Výroční zpráva za rok 2018

Úvod
„Nejdůležitější není dělat věci pro lidi v chudobě a nouzi, ale vstoupit do vztahu k nim, být s
nimi, a pomoci jim najít důvěru v sebe sama a objevit jejich vlastní dary.“ Jean Vanier

Rok 2018 byl pro nás rokem přelomovým. Benediktus se stal pomyslně plnoletým, tzn.,
uběhlo 18 let od jeho založení a zároveň se podařilo stát se projektem L´Arche Internationale
(Mezinárodní Archa). Přijali jsme nové logo a jméno L´Arche Benediktus.
To, že jsme se stali projektem Archy, je pro nás výjimečnou událostí, dlouho jsme usilovali o
to, stát se členem této velké rodiny (téměř od začátku nás ovlivňovaly myšlenky Jeana
Vaniera a od roku 2007 jsme byli pravidelně doprovázeni koordinátorem Archy). Chtěli jsme
mít značku Archy, aby bylo jasné, k čemu se v naší práci hlásíme, chtěli jsme se stát součástí
této celosvětové organizace a čerpat její know how, její mnohaleté zkušenosti v práci s lidmi
s mentálním postižením, využívat její formace, doprovázení a také mít přesah nejen z naší
komunity, ale i z naší republiky. Možnost setkávat se s lidmi z celého světa a s nimi řešit tuto
naši společnou problematiku, nechat se obohacovat zkušenostmi z jiných zemí a hlavně
získat ten zdravý nadhled, který se u nás někdy hledá obtížně. Toto se konečně stalo v
minulém roce a oslavy spojené i s osmnáctými narozeninami byly velkolepé. Jsme rádi, že
jsme je mohli prožít asi se stovkou lidí, kteří nás podporují a kteří přišli slavit s námi.
Dále máme radost z toho, že se v loňském roce podařila rekonstrukce údržbových dílen, na
kterou jsme dostali dotaci z IROP. Dílny jsou v přízemí bývalé budovy lázní, podařily se dát
nové podlahy, osvětlení, omítky, kamna, nové dveře a okno a dovybavit dílnu. Velkým
přínosem je dílna hlavně proto, že ji mohou muži, kteří zde pracují, využívat plnohodnotně i
přes zimu.
Také jsme velmi vděčni za dotace, díky kterým se nám podařilo získat nový automobil, který
nahradil náš již nefunkční a dále devítimístný automobil, který jsme již dlouho potřebovali.
A nejdůležitějším pro nás bylo to, že jsme si mohli užívat naše společenství s lidmi
s postižením i bez něj, tu radost, smích a krásu, kterou přináší život v komunitě. A všechna
nová setkání, která uplynulý rok přinesl.
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Sociální služby
Chráněné bydlení
Naše poslání

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.
CHB a jeho uživatelé

Kapacita chráněného bydlení činí nadále 6 míst. Tento rok byl rokem změn, kromě
personálních obměn v týmu, došlo také k změně v klientele. Tomáš, dlouhodobý člen naší
komunity zhodnotil, že po 8letech využívání služeb v Benediktu potřebuje změnu a tak jsme
ho doprovázeli cestou hledání nových možnosti, zhodnocení jeho přání a představ,
vypisování žádosti, konečného stěhování (a velkolepé rozlučky v stylu XXL PARTY) do
spřátelené komunity Villy Vallily v Červeném Újezdě u Votic. Stále zůstává našim členem,
kamarádem, po kterém se nám bude stýskat, a vždy se budeme těšit na jeho návštěvy.
Jeho místo zůstalo po tří měsíce neobsazené, byli kontaktování čekatelé, které vedeme
v evidenci. V roce 2019 toto místo bude obsazeno.
Vzhledem k změnám a potřebám klientů a týmu, byly obnovené dvojlůžkové pokoje.
Podařilo se nám taky nakoupit nové kvalitní matrace do postelí klientů. Byly značně
pochvalovány.
Služba chráněného bydlení
byla poskytována v tradiční
dynamice, na kterou jsme
všichni
zvyklí.
Během
některých
víkendů
jsme
přivítali dobrovolníky nebo
praktikanty, což bylo vždy fajn
a tímto jim také děkujeme.
Víkendová obsazenost vzrostla,
na
víkendy
k obvyklým
klientům
zůstávajícím
na
víkend, začal zůstávat František
a taky Ivča. A tak jsme mnohdy
jeli všichni společně na výlet,
do kostela, na bowling, oběd či večeři, a jiné návštěvy.
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Pohled do života CHB
Po obměně týmu asistentů, jsme přijali do služby Chráněného bydlení na částečné, či plné

úvazky slečnu Kláru Š., Tibora S., Radku N. a Lídu S., Kláru N., Denisu S., a Hanu M. Klienti tyto
změny přijali po svém, dokázali si najít toho svého „úplně nejvíc nejlepšího přítele“. Noví
asistenti také byli s to otevřít se pro vztah, pro kamarádství s Ivon, Milen, Fandou, Jirkou,
Vláďou a ostatními klienty komunity.
V zimních měsících se život v Chráněném bydlení odehrává spíše uvnitř, louskali jsme ořechy,
dělali si hudební odpoledne (kdy nám František pouštěl jeho nové dechovky a každou píseň
věnoval konkrétnímu asistentu), filmové večery (hlášky z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku
jsou opravdu nesmrtelné) a neustále si topili. Nechybělo občasné sáňkování, sněhulákování,
koulování či jiné aktivity na čerstvém mrazivém vzduchu.

Po těchto měsících utlumení jsme byli rádi, když sníh, který na Modletíně jakoby nechtěl
odejít, opravdu roztál a my tak mohli zase vyrazit ven. Jak na procházky, tak také do světa.
Oblíbenou činnosti minulého roku byly šipky v blízké hospůdce v Bradle. Ale také bowling, to
už jsme vystřídali tři místa, kde se tento sport dá realizovat, na něj zveme také ostatní
klienty, rodiny, zaměstnance či dobrovolníky. Jak tyto akce vypadají, můžete sledovat na
našich facebookových stránkách.
Nechybí nám ani společenské
události, rádi vyjedeme na kafíčko,
oběd či večeři, do restaurace
v Chotěboři, Havlíčkově Brodě,
Ždírci, Trhové Kamenici, Žďáře nad
Sázavou, Přibyslavi, kde nás vždy
mile přijali a tak jsme si společně
užili mnoho radostných chvil.
Také jsme mnohdy vyrazili na mši
svatou jak do blízkých kostelů –
Chotěboř, Hoješín, Běstvina tak i
dále, např.: do Čachotína. Jednou
měsíčně jsme se mohli těšit
z návštěvy našeho duchovního
doprovázejícího Jindřicha, který
slavil mši svatou přímo u nás
v komunitě. Je to pro nás všechny
čas ztišení, zpěvu, modlitby a taky
seznamování se s ostatními lidmi
v blízkých vesnicích.
V létě jsme mnoho času trávili
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venku, starali se o rajčata a jinou zeleninu (zalévání v období sucha bylo opravdu
nekonečné), hráli hry, sportovali. Taky jsme jezdili na návštěvy jak ke klientům domů, tak
k zaměstnancům a tak jsme vždy zažili krásny čas prohlubování vztahu a poznávání se.

Minulý rok, i když byl rokem změn, nebyl vůbec špatný. Pro každého znamenal něco jiného,
pro jednoho to bylo loučení, pro dalšího vítání, pro někoho to mohl být rok různých výzev,
pro dalšího rok nových možnosti, nových setkání, nových přátelství. Děkujeme všem, kteří
přispěli svou účasti, přesčasy, přízní, či jakýmkoli darem k tomu, aby tento uplynulý rok mohl
proběhnout tak, jak proběhl, hledíme však s nadějí do budoucna, nejenom na to, co nám
další rok přinese – ale též, co my můžeme přinést v následujícím období.
Centrum denních služeb (dále jako CDS)
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.
lidem ve věku 16– 80 let
2.
s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením
3.
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. CDS jsme v roce 2017 poskytovali celkem 16 uživatelům.
Rok 2018 byl také pro službu CDS rokem obměn, odchodem asistentek Marty B. a Marie D.
na mateřskou, dále Kláry N., Elišky C., se obměnil tým a tak jsme přivítali do CDS asistentky
Janu D., Radku N., Kláru N., a taky Tibora S. Tímto jsme taky obměnili některé z dosavadních
aktivit v rámci CDS.
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Kreativní dílna: tvoření a malování tašek má stále místo v rámci CDS, i když vypadá jinak.
Mnohdy razítka jdou stranou a tak necháváme průchod expresivitě a svobodě našich klientů
– vznikají přerůzné tvary, kde pak hledáme, co nám asi připomínají a to pak dokreslíme.
Přibyly aktivity výroby mýdla a také jsme objevili novou techniku Ebrus, která není moc
složitá a velmi baví klienty.
Keramická dílna: Radka N. pod vedením asistentky Marie Š., nyní více zapojuje některé
klienty do keramické dílny, ti se zapojují do výroby některých z našich keramických výrobků.
Praktická dílna: klienty stále dopomáhají při vaření, škrabají a loupají, podávají ingredience,
radí co a jak, či si vesele povídají. Poté zvou k jídlu, a těší se navařeným jídlem. U vaření se
prostřídá mnoho asistentů i klientů a tak se vždy můžeme těšit z různorodosti dobrot, co
který kuchař připravil.
Do denního režimu jsme zavedli fyzické cvičení, či spíše protahování těla, což některé klienty
opravdu baví a rádi se zapojují. Stále hledáme stálý režim, kdy a kdo se má čemu věnovat,
kde zapojovat, kde dopomáhat, směřování k cíli se může zdát pomalé, ale věřím, že efektivní.
Také stále dopomáháme při sušení ovoce a dalších aktivitách v rámci služby STD.
V rámci CDS se snažíme i vycházet ven, buďto na procházky, nákupy či taky do kaváren, či
spřátelených organizaci. Vítáme také praktikantky, které nám dopomáhají při denním běhu,
či mimořádných akcích v naší komunitě.

Spolupráce s Vymazlenou kavárnou v Havl. Brodě
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Sociálně terapeutické dílny (dále jako STD)
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
1.
2.
3.
4.

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.

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 dílny 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 2018:
Službu sociálně terapeutické dílny jsme v roce 2018 poskytovali 8 uživatelům. V říjnu odešel
Tomáš a od listopadu k nám přišel nový klient Dan.
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 dílny 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 2018:
V rámci dílny na zpracování přírodních produktů jsme i v roce 2018 sušili ovoce. Ovoce jsme
měli z vlastního sadu. Vzhledem k dobré úrodě jsme také hodně ovoce dostali od lidí z okolí.
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Sušili jsme jablka, hrušky a švestky. Vyzkoušeli jsme si také nasušit ryngle. Dále jsme sušili
rajčata a mnoho nejrůznějších bylinek, které využijeme během roku na čaj. Do sušení se
zapojili jak klienti a zaměstnanci, tak také uchazeči o zaměstnání, praktikanti a dobrovolníci.
Drobné ovoce jsme moštovali, do této činnosti se s námi zapojila také Svobodná škola.
V domě jsme pracovali v kuchyni, vyráběli jsme marmelády, sirupy, rajčatový protlak i
hořčici. Klienti se učili vařit, připravovali s asistenty obědy, chystali si dopředu nákup.
Vyráběli jsme přáníčka a kartičky. V rámci STD v Chotěboři se klienti zdokonalovali v práci na
počítači a také angličtině. Během roku jsme pracovali na zahradě, starali se o záhonky,
prořezávali stromy, sekali trávu a sklízeli plody své práce. V rámci údržbové party klienti
jezdili na zakázky do blízkého okolí. Zde sekali trávu, stříhali živé ploty, natírali a spoustu
dalšího.

Dobrovolníci
Důležitou součástí našeho běžného života je dopomoc dobrovolníků. Po odchodu bývalé
koordinátorky dobrovolníků tuto funkci zaštítila Katarzyna Krzywoń zároveň s Radkou
Jindrovou. Stále hledáme nové možnosti a cesty jak oslovit dobrovolníky, ti se u nás můžou
zapojit do různorodých aktivit:





činnosti s lidmi s postižením na Modletíně a v Chotěboři (dopomoc v rámci sociálních
služeb, aktivity s klienty)
účast na víkendových pobytech na Modletíně (společné trávení volného času - vaření,
procházky, hry, návštěvy kina, plesů aj.)
letních akcí – tábor, workcampy se studenty z ČR i ze zahraničí
přípravy kulturních akcí pro veřejnost (Pouť ke sv. Anně, koncerty kapely BeneBend,
Advent, Velikonoce, prodej naších výrobků na trzích aj.)

~8~





práce v chráněných dílnách (sušení ovoce v tradiční roubené sušárně, práce se
dřevem, výrobky z fima, plsti aj.)
drobných prací na Modletíně (údržba zahrady, sbírání ovoce aj.)
překladu informačních materiálů do anglického jazyka a do tlumočení

Jak již bylo zmíněno, velkým prostorem pro angažování se dobrovolníků jsou dvě tradiční
prázdninové akce a to Pouť ke svaté Anně a tábor. Letošní pouť byla velmi zdařilá, za to
především vděčíme dobré organizaci pod vedením Radky a Martina Jindrových a
systematické práci všech zaměstnanců komunity Benediktus. Určitě velký dík patří
dobrovolníkům, kteří přijeli a tak přidali ruku k dílu: Petře Š., Michaele M., Michalu P., Lence
M.
Také každoroční tábor by se neobešel bez dopomoci dobrovolníků. V tomto roce, po výborné
zkušenosti z minulého roku, jsme znova zavítali do Brtnice u Jihlavy. Táboru se zúčastnili naši
dlouhodobí klienti: Jirka, Milen, Ivon, Fanda, Vláďa, Ivanka, Vašík, Marek, Dominik, Nikola,
Hanka a Petr. Děkujeme naším dlouhodobým dobrovolníkům: Lukášovi a Verče, Michalovi,
Aničce D., ale taky k pomoci přibyli nováčci, bývalé praktikantky, které by rády zůstaly
v kontaktu s námi: Lucka P., Dorka M., Denisa S., Věrka H., Sára Z., Daniela Š..

Během tábora jsme stihli mnohé, procházky po Brtnici, výlet do ZOO, koupaliště, ztišení
během mší svatých v zdejším kostele, hru na varhany, opékání buřtů a zpívání při ohni,
vyrábění raket, sjížděni Brtnice na čtyřkolce, výlet do lesa na ostružiny a šiškovou bitvu.
Slunce pražilo, ale i déšť nás neminul, avšak díky dobrému zázemí, jsme si užívali společné
chvíle i uvnitř budovy brtnické fary. Večery jsme trávili hraním her, či dublováním
Krkonošských pohádek, kdy jsme si užili náramnou zábavu. Celý týden jsme zarámovali do
motta: „Každý člověk - posvátný příběh“, a tak vedle zmíněných aktivit jsme každé ráno měli
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chvilku zastavení, četli jsme texty Jeana Vaniera a říkali si vzájemně svoje zkušenosti, jak nás
lidé s mentálním postižením obohacují. I přesto, že místy tento týden byl náročný – ne vždy,
je vše dle plánu, byl to týden moc pěkný a těšíme se za rok znova!
V tomto roce, vedle tradičních akcích, jsme oslovili k dopomoci při výrobě kalendáře paní Evu
H., zkušenou grafičku, a tak vznikl nádherný kalendář pro rok 2019. Děkujeme paní Evě za
odvedenou práci, kterou dělala ve svém volném čase a bez finančního ohodnocení.
Plánujeme
Oslovit organizace a dobrovolnické centra a tak umožnit a nabídnout dobrovolníkům
zajímavou zkušenost sdílení života s lidmi s mentálním postižením.
Firemní dobrovolnictví
Jsme vděčni za to, že také v Modletíně můžeme vítat firemní dobrovolníky, kteří jsou velkou
pomocí hlavně s údržbou areálu v Modletíně. Minulý rok jsme navázali hezký vztah s Českou
spořitelnou, která přijela 3x, pokaždé z jiného koutu republiky a strávila s námi jeden
pracovní den, kdy jsme se při společné práci, během jídla a povídání poznali, a strávili jsme
spolu pěkný čas. Parta okolo deset lidí vždy udělala velký kus práce!
Workcamp
Také v minulém roce ve spolupráci s organizací Tamjdem se podařil zorganizovat workcamp
v Modletíně. Přijelo osm dobrovolníků, tentokrát z Japonska, Německa, Belgie a Španělska,
spolu s koordinátorkou z Čech. Hlavní prací bylo broušení a natírání plotu kolem téměř
celého areálu Modletína, řezání a rovnání dřeva, sušení ovoce a další. Opět jsme zažili deset
mimořádných dní naplněných novými přátelstvími, rozhovory, smíchem, dobrým jídlem,
sdílením našich životů, ochutnávkou exotických jídel a poznávání se navzájem, někdy v tak
odlišných kulturách jako je japonská a česká. Díky za ten společný čas.
Praxe
Již
řadu
let
umožňujeme
studentům středních,
vyšších i vysokých škol
realizovat odbornou
praxi v našem zařízení.
Mezi školy, s kterými
spolupracujeme, patří:
Caritas
VOŠs
Olomouc, SoŠS U
Matky Boží v Jihlavě,
Střední
průmyslová
škola elektrotechnická
a vyšší odborná škola
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Pardubice, FSS Brno MUNI. Studenti v rámci praxe mohou poznat naší komunitu a zapojit se
do denního rytmu, dle rozvržení praxe. Někteří stráví celý týden a tak se zapojí do dění všech
tří služeb, někteří se zapojí do denního režimu a přicházejí např. každé pátky. Někteří zde
stráví víkend, někteří pouze den – na čemž vůbec nezáleží, vítáme každého dle jeho možnosti
a chutě se zapojit. Mnohé z praktikantek zůstanou v kontaktu a tak se naše cesty spojí –
např.: formou dobrovolnictví. Všem praktikantkám, praktikantům moc děkujeme, však sami
víte, jak neradi se s vámi všemi loučíme, a jak bychom byli rádi za Vaší přítomnost u nás.

V roce 2018 během svatoanenské pouti byli oceněni Pečetí Benediktu – ocenění člověka
s velkým srdcem, tito dobrovolníci a lidé, kteří nás podporují a jsou přáteli lidem s
postižením
Anna Zlatová
Petra Škodová
Tereza Lorencová
Naďa Kaňková
Helena Malá
Klára Málková
Michal Pokorný
Veronika a Lukáš Černí
Daniela Domáčková
o. Jindřich Kotvrda
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Akce pro veřejnost
V minulém roce proběhly tyto akce pro veřejnost:
Pouť ke svaté Anně
Naše tradiční svatoanenská
pouť, tentokrát byla ve
znamení Archy, lodě, která
jezdila v areálu, o které
jsme mluvili jako o symbolu
Archy, do které jsme
nedávno vstoupili. A děti se
mohly vozit. Počasí vyšlo.
Lidé přišli. BeneBend byl
skvělý!
Zahrál
na
vyvýšeném
pódiu
pod
sušírnou, tancovalo se a
zpívalo. A pak nastoupilo
divadlo Cylindr se Školou Malého stromu! Hráli na trávě, za nimi nádherná přírodní kulisa
okolních lesů a polí… Petra Bílková jako Malý strom jedinečná, Iveta Dušková jako dědeček,
babička a další všechny role skvělá. Pouť jela do večera, děti se koupali v malém bazénku,
jedli buchty a vyráběli, dospěláci si pochutnávali na pečeném praseti a dalších dobrotách a
relaxovali v našem sadě. Spoustu milých setkání.
18. narozeniny Benediktu – oslava našeho přijetí do Archy - koncert Jardy Svobody
Narozeniny jsme spojily s oslavou vstupu do Archy. Ráno jsme slavili soukromě v komunitě,
trochu jsme vzpomínali na cestu, kterou jsme ušli, zkoušeli si odpovědět na otázku, proč je
pro nás komunita důležitá, proč jsme přišli a proč zůstáváme. Měli jsme sváteční oběd a
nádherný dort s lodí. Po obědě jsme si psali vzkazy na záda. A odpoledne jsme už začali vítat
první hosty, rodiče klientů,
přátelé komunity, sponzory.
V 18 hodin začal koncert
Jardy Svobody, našeho už
kamaráda, který pro nás hrál
několikrát
s Trabandem.
Koncert byl krásný, komorní.
A po něm velkolepá oslava
na faře i před farou, krájel se
nádherný dort s Archou,
rozlévala
šampaňské
(povětšinou nealko řidičům),
Oslava přijetí do Archy spojená s osmnáctými narozeninami komunity
povídalo se, jedlo, a nakonec
i tancovalo. Lidé se s námi radovali do pozdních večerních hodin. Moc pěkné to bylo.
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Setkání před Betlémem - Divadlo Víti Marčíka
Poslední akce před koncem roku bylo Setkání před Betlémem v podání Víti Marčíka a jeho
přátel. S Víťou nás pojí dlouholeté přátelství, jsme taková podobná krevní skupina, proto ho
k nám rádi zveme. A Betlém byl opět jedinečný. Připomněl pravý význam blížících se svátků,
lidé se měli příležitost zamyslet a potom s ním i popovídat u hojného občerstvení u nás
v komunitě.

BeneBend
Naše čím dál slavnější kapela odehrála v minulém roce tyto koncerty:
15.2. Klub Famu, Praha
21.6. Diecézní charita Effeta – Den otevřených dveří, Brno
29.7. Pouť, Modletín
31.8. Lipnice n/S Festival pro integraci Quijotova šedesátka
5.9. Modletín – pro dobrovolníky z workcampu
11.9. VOŠs Caritas, Olomouc
15.9. Jarmark, Tupadly
19.9. Rytmus, Kutná Hora
22.9. Mlýn fest - Sokolovna, Chotěboř
23.10. Pro ZŠ Buttulova, kino Chotěboř
V BeneBendu se v minulém roce vyměnil bubeník, Mája D. odešla na MD a vystřídal ji náš
nový asistent Tibor a bubnuje mu to dobře, jsou znát jeho bohaté zkušenosti.
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Spolupráce s Archou
Formace

Na jaře minulého roku proběhla další formace, kterou nám zprostředkovala Archa. A opět
jsme se jí zúčastnili spolu s Villou Vallilou a právě u nich i proběhla. Tentokrát byla na téma
Prezentace Archy na veřejnosti, vedla ji Agnieszka Karolak, vedoucí Archy ve Varšavě.
A na podzim naši asistenti vyjeli do polského Hnězdna na formaci, kterou vedla Christine
Burgeman z Belgie, která je v Arše zodpovědná za formace. Tentokrát téma identita, historie
Archy, spiritualita, komunikace. Účastnili se jí komunity z Polska, Ukrajiny, Litvy a z Čech.
Dále se v říjnu vedoucí komunity účastnil formace pro nové vedoucí komunit z celého světa.
Formace se pořádala v Trosly ve Francii, v srdci Archy. K účastníkům kromě nejvyšších
vedoucí Archy, krátce promluvil i Jean Vanier.
Projekt Archy

Baska Pestka, naše dlouholetá koordinátorka, přijela
v únoru do Benediktu s nezávislým pozorovatelem
z Archy, Robinem Sykesem, který doprovází Archu ve
Španělsku. Měl za úkol zjistit z rozhovorů s členy
komunity, jestli jsme připraveni na vstup do Archy.
Po několika dnech společné práce nám Baska a Robin
oznámili, že jsme připraveni a můžeme podat žádost
o přijetí do mezinárodní organizace L´Arche
Milena při podpisu žádosti
Internationale. Také nám dali seznam náležitostí,
které musí žádost obsahovat. Například podrobnou finanční zprávu, historii Benediktu,
historii naši cesty do Archy, foto a video dokumentaci atd. A zejména samotnou žádost,
dopis, ve kterém vysvětlujeme, proč vlastně se chceme stát součástí Archy a ten jsme všichni
podepsali. A cítili jsme se slavnostně a vážně.
V květnu jsme dostali zprávu od vedoucích L ´Arche Internationale, že nás přijímají spolu
s Villou Vallilou jako projekt Archy! Po tolika dlouhých letech!
Od září nás místo Bastky Pestky začal doprovázet
koordinátor Robin Sykes a přivezl nám nové logo, které jsme
začali oficiálně používat. Změnili jsme si jméno a logo,
abychom byli sjednoceni s ostatními komunitami Archy na
celém světě. Takže používáme logo:
L´Arche Benediktus – Projekt Česká republika

Projekt znamená přípravné členství na to, abychom se stali
plnohodnotnou komunitou se všemi právy a povinnostmi.
Období projektu trvá 1 až 5 let maximálně.
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Robin Sykes – nový koordinátor Archy, který nás bude provázet fází projekt Archy

S Robinem jsme začali velmi dobrou a intenzivní spolupráci. Nejen, že mluvil, jak jsme zvyklí
se všemi členy komunity, ale začali jsme pracovat na novém logu, na PR, plánujeme
propagaci Archy v ČR v příštím roce (akce pro veřejnost, přednášky na vysokých školách,
rozhovory se zastupiteli Kraje Vysočina a Města Chotěboř a další.). Chce se také věnovat naší
fundraiserce a provázet ji v její práci, zprostředkovat ji know-how z Archy. Hodně se věnoval i
týmu vedení a vedoucímu komunity. Na příští rok jsme naplánovala proces rozlišování
mandátu na další pětileté období v komunitě. To znamená, kam má komunita směřovat
v dalším období.
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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:
Mgr. Anna Zlatová, předkyně správní rady
Ing. Jiří Zlata, místopředseda správní rady
PhDr. Jan Vančura, PhD.
Mgr. Vanda Kuběnová
Bc. Monika Ligocká
Zaměstnanci:
vedoucí komunity: Ing. Martin Jindra
zástupce vedoucího, PR, personalista: Bc. Radka Jindrová, DiS.
účetní: Jarmila Nádvorníková
administrativní pracovnice: Ing. Iveta Veselá DPČ
sociální pracovník a vedoucí soc. služeb: Bc. Katarzyna Krzywoń, DiS., Marta Bílková, DiS. – na
MD od 3. 4. 2018
vedoucí dílen: Bc. Lucie Dlouhá, Marian Janik
pracovníci v sociálních službách: Jana Dušánková od 1. 8. 2018, Radka Nečasová od 13. 8.
2018, Ludmila Sadílková DPP, Tibor Sedlický od 4. 9. 2018, Smrčková Denisa DPP, Klára
Šmídová do 31. 12. 2018, Bc. Hana Martincová DPP, Marie Doležalová MD od 29. 8. 2018,
Zdeněk Novák, Marie Špitálníková, Bc. Klára Novotná do 31. 7. 2018, Bc. Eliška Ctiborová do
30. 6. 2018, Petr Vykouk do 31. 10. 2018.
pracovníci v dílnách a údržbě: Tomáš Čejka do 30. 11. 2018, Vladislav Janda, Jana Kasalová,
Miluše Kolářová, Iveta Pilařová, Hana Sojková, Ludmila Coufalová, Luboš Šprinc.
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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,
děkujeme o. Rudolfovi za slavení mše svaté, Bašce Pestce a Robinovi Sykesovi, vyslancům
mezinárodní Archy za jejich doprovázení, Daniele Domáčkové za podporu, 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. Děkujeme také učitelům VOŠs Caritas Olomouc
za dlouhodobou spolupráci, podporu a modlitby. Velké díky patří všem našim
dobrovolníkům!
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Finance:
Provozní náklady 2018

v tis. Kč

%

Spotřebované nákupy

1 293

17%

Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy

634
4 748
16
13
869

8%
63%
0%
0%
11%
7 573 100%

Náklady celkem
Provozní výnosy 2018

v tis. Kč

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z pronájmu
Zúčtování fondů
Přijaté dary
MPSV – sociální služby
Kraj Vysočina – sociální služby
Úřad práce - chráněná pracovní místa
IP IV. EU Vysočina - provoz STD
Obce a města – dotace na sociální služby

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

260
776
362
549
118
2 365
338
1 049
1 666
93

66 632 Kč
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%

3%
10%
5%
7%
2%
31%
4%
14%
22%
1%
7 639 100%

Dárci:
Města a obce:
Město Chotěboř
Obec Sobíňov
Obec Olešná
Obec Bezděkov
Obec Malá Losenice
Město Třemošnice
Obec Lány
Městys Vilémov
Obec Šlapanov
Město Přibyslav
Obec Horní Krupá
Město Ždírec nad Doubravou
Obec Rušinov
Firmy, finanční dary:
ACO Industries k.s.
ALTEC spol. s r.o.
ASAP s.r.o.
AUCON spol.s r.o.
AUTOTECH - VT, s.r.o.
COOP družstvo HB
ELECTROPOLI Czech Rep., s.r.o.
ENVIREX spol.s r.o.Chotěboř
Gyn.-porod.ambulance MUDr.Melounová s.r.o.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Lesy České republiky, s.p.
IP Izolace Polná s.r.o.
MAT Milan Milichovský
MATEZA spol. s r.o.
MUDr. Šťastná
Neugebauerová s.r.o.
NIMIRU Development s.r.o.
NIMIRU, spol. s r.o.
OSIVA a.s.
Plicní ordinace s.r.o. MUDr. Burešová
Psychiatrická ambulance Chotěboř MUDr. Šťastná
Real TOP Praha, z.s.
Řeznictví Stejskal s.r.o.
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
TeS, spol. s r. o. CHOTĚBOŘ
Vanad 2000 a.s.
VKS Pohledští Dvořáci a.s.
Sbor Církve bratrské Horní Krupá

~ 19 ~

Firmy, věcné dary:
Zemědělské družstvo Maleč
APOLY, s.r.o.
DREMO, s.r.o.
Kozí dvorek Olešenka
PVPM Slavíkov
Jednotlivci:
Ivana Fritsche
Jana a Radek Májovi
Kristýna Pleskačová
Radek Křivánek
Jiří Zlata
Mgr. Jindřich Kotvrda
Lukáš Pitka
Lukáš Beránek
Karel Buček
Ing. Lenka Vančatová
Václav Macháček
Kristýna Pleskačová
Jan Rosecký

Děkujeme Lesům České republiky, díky nimž jsme si
mohli pořídit velmi potřebný devítimístný vůz Renault
Master, do kterého se už vejdeme například
v Chráněném bydlení všichni. Proto, že denně svážíme
klienty a jezdíme na nejrůznější akce, tento vůz nám
velmi usnadňuje naši práci. Je tak veliký, že se mu vžila
přezdívka Obr, ale vejde se do něj aparatura naší kapely,
ale také třeba skříň, takže si ho pochvaluje i údržbová
dílna. Klienti ho milují, jednak jim evokuje výlet a jednak
mohou sedět tři osoby vepředu. Ještě jednou díky.

Dále jsme dostali grant od Fondu Kraje Vysočina na
nákup automobilu, na svoz klientů. TJ Tupadly
zorganizovali benefiční fotbalové utkání, díky němuž
jsme následně dostali finanční dar od Real Top
Praha, na dofinancování. Díky tomu jsme mohli
pořídit sedmimístný automobil Volkswagen Touran.
Mohli jsme tak vyřadit už dosluhující automobil Opel
Astra, který jsme měli 14 let. Automobily jsou pro
naši službu klíčové, protože denně svážíme a
rozvážíme klienty. Děkujeme!
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Děkujeme také těmto firmám, které přispěly kromě IROP, na rekonstrukci údržbových dílen:
VKS Pohledští dvořáci, Neugebauer s.r.o., Envirex, Nimiru.
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Dotace a granty

Státní rozpočet české republiky
Na zajištění našich sociálních služeb využíváme dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina
Naše sociální služby jsou podpořeny také z rozpočtu Kraje Vysočina.

Evropský sociální fond
Od června 2016 do prosince 2018 je služba sociálně terapeutických dílen podpořena z Evropského sociálního
fondu Evropské unie v Operačním programu Zaměstnanost, jako součást projektu: "Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV".

Město Chotěboř
Sociální služby pro klienty z města podporuje Město Chotěboř.

Tesco Nadační fond Tesco

Projekt „Stavební úprava budovy pro terapeutické dílny“

Fond Vysočiny podpořil svoz klientů a nákup automobilu na tyto účely
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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
Napsala: Bc. Radka Jindrová, DiS.
Kapitolu Sociální služby a Dobrovolnictví napsala Bc. Katarzyna Krzywoń, DiS.

©Benediktus z.s. 2019
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