonec jsme inspekci hodnotili
pozitivně, nedostatky, které jsme měli odstranit, nám pomohl odstartovat celkovou revitalizaci
standardů. V tomto procesu nám pomáhala paní Vitáková z Prahy. Její téměř roční doprovázení,
má velmi pozitivní výsledky. Ke konci roku jsme obdrželi od MPSV zprávu, že všechny nedostatky
jsme úspěšně odstranili. Navíc nám nově nastavený systém ulehčuje v mnohém práci.
Uplynulý rok byl netradiční také v intenzitě spolupráce s Archou. Archa nás pozvala na několik
formací v zahraničí a dvě formace uspořádala pro nás v Čechách. Všechny formace byly velmi
přínosné, šité nám na míru.
S BeneBendem jsme opět hráli v divadle Kampa, dále na festivalu pro integraci v Lipnici nad
Sázavou a hlavně jsme vyjeli na turné do Itálie. Téměř celý rok se ale nad BeneBendem i nad celou
komunitou vznášel stín nejistoty a strachu o kapelníka a hlavního protagonistu kapely Zdeňka,
který vážně onemocněl. O to intenzivnější bylo naše semknutí a společné modlitby za něj. Dnes už
díky Bohu mohu napsat, že se po roce vrátil zpátky do práce i do BeneBendu.
Celý uplynulý rok jsme mohli prožívat to, že lidé s mentálním postižením se dotýkají našich srdcí, za
což jsme vděčni, protože můžeme cítit, že práce s nimi má smysl.

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 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.
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
V minulém roce nás nadále doprovázel o. Jindřich Kotvrda, za což jsme velmi vděčni. Kromě
krásného společenství během bohoslužeb, které díky němu můžeme zažívat, pro nás připravil
cyklus povídání o historii Archy. Velmi nás překvapil, když během italského turné zastoupil
chybějícího kytaristu a ještě koncerty BeneBendu tlumočil do italštiny.
Také děkujeme o. Rudolfovi Zahálkovi, který u nás sloužil poutní mši a ještě další mši během roku.

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.

Kapacita chráněného bydlení je stále naplněna. V Modletíně teď bydlí 6 uživatelů ve třech
dvoulůžkových pokojích. Nejméně času zde tráví Ivonka, která přes týden navštěvuje praktickou
školu v Chotěboři. Víkendy zde pravidelně tráví Milena, Tomáš a Jirka.
V lednu proběhla kontrola standardů poskytování sociální služby chráněné bydlení. Trvala celé tři
dny a neobešla se bez výtek. Inspekce objevila nedostatky týkající se individuálního plánování
(špatného nastavení IP), ochrany práv a svobod uživatelů (chybějící uzamykatelné skříňky a dveře
pokoje), a nedostatky týkající se srozumitelnosti smluv. Od března jsme začali spolupracovat
s koordinátorkou pro standardy Petrou Vitákovou, se kterou spolupracujeme dodnes a
konzultujeme i standardy pro centrum denních služeb a sociálně terapeutické dílny. Nedostatky ve
standardech chráněného bydlení jsme odstranili a začátkem listopadu odevzdali k posouzení
MPSV. Kontrola opravených nedostatků již proběhla úspěšně.
Začátkem května se Eliška Ctiborová (vedoucí domu CHB) a Marian Janik (asistent CHB a STD)
společně s uživatelem Jirkou zúčastnili stáže v Polsku, kde strávili celý týden v komunitě
L´Arche Poznaň.
V květnu nastoupil na dlouhodobou nemocenskou Zdeněk Novák a tak bylo potřeba posílit
asistenci nejen v chráněném bydlení. Na dohodu jsme tak přijali Veroniku Pechovou a Josefa
Karhana, kteří nám vypomáhali i během prázdnin.

Souběžně i probíhalo výběrové řízení na pozici asistentů především do sociálně terapeutických
dílen, ale i s částečným úvazkem do chráněného bydlení. Od září jsme na pozici pracovníků
v sociálních službách přijali Lucii Dlouhou a Petra Vykouka. Ani jeden z pracovníků pro nás
nesplňoval zákonem stanovené vzdělání, a tak bylo nutné si jej doplnit. Lucie Dlouhá úspěšně
ukončila kurz již během prosince. Petr Vykouk do něj nastoupí během roku 2017.
V rámci Chráněného bydlení jsme navštívili plesy v Přibyslavi, v Jeřišně, v Havlíčkově Borové. Také
Nocturno a Houpačku (letní jazzové lelkování), Svatováclavské slavnosti, libické a havlíčkobrodské
trhy, kina, kavárny, restaurace a přátele komunity.
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Posláním služby je
poskytovat lidem, jimž je určena, takovou podporu, aby co nejvíce rozvíjeli svoje schopnosti a
dovednosti a zapojili se do běžného života společnosti.
Služba je určena:
1.
2.
3.

lidem ve věku 16– 80 let
s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením
jejichž schopnosti a dovednosti nedovolují, aby žili běžným způsobem života bez dlouhodobé
pomoci jiného člověka.

CDS probíhá v Domečku v Chotěboři a v Modletíně. Kapacita centra denních služeb je 8 uživatelů
v 1 okamžiku, v roce 2016 nebyla zcela naplněna. CDS jsme v roce 2016 poskytovali celkem 19
uživatelům.
Během měsíce června nám v této službě vypomáhala Veronika Pechová, která zaskakovala za
nemocenskou a probíhající dovolené. Na konci června jsme ukončili poskytování této služby Věře
Michálkové, která nastoupila od září zpět na Střední školu speciální v Chotěboři. V srpnu jsme
uspořádali v rámci CDS letní pobyt na faře v Havlíčkově Borové na téma cirkus. Uživatelé mohou

navštěvovat výtvarnou dílnu, kde pracujeme například s fimo hmotou, ze které vyrábíme šperky
(převážně náušnice). Dále vyrábíme brože, sponky, čelenky a náušnice z plsti, malujeme na tašky.
Nově zařadili i výrobu náramků z korálků a pokračovali jsme ve výrobě svíček ze včelích plástů. Na
dále se na produktech keramické dílny podílí uživatelé CDS. Věnují se převážně výrobě květináčů
za pomocí razítek či Axmanovy techniky. Oblíbenost neztrácí vytlačované misky a kachle s otiskem
přírodních motivů, dekorace na stěnu (slunce, ptáci, …) a také Jirky kříže. Rovněž se podílí na
malování hrnků a misek.
Lidé s postižením se v rámci praktické dílny učí dovednostem jako je vaření, nakupování, stolování,
údržba domácnosti (mytí nádobí, žehlení, …), apod. Rovněž se podílejí na úklidu a přípravě
roubenky k pronájmu. Též se věnují přípravě ovoce a zeleniny na sušení (především mytí, krájení a
rovnání na pláty) v sušírně.
V rámci této služby navštěvujeme kavárny, chodíme na procházky, posloucháme hudbu, čteme si
z knih a relaxujeme.
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Posláním služby je
poskytovat lidem, jimž je určena, takovou podporu, aby svou činností byli užiteční druhým lidem,
aby získávali a rozvíjeli své dovednosti nezbytné k pracovnímu uplatnění na trhu práce, a aby toto
pracovní uplatnění získali nebo je rozšířili.
Služba je určena
4.
5.
6.

lidem ve věku 18 – 65 let
s mentálním postižením
kteří nemají vhodné pracovní uplatnění na trhu práce nebo je nemají v běžném rozsahu, a to
v důsledku nedostatku sebeobslužných, sociálních a pracovních dovedností nezbytných
k získání a udržení si vhodného pracovního místa.

Službu sociálně terapeutické dílny jsme v roce 2016 poskytovali 7 uživatelům.
V září tým sociálně terapeutických dílen posílili, Petr Vykouk a Lucie Dlouhá. Petr převzal velkou
část dřevařské dílny po Zdeňkovi. Věnoval se s uživateli výrobě jednodušších autíček a nově také
sobů. V listopadu odešel klient Jára.
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.
Služba je poskytována na Modletíně a v Chotěboři.

Stručná charakteristika služby a její průběh v roce 2016
V rámci dílny na zpracování přírodních produktů jsme
v roce 2016 pokračovali v sušení ovoce. Díky těm, kteří
nám darovali ovoce, jsme měli dostatek zásob. Do sušení
se zapojili jak klienti a zaměstnanci, tak také dobrovolníci.
Někdy bylo potřeba sušit dlouho do noci, ale výsledek stál
za to. Sušili jsme jablka, hrušky, švestky, červenou řepu a
naše vypěstované bylinky. Zkoušeli jsme také sušit cibuli.
Vyráběli jsme marmelády, povidla a sirupy. Také jsme si
vyzkoušeli domácí čalamádu z vlastních rajčat a cuketovou
hořčici.
Klientka Petra se v rámci STD učí pracovat na počítači a
také anglicky.
Během roku jsme pracovali na zahradě, starali se o
záhonky, prořezávali stromy, sekali trávu. Udržovali jsme
okolí roubenky. V dřevařské dílně jsme pokračovali ve
výrobě autíček. Klienti brousili a natírali. Také jsme se
věnovali úpravám na faře, vyráběli jsme poličky a jinak
zútulňovali dům.

BeneBend
BeneBend je už za ty roky svého
vystupování
nedílnou
součástí
Benediktu. Kromě již zmiňovaného
významu pro jeho členy, kdy se
mohou umělecky vydovádět, zažívají
úspěchy a slávu, dělají něco pro
radost a baví je to, tak stále větší
význam BeneBendu pozorujeme
v působení na publikum. Vidíme tu
obrovskou proměnu nic netušícího a
trochu ostýchavého publika v jásavý,
nadšený, mnohdy tančící živel. A
také přirozenou možnost poznat lidi s postižením blíže, osobněji. A přes ně i naši komunitu, naši
práci atd. Nejednou z koncertů BeneBendu vzniklo přátelství, nové kontakty, nová podpora, ale
díky BeneBendu jsme poznali i nové klienty a jejich rodiny.
Minulý rok byl pro BeneBend i pro celou komunitu mimořádně těžký. Po druhém úspěšném
koncertu v divadle Kampa, onemocněl kapelník a hlavní zpěvák BeneBendu, onemocněl vážně a
dlouhodobě. Kromě toho, že se s tím členové kapely museli vyrovnat, hledali také, jak dále bez
hlavního zpěváka pokračovat a zda zrušit všechny nasmlouvané koncerty. Nakonec se rozhodli, že
některé odřeknou a budou se připravovat na ty hlavní, jako je naše pouť a turné v Itálii, které bylo

domluveno na srpen. Ve zpěvu se zastoupili, některé písně trochu pozměnili a po nejistém
vystoupení na pouti v Modletíně, úspěšně zahráli dva koncerty v Itálii.
Do Itálie nás pozvala kamarádka, která u nás byla jako dobrovolnice na workempu v Modletíně.
Jmenuje se Valentýna a je z Udine a spolu se svou rodinou nám připravila milé přijetí a
zorganizovala dva koncerty. První se nesl v italsko-českém přátelství, protože kromě BeneBendu,
zahrála i jejich místní kapela a tančili folklórní tance a nakonec byl velký společný raut.

Dále BeneBend hrál v Lipnici nad Sázavou na festivalu pro integraci a v naší spřátelené Vymazlené
kavárně.
Na konci roku už naštěstí přišli dobré zprávy o uzdravení kapelníka.

Chráněná pracovní místa
Velký úspěch zažívala chráněná dílna šicí, kdy šikovná Míla začala šít krásné sukně, které měli velký
úspěch. Spolu s hitem minulého léta, barevnými trenkami, se opravdu dobře prodávali.
Dílna na zpracování přírodních produktů, v rámci zahradničení vysadila dvojnásobné množství
rajčat pro sušení do sušírny, a dále zásobovala modletínskou kuchyň zeleninou, jahodami a
bylinkami.
Údržbová dílna pokračovala ve svých zakázkách pro veřejnost, které mají velký úspěch, že ani
nestíhají pokrýt poptávku.
Keramická dílna přivítala od září novou posilu Lídu, na kterou jsme dlouho čekali.

Pronájem roubenky
Druhým rokem jsme pronajímali
roubenku v Modletíně pro veřejnost.
Roubenka byla od jara do zimy obsazená,
samozřejmě včetně Silvestra i Vánoc a
lidé se vraceli, někteří i po třetí. Jsme
vděčni také za přesah činnosti naší
komunity navenek, kterou pronajímání
přináší. Hodně lidí z celé republiky se
dozví o naší činnost, mnoho se jich
zakoupí naše výrobky a někteří projeví
zájem o prohlídku dílen, komunity, za což
jsme rádi. Samozřejmě je pro nás také důležité to, co roubenka vydělá, ale také to, že do úklidu
roubenky se zapojují lidé s postižením.
Roubenka také občas slouží jako zázemí pro dobrovolníky, hlavně při workcampech a také se v ní
vloni pořádala dvoudenní formace s Archou a Villou Vallilou (spřátelenou organizací).
14 dní roubenka hostila mezinárodní skupinu z Archy, která tu strávila dovolenou, takže rekreant
zatím z nejvzdálenější země byl z Kanady. Těšíme se na další sezonu.

Dobrovolníci
I v roce 2016 zpestřovali život v naší komunitě dobrovolníci. Navštěvovali nás na pobytových
víkendech, nebo pomáhali při jednorázových akcích.
První víkendovka proběhla v únoru. S dobrovolnicemi Naďou a Peťou jsme ji zahájili filmovým
večerem. Následující den začal deštivě. Společně jsme uvařili oběd a hráli deskové hry. Brzy jsme
se začali chystat na slavnostní vyvrcholení téhle víkendovky, ples v Havlíčkově Borové. Na plese
jsme potkali další přátele, takže jsme si mohli popovídat i zatancovat a skvěle jsme si to užili.
Na konci května proběhla větší víkendovka. Kromě Nadi a Peti nás navštívilo i devět dobrovolníků
z Tamjdemu. Všichni dorazili v pátek, proběhlo přivítání a seznamování. Večer nám zpříjemnilo
vystoupení kapely BeneBend. Po společné snídani jsme se pustili do práce. Věnovali jsme se terénu
kolem fary a zahradě. Když jsme se na konci dne ohlédly, viděli jsme za sebou velký kus práce.
V neděli ráno nás překvapil padající sníh. Společně jsme uvařili oběd a všichni dobrovolníci
v poledne odjeli.
Kromě toho nás v květnu navštívili dobrovolníci z firmy Vodafone. Ti se pustili do řezání dřeva a
okopávání zahrady.
V červenci se uskutečnila tradiční pouť ke svaté Anně a
dobrovolníci byli opět u toho. Práce bylo dost. Prodávali jsme
pochutiny i výrobky z našich dílen. Pro děti byly připravené
hry, malování na obličej a další doprovodný program. Počasí
nám moc nepřálo, přesto vše proběhlo podle plánu a účast
byla vysoká. Nakonec proběhlo veřejné ocenění
dobrovolníků, kteří se aktivně podíleli na životě naší komunity. Byli to: Michal Pokorný, Naďa
Kaňková, Petra Balvínová, Petra Škodová, Klára Málková, Veronika Strapcová, Lukáš Černý, Hana

Vondráčková, Helena Malá, Anna Zlatová, Jindřich Kotvrda, Daniela Domáčková a Tomáš Vanický.
Děkujeme! Děkujeme i dalším příležitostným dobrovolníkům, zejména těm, kteří nám pomáhali
organizovat Modletínskou pouť.
6. srpna jsme se vydali na tábor do
Havlíčkovy Borové, tam bychom se bez
dobrovolníků neobešli. Společně jsme
zažili spoustu dobrodružství. Téma tábora
byl CIRKUS, takže se vše neslo ve veselém
a bezstarostném duchu. Každý den jsme
začínali s úsměvem, který nám na tvářích
vydržel až do večera. Tábor byl plný
zábavných her, scének a tvůrčích činností.
Ale nechyběly ani chvíle klidu. Navštívili
jsme místní kostelík a strávili krátký čas
s otcem Jindřichem. Aby byl program co
nejpestřejší, vycestovali jsme do okolí. Na Velkém Dářku jsme si díky našemu bývalému
dobrovolníkovi mohli užít spoustu zábavy při projížďce na raftech. Velmi se nám líbila i prohlídka
farmy v Olešence. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Přibyslavi. Tam jsme se navečeřeli a někteří
si dokonce zazpívali a zatancovali. Další den jsme se projeli na velkých a nadupaných motorkách
spolku Hukot Lebek. Co by to bylo za tábor bez pochodového výletu? Sbalili jsme baťůžky a vyrazili
do Borové. Abychom se občerstvili, udělali jsme si čaj a to je tak ledajaký, ale poctivý zálesácký čaj
z kotlíku. Celý tábor probíhal v pohodové atmosféře a dobré náladě.
Od 12. do 22. září probíhal Workcamp,
který uspořádala organizace TamJdem.
Společně s koordinátorkami Martinou a
Andreou za námi dorazila Sara a Miona
z Bělehradu, Yuki z Tokia a Katarina ze
Záhřebu. Během deseti dní jsme toho
stihli opravdu hodně. Spárovali jsme
vnitřek roubenky, sušili ovoce a jezdili
na dřevo. Jeden společný večer nám
zpříjemnila skupina Benebend, jinak
jsme hráli hry a sdíleli zážitky.

V září jsme navštívili „Přibyslavské nocturno“. Na tomto komorním festivale jsme prodávali
výrobky a obstarávali jsme občerstvení. I při téhle akci nás podpořili dobrovolníci.
Na podzim proběhlo několik neplánovaných víkendovek. Hrabali jsme listí, sbírali švestky a popíjeli
teplý čaj u večerního kina v obýváku. Když nás dobrovolníci navštíví o víkendu během roku, máme
větší možnost se s nimi seznámit a oni mohou strávit více času s klienty.
Jako každý rok i letos jsme netrpělivě čekali na myslivecký ples v Jeřišně. Plesový víkend jsme si
všichni užili. První dobrovolníci dorazili v pátek a společně jsme dosušovali ovoce v sušárně.
Zbytek dorazil v sobotu a pomáhal s přípravami. Na plese jsme tancovali až do pozdních hodin.
Z dobrovolníků se k nám připojil například Michal a Šárka.

I v minulém roce pokračovala spolupráce s VOŠ Caritas Olomouc, kdy k nám během roku přijížděli
praktikanti z prvních a druhých ročníků a byli nám velkou pomocí.

Akce pro veřejnost
Pouť ke Svaté Anně na Modletín
Tentokrát nás před poutí strašilo počasí, dopoledne
trochu pršelo, právě na generální zkoušku. Ale odpoledne
na pouť se počasí umoudřilo a pouť se opět vydařila.
Tentokrát přijel teátr Pavla Šmída s Pohádkou z budíku,
hrál BeneBend. Výborné bylo občerstvení, které zajišťuje
naše cateringová služba Benediktus :o).
Během
programu jsme museli trochu improvizovat, protože nám
chyběl kvůli nemoci Zdeněk, ale nakonec vše dobře
dopadlo, divadlo, cirkus i BeneBend.
V Adventu jsme měli krásný Vánoční příběh, v podání
divadla Já to jsem. Po divadle v kostele jsme všechny
diváky pozvali na faru, kde jsme tradičně podávali teplé
nápoje, punč, svařené víno, cukroví, pomazánky atd.
Byla otevřená sušírna, kde si zájemci mohli
prohlédnout, jak se suší ovoce, mohli ho očichat,
ochutnat a také zakoupit spolu s dalšími našimi
výrobky.

Archa
Jak už jsem předeslala v úvodu, v uplynulém roce byla spolupráce s archou intenzivní a hlavně
velmi praktická. Formace jdou vždy do hloubky, čerpají z mnohaletých zkušeností z komunitního
života. První formace byla v únoru v Bologni a byla určena pro asistenty a vedoucích dílen, účastnili
se jí naši asistenti společně s asistenty z Villy Vallily a byli tak nadšeni, že oslovili lektorku Christine
a pozvali ji na příští rok s formací do Čech. Další formace byla pro vedoucí Arch a pořádala se ve
francouzském Ambleteuse. Duchovní obnova v mlčení se konala na Ukrajině, účastnil se jí náš kněz
společně s vedoucí Villy. A konečně formace
v Čechách, konkrétně ve Ville Vallile, na téma
Identita, spriritualita, sexualita. Té jsme se účastnili
téměř všichni, strávili jsme spolu s asistenty z Villy
pěkný čas při sdílení našich komunitních životů pod
vedením Michelle Dormal. Formace se účastnila i
Baška Pestka, koordinátorka Archy, která nás
doprovází. Ta pro nás připravila ještě jednu formaci
pro obě komunity, tentokrát v Modletíně.

16. narozeniny
V říjnu jsme oslavily 16 let Benediktu…šestnáct let spolu na cestě. Vzpomínali jsme na začátky s
nejstaršími pamětníky Jarmilou a Zdeňkem (oba 14 let), o. Jindřich sloužil děkovnou mši svatou,
oběd byl sváteční – bramborový salát a řízky, dále samozřejmě dort a šampíčko!

Lidé v Benediktu
Struktura vedení 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
L´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
Ing. Jiří Zlata, místopředseda správní rady
Mgr. Anna Zlatová
PhDr. Jan Vančura, PhD.

Mgr. Vanda Kuběnová
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: Mgr. Miroslav Bílek
pracovníci v sociálních službách: Marie Doležalová (Nevolová), Zdeněk Novák, Marie Špitálníková,
Bc. Klára Bruknerová, Bc. Eliška Ctiborová, Bc. Lucie Dlouhá, Marian Janik, Petr Vykouk.
pracovníci v dílnách: Tomáš Čejka, Vladislav Janda, Jana Kasalová, Miluše Kolářová, Jaroslav
Michálek (do konce října), Iveta Pilařová, Hana Sojková, Josef Sýkora, Lucie Rabensová (do konce
dubna), Ludmila Coufalová (od září).

Poděkování
Děkujeme správní radě za její práci a podporu. Děkujeme našim zaměstnancům za to, že svojí práci
dělají rádi a s velkým osobním nasazením. Děkujeme našim uživatelům, že se dotýkají našich srdcí
a mění nás k lepšímu, děkujeme o. Jindřichovi za duchovní doprovázení, Bašce Pestce za archovní
doprovázení, Daniele Domáčkové za podporu, Valentině Gerussi za milé přijetí, děkujeme všem za
modlitby a jakoukoliv podporu. Děkujeme také, že chodíte na naše akce pro veřejnost a i jinak nám
ukazujete, že naše práce má smysl.

Finance
Provozní hospodaření 2016 v číslech:
Provozní náklady
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné zdravotní pojištění
Ostatní sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Úroky
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Náklady celkem
Provozní výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží (a z pronájmu)
Ostatní výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky
Přijaté dary – firmy, obce a individuální
Přijaté dary – veřejná sbírka Archa Modletín
Přijaté dary – věcné dary
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
MPSV – sociální služby
Kraj Vysočina – sociální služby
Úřad práce - chráněná pracovní místa
Úřad práce - ostatní APZ
Individuální projekt IV. EU Vysočina - provoz STD
Fond Vysočiny - svoz klientů
Obce a města – dotace na sociální služby

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

Kč

%

656 352
425 586
230 766
413 599
79 278
36 040
298 281
3 746 893
2 831 957
903 324
11 612
9 380
9 380
26 761
6 019
0
11 983
8 759
815 594
815 594

12%
8%
4%
7%
1%
1%
5%
66%
50%
16%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
14%

5 668 578 100%
Kč

%

1 195 436
291 697
667 253
236 486
521 566
1 867
0
519 699
95 350
74 927
0
5 688
14 735
3 986 764
2 195 000
344 000
600 844
117 000
610 570
53 000
66 350

21%
5%
12%
4%
9%
0%
0%
9%
2%
1%
0%
0%
0%
69%
38%
6%
10%
2%
11%
1%
1%

5 799 116 100%
130 537 Kč

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

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 Chotěboř
TeS, spol. s.r.o. Chotěboř
VKS Pohledští Dvořáci, a.s.

TEKIS s.r.o., Chotěboř
Vinotéka Pavel Čuda, Chotěboř
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
MUDr. Jiří Růžička

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
vytvořila: Radka Jindrová
spoluautoři: Marta Peřinová, Marie Doležalová, Lucie Dlouhá, Klára Bruknerová, Martin Jindra
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