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     Občanské sdružení Benediktus je sdružení lidí, 
kteří na základě křesťanských hodnot žijí život        
ve společenství zdravých lidí a lidí s pos�žením. 
Skrze vztahy v tomto společenství se snaží odkrý-

vat hluboké životní hodnoty a jedinečnost každého 
člověka.

Poslání 
     Naším posláním je pomáhat lidem s mentálním 
pos�žením poznávat a využívat jejich dary a objevo-
vat radost z přátelství, ukazovat na vnitřní bohatství 
těchto lidí ostatním. Tyto hodnoty prožíváme           
ve společenství a při společné práci. Společně se 
také snažíme obnovovat křesťanské a kulturní 
dědictví na Vysočině pořádáním tradičních slavnos% 
a uchovávat řemeslnou a rukodělnou výrobu. Lidem 
s mentálním pos�žením poskytujeme sociální 
služby a snažíme se je zařadit také do pracovního 
procesu. 

Cíle
*  Vybudovat komunitu v Modle%ně v Železných  
    horách, ve které budou žít nejen lidé s mentálním 
    pos�žením.

*   Rozvíjet vlastní život komunity.

*   Začlenit naši komunitu do mezinárodního          
     společenství L'Arche.

Filosofie Benediktu
     Jsme přesvědčeni o tom, že pro kvalitní poskyto-
vání sociálních služeb je nutné vycházet z těchto 
skutečnos%:

*   Všichni lidé jsou si rovni z hlediska jejich hodnoty, 

důstojnos� a potřebnos� pro společnost. Hodnota 

člověka nezávisí na jeho schopnostech, není snížena 

jeho omezeními nebo odlišnos%.

*   Pro celkovou spokojenost člověka (i člověka            
s pos�žením) a soulad jeho osobnos� je důležitá 
vyrovnanost fyzických, psychických i duchovních 
potřeb.

*   Pro naplnění těchto potřeb nestačí jen kvalitní 
poskytování úkonů péče, ale je potřebná i možnost 
rozvoje osobnos� člověka ve vzájemných vztazích 
lidí s pos�žením a lidí bez pos�žení, protože člověk 
se může plně rozvinout pouze v kvalitním společen-
ství druhých lidí.

*   V Benediktu se inspirujeme životem komunit 
Archy – komunit, ve kterých společně žijí lidé               
s pos�žením s lidmi bez pos�žení. Učíme se žít         
ve společenství. Odhalovat své povolání k ži%            
ve vztazích s pos�ženými i se sebou navzájem,          
ke spolupráci, k budování komunity,… V komunitě
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jsou všichni povoláni k tomu, aby spolupracovali, a 
spolupracují proto, že se mají vzájemně rádi a cí�, že 

chtějí kráčet stejným směrem. Každý má svůj dar, 

který se snaží rozvíjet, každý má svoji práci. Komuni-
ta vyžaduje přesnou organizaci a disciplínu. Pla� to 

pro společný život, kde je třeba vařit, nakupovat, 

umývat nádobí, uklízet, prát, přijímat návštěvy, 

zabezpečit finance, …

*   Důležitou součás� 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 se snažíme 

společně vyrábět svíčky, tkát dečky, koberečky, 

tašky, vyrábět keramiku, pracovat na zahradě,… 

Dílny jsou místem společné práce, tvořivé činnos#, 

terapie a hlavně místem intenzivních vztahů asisten-
tů a lidí s pos#žením.  

*   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 společen-
ství, za život, společně si zazpívají, zatancují, popoví-
dají …

Duchovní rozmer Benediktu

Mo�o: Trváme na duchovní dimenzi společenství   

 proto, abychom byli více lidš�. Ne proto, 

 abychom byli andělé.

     Základem duchovního života je každodenní ži� 

„maličkos�“ ve společenství s lidmi s pos#žením,   

ve vztazích založených na důvěře v Boha. Objevuje-
me, že lidé s mentálním pos#žením mají přirozený 

dar ukazovat na Boha. Chceme tuto zkušenost 

předávat dál. 
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Sociální sluzby

Odlehčovací služba

     Posláním odlehčovací služby o. s. Benediktus je 

rozvoj člověka s lehkým a středním mentálním 

pos�žením, včetně kombinace s tělesným a zrako-
vým pos�žením. Snažíme se využít jedinečnos� 

každého člověka, jeho darů a schopnos", a také        

o jejich zapojení do běžného života. Umožňujeme 

tak lidem s pos�žením osamostatňovat se a dosáh-
nout co největšího rozvoje. Společně s námi se 

podílí na budování společenství, ve kterém mohou 

pracovat a žít.

     Cílovou skupinou jsou klien� se sníženou sobě-
stačnos", s lehkým a středně těžkým mentálním 

pos�žením, včetně kombinace s tělesným a zrako-
vým pos�žením. Věkové vymezení je 11 – 80 let.    

Do naší cílové skupiny nepatří lidé s nemocemi stáří, 

duševně nemocní a lidé, kteří z důvodu svého zdra-
votního stavu ohrožují sebe a okolí.

     Odlehčovací službu poskytujeme v sídle sdružení 

v Chotěboři, Klášterní 60 nebo v místě vznikající 

komunity v Modle"ně č. 7, po – pá 8 – 16,30 hodin. 

Služba je hrazena dle platného ceníku. Poskytujeme 

dvě formy odlehčovací služby: ambulantní a terénní. 

Ambulantní služba probíhá v sídle občanského sdru-
žení Benediktus v Domečku v Chotěboři                 

nebo v místě vznikající komunity v Modle"ně              

a terénní služba může být po dohodě poskytnuta       

i v terénu (dle potřeby klienta).

Stručná charakteris!ka služby

     V rámci odlehčovací služby je lidem s pos�žením 

nabízena práce v řemeslných dílnách, kde mohou 

využívat svých darů a rozvíjet tak své schopnos�. 

Dílny jsou místem společné práce, terapie, tvořivos-

� a místem vztahů asistentů a lidí s pos�žením. 
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     V keramické dílně vzniká spousta krásných a origi-
nálních výrobků. Dílenským hitem se staly obaly     

na kvě�náče, které vznikají za pomoci razítek nebo 

Axmanovy techniky. Barevné hrnky, konvičky, 

hodiny i nejrůznější figurky, .. jsou naprostými origi-
nály. Tím, že keramická dílna získala posilu dvou 

pracovnic se změněnou pracovní schopnos!, se zde 

začala tvořit i zahradní keramika, andělé, zvonky, 

misky, spony do vlasů, … a mnoho dalších nových 

výrobků.

     Další dílnou, která je velice rozmanitá, je dílna 

výtvarná, kde  lidé s pos�žením vyrábějí šperky          

z fimo hmoty, pracují s vlnou (sami si vlnu perou, 

barví, češou,..) a vyrábí z ní kabelky, šperky a jiné 

oděvní doplňky… Také ba�kují tašky a zástěry,    

které zdobí nejrůznějšími obrázky nebo plstěnými 

mo�vy.

     V dílně hudební klien� hrají na nejrůznější nástro-
je, zpívají a tančí, aby se hudebně zdokonalili               

a mohli se ak�vně podílet na vystoupení kapely 

Benebend.

     Poslední dílnou je dílna prak!cká, kde se naši 

klien� učí vařit, nakupovat, uklízet a udržovat zahra-
du. Každý klient, za pomoci asistenta a pracovního 

terapeuta si najde činnost, která mu nejvíce vyhovu-
je, baví a rozvíjí ho. Společně je vytvořen individuál-
ní plán, podle kterého klient v odlehčovací službě 

pracuje.

     Lidé s pos�žením se v našem sdružení podílejí          
na budování společenství, společně mohou zpívat, 
slavit narozeniny, účastnit se víkendových a letních 
pobytů.
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Průběh služby v roce 2010

     Odlehčovací službu jsme pravidelně poskytovali 

14� klientům. Dvěma klientům odlehčovací služby 

bylo od února nabídnuto zaměstnání v rámci zřizo-
vání chráněných pracovních míst. Na podzim jsme 

přijali do odlehčovací služby jednoho klienta,     

který nás navštěvuje pravidelně 1x týdně.

     V rámci odlehčovací služby fungují jedenkrát 

měsíčně víkendové pobyty lidí s pos�žením a dobro-
volníků na Modle!ně. Klien� zde mohou trávit 

mnoho času v přírodě, hrát hry, pracovat na zahra-
dě,podílet se na vytvoření komunity.

     Po vzájemné domluvě se nám podařilo zajis�t 

přespávání třech klientů během pracovního týdne 

na Modle!ně. Tento krok je pro nás velmi význam-
ný, vnímáme jej jako začátek chráněného bydlení, 

které na Modle!ně vzniká a v budoucnu rozšíří naši 

nabídku o další sociální službu, chráněné bydlení.

     Začátkem srpna opět proběhl letní tábor v Krko-
noších na Jičínské boudě, kterého se účastnilo         

10 klientů, 7 dobrovolníků, 3 zaměstnanci. Jezdili 

jsme na výlety, hráli táborové hry, chodili se koupat 

a užili si mnoho zábavy.

     V letošním roce jsme rozšířili nabídku našich soci-
álních služeb o novou službu, sociálně terapeu�cké 

dílny.   Služba je poskytována od 1. ledna 2011.

Sociálně terapeu!cké dílny  

     Posláním sociálně terapeu�ckých dílen je rozvoj 

pracovních dovednos! a návyků lidí s mentálním 

pos�žením, aby se dokázali uplatnit na trhu práce    

a naučili se vlastními silami zlepšovat svou životní 

úroveň.

V rámci činnos� sociálně terapeu�ckých dílen se 

klien� učí v tkalcovské dílně tkát na ručních tkalcov-
ských stavech, v zahradní dílně pracovat na zahradě 

a v sadu, zpracovávat ovoce,… a v keramické dílně
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vyrábět keramiku. Vedle řemeslných dovednos� se 

klien� učí pracovním návykům, jako jsou dochvil-
nost, samostatnost, spolupráce, využi� pracovní 

doby. Také klien� této služby se podílejí na budování 

našeho společenství a komunitního centra.           

Tato služba je poskytována v nově vznikajícím 

centru v Modle�ně.

     Služba je určena klientům s lehkým až středním 

mentálním pos�žením včetně kombinace s lehčím 

tělesným pos�žením, ve věku od 16 do 65 let,      

kteří z důvodu pos�žení nemají práci nebo ji ob�žně 

hledají. 

     Sociálně terapeu�cké dílny jsou poskytovány         

v Modle�ně č. 7, v komunitním centru, po – pá           

8 – 16,30 hodin. Služba je poskytována zdarma. 

Klient hradí pouze náklady na občerstvení a dopra-
vu, které vznikají v souvislos� s poskytováním dané 

služby.

Průběh v roce 2011

     V roce 2011 byly zprovozněny tři dílny: tkalcovská, 

keramická a údržbová. Dvě z dílen – tkalcovská           

a údržbová – jsou realizovány v rámci vznikající 

komunity na Modle�ně, tře� dílna, keramická, má 

sídlo v chotěbořském Domečku.

     S klientem je před uzavřením smlouvy konzulto-
váno, dle jeho zájmů, potřeb a možnos�,               

která z uvedených dílen by byla pro něho nejpřínos-
nější. Pokud to kapacita dílny umožňuje, je klient 

7

Odlehčovací službu jsme pravidelně poskytovali 

14� klientům. Dvěma klientům odlehčovací služby 

vání chráněných pracovních míst. Na podzim jsme 

přijali do odlehčovací služby jednoho klienta,     

V rámci odlehčovací služby fungují jedenkrát 

volníků na Modle�ně. Klien� zde mohou trávit 

Po vzájemné domluvě se nám podařilo zajis�t 

přespávání třech klientů během pracovního týdne 

ný, vnímáme jej jako začátek chráněného bydlení, 

které na Modle�ně vzniká a v budoucnu rozšíří naši 

noších na Jičínské boudě, kterého se účastnilo         

10 klientů, 7 dobrovolníků, 3 zaměstnanci. Jezdili 

jsme na výlety, hráli táborové hry, chodili se koupat 

álních služeb o novou službu, sociálně terapeu�cké 

Posláním sociálně terapeu�ckých dílen je rozvoj 

pracovních dovednos� a návyků lidí s mentálním 

pos�žením, aby se dokázali uplatnit na trhu práce    

a naučili se vlastními silami zlepšovat svou životní 

V rámci činnos� sociálně terapeu�ckých dílen se 

 pracovat na zahradě 



do dané dílny začleněn a je s ním uzavřena smlouva, 

která obsahuje indiviuální nastavení služby tak,     

aby docházelo k co nejlepšímu průběhu služby.  

Pokud klient projeví zajem vyzkoušet si některou       

z jiných činos� v rámci některé z ostatních dílen, 

může tak po dohodě s vedoucím sociálních služeb    

a vedoucími daných dílen učinit.

     V průběhu roku 2011 navštěvovalo sociálně tera-
peu!cké dílny pět klientů, přičemž maximální denní 

kapacita služby je sedm klientů.  V roce 2012 plánu-
jeme dílny rozšířit: o zahradní dílnu  (pěstování zele-
niny a kvě!n, starost o sad a zahradu) a o malou 

farmu se zvířaty.
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CHRÁneNÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO LIDI S POSTizENÍM    
A SE ZmeneNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ

     Dalším významným krokem, který se nám v letoš-
ním roce podařil, je vytvoření chráněných pracovních 

míst pro lidi se změněnou pracovní schopnos� a také 

pro lidi s mentálním pos�žením. Zaměstnáváme lidi 

se ZPS z okolí. Nově jsme začali také zaměstnávat 

mentálně pos�žené lidi, kteří se nejdříve zacvičili        

v sociálně terapeu�ckých dílnách, získali pracovní 

návyky a mohou tedy za svoji práci dostávat plat. 

Lidé na chráněných pracovních místech nalézají 

uplatnění v dílně údržbové: drobné stavební a údrž-
bové práce v areálu i mimo areál a v dílně zpracování 

ovoce: sušení ovoce a moštování, … Nabídku pracov-
ních možnos� stále rozšiřujeme. 
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OBNOVA KULTURNÍHO A DUCHOVNÍHO DeDICTVÍ NA 
VYSocINe
Společně s lidmi s pos�žením se snažíme obnovo-

vat kulturní a duchovní dědictví na Vysočině, nava-

zujeme na kulturní odkaz našich předků. 

Řemeslná výroba

     V řemeslných dílnách se snažíme uchovávat hod-
noty ruční výroby, obnovovat tradice a řemesla. 

Společně s lidmi s pos#žením chceme předávat 

současné generaci kulturní odkaz našich předků.      

V naší tkalcovské, keramické a výtvarné dílně vznika-
jí zcela originální výrobky. Doufáme, že je z nich cí#t, 

že jsou vyrobeny s láskou. Jsme držiteli ochranné 

známky “Vysočina-regionální produkt“.  V letošním 

roce se nám podařil vydat katalog výrobků,          

které v našich řemeslných dílnách vznikají. Začali 

jsme prodávat výrobky na řemeslných a farmář-
ských trzích, začali jsme se zúčastňovat nejrůzněj-
ších kulturních akcí, a tak jsme významným způso-
bem rozšířili prodej výrobků.

Akce pro veřejnost

     Snažíme se o obnovu tradic, pořádáme slavnos# 

pro širokou veřejnost v rámci celoročního projektu 

Tradice a zvyky na Vysočině. V tomto roce jsme 

uspořádali: Pašije, Svatoanenskou pouť, Svatovác-
lavské slavnos#, Adventní zastavení a příležitostné 

benefiční koncerty.

Pašije

     Již po šesté se nám podařilo díky hercům z řad 

našich zaměstnanců, dobrovolníků, klientů a přátel 

oživit věčný příběh Ježíše Krista. Tuto divadelní hru 

hrajeme pod širým nebem  na kopci u kaple sv. Anny 

v Chotěboři a  přichází ji shlédnout okolo tří set 

diváků. Pro všechny zúčastněné jsou Pašije 
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nevšedním zážitkem a pravou přípravou na Veliko-
noce.

Pouť ke svaté Anně na Modle�n

     Přestože jsme pouť pořádali po čtvrté, byla         

pro nás úplně nová. Odehrávala se to$ž téměř celá 

v obrovském stanu (samozřejmě kromě mše svaté    

v kostele), který nás chránil před deštěm. Přesto se 

poutníci smáli živým obrazům z historie Modle&na, 

zazpívali si nebo i zatančili s BeneBendem, jedli pili, 

povídali a užívali sváteční atmosféry. Potěšilo nás,  

že i v tak „nepouťovém“ počasí si k nám lidé našli 

cestu a to nejen z blízkého, ale i dalekého okolí.

Svatováclavské slavnos!
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     Po několikaleté odmlce našich Svatováclavských 

slavnos� v Chotěboři, jsme je poprvé uspořádali     

na Modle�ně. Počasí bylo nádherně letní, jakoby 

nám vynahrazovalo propršenou pouť. Lidé přišli        

v hojném počtu a určitě nelitovali: připojili se              

k dobovému průvodu, mohli přivítat svatého Václa-
va a jeho babičku Ludmilu, slyšeli jejich proslov, 

viděli historický šerm, žongléře,... Uprostřed sadu 

jsme společně slavili mši svatou. Největší pastvou 

pro oko byla nově zrekonstruovaná budova býva-
lých lázní, kterou sv. Václav požehnal. Kdo budovu 

znal z minulos! jako ruinu, určenou k demolici, byl 

velmi překvapen, že se podařila zachránit. A k vidění 

byla v této budově hned první výstava fotografií. 

Samozřejmě na slavnostech nechybělo jídlo a pi�, 

dobová hudba, i ta, z dílny BeneBendu, a také tradič-
ní oceňování našich dobrovolníků.

Advent na Modle�ně

     Adventní zastavení jsme pojali !še adventně          

a tradičně. Peklo se tradiční pečivo, zdobily se perní-
ky, tkalo se, vyráběly se ozdoby. Každý, kdo přišel, si 

mohl cokoliv z toho vyzkoušet. Nechybělo ani občer-
stvení a prodej našich výrobků. Odpoledne vyvrcho-
lilo v kostele koncertem zpěvačky Anny Dubnové      

a anglického zpěváka Mar!na Willise, za doprovodu 

pianistky Lucie Kůželové.
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BeneBend:
originální kapela originálních lidí s originální tvorbou

     BeneBend, Dobrá kapela,  je další významnou 
ak�vitou našeho sdružení. Odnepamě� ke kultuře 

venkova patřilo setkávání lidí u hudby. I náš Bene-
Bend navazuje na tuto tradici a chce, aby se lidé          

i dnes dokázali společně bavit. Kapelu tvoří různě 

obdarovaní lidé, kteří rádi společně hrají, zpívají        

a tancují a o tuto radost se dělí s lidmi v blízkém          

i vzdáleném okolí. Naše kapelka v letošním roce 

uspořádala několik samostatných vystoupení           

na našich kulturních akcích pro veřejnost, vystoupila 

na plese firmy Ross, na Veselém kopci, v Obořicích   

– Jedna báseň, zahrála si na brněnském náměs% 

Svobody v předvánočním čase, … a na spoustě 

dalších větších a menších akcích.

     BeneBend je originální kapela originálních lidí        

s originální tvrobou. Kapelu tvoří různě obdarovaní 

lidé, včetně lidí s mentáním pos�žením, kteří rádi 

společně hrají, zpívají a o tuto radost se dělí s lidmi 

v blízkém i vzdáleném okolí. 
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Komunitní centrum v Modletíne

    Naše komunita s lidmi s mentálním pos�žením 
vzniká v Modle�ně v Železných horách. 

    Komunitu budujeme společně s lidmi s mentálním 

pos�žením a obnovujeme ji v duchu kulturního 

odkazu našich předků, v duchu řemesel a tradic. 

Místu chceme  postupně  navrá�t jeho historický      
a kulturní význam, chceme navrá�t život do vesnice. 
Naše činnost vychází z kulturních tradic a využívání 

tradičních řemesel, které chceme předávat součas-
né generaci. Zároveň se snažíme o to, aby lidé okolo 
nás poznali, jaké hodnoty v sobě lidé s pos�žením 
ukrývají a jakým přínosem pro společnost mohou 
být.

Rekonstrukce starých domů

     Naše komunitní centrum vzniká v areálu Benedik-
tu v Modle"ně. Areál tvoří historicky významné 
objekty, které se snažíme zachránit, zrekonstruovat 
a postupně využít k dalším činnostem: bydlení, 
pracovní příležitos�, kulturní ak�vity,... Postupně 
opravujeme budovu bývalé fary, lázní, pekárny,          
a také pronajatý kostel svaté Anny.

Aperát

     Největší stavební událos" tohoto roku bylo sta�c-
ké zajištění ruiny budovy bývalých lázní, Aperátu. 
Polorozpadlou budovu se podařilo opravit:                
na původní zdivo se položily nové trámy a nová 
sřecha. Došlo také k výměně dveří a oken, k udělání 
podlah a nových omítek v jedné z místnos".                
V budoucnu nás čeká dostavba celé budovy a vybu-
dování potřebného zázemí k bydlení. 
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     Největší stavební událos� tohoto roku bylo sta�c-
ké zajištění ruiny budovy bývalých lázní, Aperátu. 

Polorozpadlou budovu se podařilo opravit:                

na původní zdivo se položily nové trámy a nová 

sřecha. Došlo také k výměně dveří a oken, k udělání 

podlah a nových omítek v jedné z místnos�.                

V budoucnu nás čeká dostavba celé budovy a vybu-
dování potřebného zázemí k bydlení. 

Fara

     Během roku jsme postavili novou opěrnou zeď      

s kamenným schodištěm za farou, a také velkou 

terasu. Užívali jsme ji celé léto, jedli jsme zde, odpo-
čívali, setkávali se, … až do pozdního podzimu.           

V příš�m roce bychom rádi dokončili celkovou 

rekonstrukci fary, opravili krovy, položili novou 

střešní kry�nu. Potřebujeme v podkroví vybudovat 

pokojíky, abychom zde mohli ubytovat další lidi           

s pos�žením.
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Roubenka

     Další důležitou stavbou roku 2011 se stala klasická 

roubenka, kterou pod dohledem místního tesaře     

J. Lefflera začali stavět francouzš� dobrovolníci           

z Archy. Stavbu roubenky dokončila naše nová 

pracovní parta z údržbové dílny, která položila          

na střechu nové bobrovky. Roubenka bude sloužit 

jako zázemí pro zpracovávání ovoce: klasické sušení 

ovoce na lískách, moštování a vaření povidel.

Pekárna

     Začali jsme dělat přípravné práce pro celkovou 

rekonstrukci objektu: vyklizení starých věcí a bourá-
ní starých příček. Od ledna 2012 plánujeme začít       

s celkovou rekonstrukcí pekárny, postavit zde klasic-
kou pec na pečení chleba, ve stodole vybudovat 

domácí hospůdku pro kolemjdoucí, místnost          

pro setkávání, tkalcovskou dílnu, ... 

     V roce 2011 se nám podařily zrealizovat i jiné 

menší stavby a terénní úpravy. Postavili jsme nový 

plot kolem areálu směrem do návsi, postavili jsme 

kamennou zeď pod parkovištěm, upravili terén       
na přední zahradě a začali jsme zde na podzim 
připravovat záhony pro zeleninu. Vysázeli jsme také 
spoustu ovocných stromů do sadu a keřů v celém 
areálu.
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     Finanční prostředky, z kterých hradíme menší          

i větší stavby, získáváme z grantů větších (EU),             

z grantů malých nadací, z finančních prostředků 

malých i velkých dárců a z darů v podobě materiálu. 

Vydatně nám také pomáhají dobrovolníci firemní, 

ale i mladí dobrovolníci a studen� z různých škol.       

I když získávání finančních prostředků vypadá velmi 

jednoduše, ve skutečnos� tomu tak není.
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Lidé v Benediktu

Organizační struktura:

Orgány sdružení jsou:

 a)  valná hromada,

 b)  komunitní rada

 c)  dozorčí rada.

     Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 

Valná hromada zejména: rozhoduje o změnách 

stanov, schvaluje cíle a úkoly sdružení pro příslušné 

období, výroční zprávu, rozpočet a uzávěrku hospo-

daření, volí členy Komunitní rady a Dozorčí rady. 

Veškeré pravomoci jsou uvedeny ve stanovách. 

Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 

     Komunitní rada je výkonným orgánem sdružení, 

za svou činnost odpovídá valné hromadě, řídí 

činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady. 

Komunitní rada zejména: volí ze svých členů předse-

du a místopředsedu sdružení. Veškeré pravomoci 

jsou uvedeny ve stanovách.

Blanka Nikodemová, DiS.

Bc. Radka Jindrová

Ing. Mar$n Jindra

Marta Peřinová, DiS.

Jarmila Nádvorníková

     Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, 

který za svoji činnost odpovídá valné hromadě. 

Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením 

sdružení a upozorňuje Komunitní radu na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. 

Veškeré pravomoci jsou uvedeny ve stanovách.

Ing. Karel Štěpán

Mgr. Fran$šek Mráz

     Komunitní shromáždění  je shromáždění všech 

členů komunity. Je důležitým orgánem, který zapo-

juje členy komunity do procesu řízení a spolurozho-

dování. Volí dva členy komunitní rady.
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Zaměstnanci

vedoucí organizace: Nikodemová Blanka, DiS.

zástupce vedoucí organizace: Jindrová Radka, Bc.

účetní: Nádvorníková Jarmila 

projektový manažer: Jindra Mar�n, Ing.

    Hrušková Jana, DiS. (do června)

    Blažková Jana, Ing. (od února)

fundraiser:  Jirglová Zdeňka (do června), Milt  

         Oldřich, Mgr. (od dubna)

sociální pracovník: Rozhoň Michal, Mgr. (do září),  

         Březina Karel, Bc. (od října)

Pracovníci v sociálních službách

vedoucí odlehčovací služby: Peřinová Marta, DiS.

vedoucí tkalcovské dílny: Novák Zdeněk

vedoucí keramické dílny: Špitálníková Marie 

koordinátor dobrovolníků: Nevolová Marie 

asistent odlehčovací služby: Ligocká  Monika, Bc.

osobní asistent: Bezdíčková Andrea, Skryjová Hana,  

    Mgr., Šte#ová Hana

správce: Hrubý Stanislav, Málek Lukáš (do července)

Pracovníci v dílnách

vedoucí dílen: Slavík Václav (od srpna)

pracovník v dílnách: Kasalová Jana (od listopadu), 

Benhartová Zdeňka (od listopadu),  Čejka Tomáš   

(od srpna), Janda Vladislav (od srpna), Jelínek 

Jindřich (od listopadu), Kolářová Miluše (od dubna), 

Michálek Jaroslav (od srpna), Pilařová Iveta             

(od srpna), Sýkora Josef (od listopadu)
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Dobrovolníci

    Dobrovolnictví je důležitou součás� naší práce. 

Dobrovolníci pomáhají v přímé práci s lidmi s pos�-

žením, s organizací a přípravou kulturních akcí pro 

veřejnost, pomáhají také s budováním našeho 

centra na Modle�ně. 

    Každoročně veřejně udělujeme během Svatovác-

lavských slavnos� Pečeť Benediktu. Je to ocenění 

dobrovolníka, člověka s velkým srdcem. Člověka, 

který se stal naším přítelem nebo pomocníkem. Bez 

těchto lidí si naši práci neumíme představit. Bene-

diktus udělil letos Pečeť Benediktu, ocenění člověka 

s velkým srdcem, za rok 2011 těmto lidem:

Za přátelství s lidmi s jiným obdarováním:

Anně Dubnové

Katce a Zdeňkovi Vackovým

Anežce Pham

Alžbětě Novákové

Markétě Kunáškové

Michalu Pokornému

Katce Zehnalové

Lukáši Černému

Šárce Pelikánové

Veronice Pelikánové

Petru Hovorkovi

Za pomoc s grafikou a ochotu pomáhat:

Hance Jindrové

Za přátelství, tvořivost a divadelničení:

Renatě Lédlové

Za pomoc s fotografováním:

Miloši Jindrovi

Za ochotu pomáhat:

Pavlovi Jindrovi

Za přátelství a duchovní doprovázení:

Fran�šku Mrázovi

Za přátelství a podporu:

Karlu Štěpánovi

Za tvorbu webových stránek:

Davidu Dobrovolnému
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Mo�o:  Milovat člověka znamená vidět ho tak, 

      jak ho zamýšlel Bůh.

    F. M. Dostojevsky

     Uvědomujeme si, že nemůžeme ocenit obětavou 
práci všech, kteří nám pomohli, i jim všem patří naše 
srdečné díky. 

     Spolupracujeme se školami: pořádáme besedy     
o naší činnos% a snažíme se získat nové dobrovolní-
ky pro spolupráci.  Organizujeme také mezinárodní 
pracovní wokcampy. Velmi je pro nás přínosná 
spolupráce také s firmami, máme velmi dobrou 
zkušenost s firmením dobrovolnictvím. Do této 
formy spolupráce se zapojila firma ROSS Havlíčkův 
Brod, Vivan%s, ...
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Dobrovolnictví je důležitou součás' naší práce. 

žením, s organizací a přípravou kulturních akcí pro 

veřejnost, pomáhají také s budováním našeho 

lavských slavnos' Pečeť Benediktu. Je to ocenění 

dobrovolníka, člověka s velkým srdcem. Člověka, 

který se stal naším přítelem nebo pomocníkem. Bez 

diktus udělil letos Pečeť Benediktu, ocenění člověka 



spolupráce s archou

Workcamp

     Letos jsme ve spolupráci s bretaňskou komunitou 

Archy, Caillou Blanc, uspořádali tře� workcamp       

na Modle�ně. Byl však nový v tom, že trval 3 týdny   

a nově jsme v něm spolupracovali se střední školou 

z Bretaně, jejíž studen� u nás měli vykonat svojí 

třítýdenní praxi v oboru zedník. Proto jsme takto 

náročný workcamp začali připravovat už v březnu. 

Takto s předs�hem jsme se v Benediktu sešli                

s Bertrandem, který je v komunitě Caillou Blanc 

odpovědný za workcampy a s učitelem Herve Niko-

lasem, kterého pověřila bretaňská škola, aby u nás 

vyjednal podmínky praxe jejich studentů. Už toto 

setkání bylo nesmírně obohacující a slibovalo 

nevšední workcamp.

     Samotný workcamp probíhal první tři týdny             

v  červnu. Účastnilo se ho 6 studentů a dva učitelé     

a asisten", dobrovolníci a lidé s pos"žením z komu-

nity, kteří se po týdnu střídali. Kromě zahraničních 

pracantů na workcampu samozřejmě pomáhala 

většina lidí z Benediktu. Celý workcamp byl velmi 

náročný na organizaci (zajišťování práce, jídla, spaní, 

atd.), ale udělala se velká spousta práce. Základy       

a stěny roubené sušírny ovoce, pracovalo se na Ape-

rátu, udělal se nový plot, kamenná stěna, nová 

vstupní brána do našeho areálu, pokročilo se s prací 

v sadu. Všem účastníkům workcampu patří velký 

dík.

22



Pokračování spolupráce s koordinátorkou 

z L´Arche

     V loňském roce k nám dvakrát přijela koordinátor-
ka Barbara Pestka. Pokračovali jsme v práci na tom, 
abychom se již v dalším roce mohli stát projektem 
Archy. Při druhém setkání s ní přijel Patrick Fontai-
ne, který je členem výkonného orgánu L´Arche 
internacional. Po rozhovorech s nimi, jsme napsali 
dopis do Archy s žádos" o začlenění do jejich organi-
zace. Na konci roku jsme se dozvěděli, že nás mezi-
národní organizace Archa (L´Arche) přijala jako 
svého přípravného člena. Od ledna 2012 se stáváme 
projektem Archy, můžeme užívat jejich logo a jsme 
ve fázi, kdy se připravujeme na plné členství v Arše, 
s právem volit.

Prefounda!on mee!ng v Madridu

     V říjnu jsme se zúčastnili setkání nově vznikajících 
komunit Arch, v Madridu.  Hlavním tématem mee-
%ngu byla iden%ta Archy, kulturace, inkulturace         
a akulturace (tzn. jak spojit myšlenku Archy s kultu-
rou společnos%, ve které má Archa vzniknout).
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finance

Provozní hospodaření 2011 v číslech
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Provozní náklady Kč 

Spotřebované nákupy 899 242 
Spotřeba materiálu 768 776 
Spotřeba energie 130 466 

Služby 1 126 254 
Opravy a udržování 109 691 
Cestovné 45 609 
Ostatní služby 970 954 

Osobní náklady 4 120 746 
Mzdové náklady 3 107 680 
Zákonné sociální pojištění 1 000 601 
Zákonné sociální náklady 12 465 

Daně a poplatky 36 260 
Ostatní daně a poplatky 36 260 
Ostatní náklady 128 161 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 656 

Ostatní pokuty a penále 353 
Úroky 31 175 
Dary 53 622 
Jiné ostatní náklady 37 355 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

2 020 151 

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

2 020 151 

Náklady celkem 8 330 814 

 



      V roce 2011 došlo ke změně účtování dlouhodo-
bého majetku pořízeného z dotace, a to tak, že se 
odpisuje celá částka pořízeného majetku a napro" 
tomu se snižuje vlastní jmění pořízené z dotace      
do ostatních výnosů (zúčtování fondů) o poměrnou 
část odpisů z dotace. Tím na straně nákladů zůstává 
vyšší částka, a to o část odpisů majetku nepořízené-
ho z dotace. Pokud vezmeme v úvahu, že obnova 
majetku organizace je kryta kromě dotací přede-
vším z darů a ne z vlastních příjmů provozního 
hospodaření (ve výši "nedotačních" odpisů),
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Provozní výnosy Kč 
Tržby za vlastní výkony a zboží 570 436 
Tržby za vlastní výrobky 213 237 
Tržby z prodeje služeb 357 199 

Ak"vace 28 036 
Ak"vace vnitroorganizačních služeb 28 036 
Ostatní výnosy 1 450 204 
Úroky 1 038 

Zúčtování fondů 1 449 166 
Přijaté příspěvky 1 736 842 
Přijaté dary - firmy a individuální 1 286 752 
Přijaté dary - veřejná sbírka Archa Modle&n 258 529 

Přijaté dary - veřejná sbírka na kostel sv.Anny 7 961 
Přijaté dary - nadace VIA 25 000 
Přijaté dary – ČSOB 60 000 
Přijaté dary – ADRA 87 800 

Přijaté členské příspěvky 10 800 
Provozní dotace 4 153 639 
Kraj Vysočina - soc. služby 1 026 400 
MPSV - soc. služby 1 780 000 

MŠMT 341 921 
Město Chotěboř - soc. služby 10 000 
Město Chotěboř - kulturní akce 5 000 
Úřad práce 276 580 

Kraj Vysočina - kulturní akce - řemesla 40 860 
ESF - OP LZZ 672 878 
Výnosy celkem 7 939 156 

 

Výsledek hospodaření -391 658 
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pak reálný výsledek hospodaření bez zohlednění 

těchto "nepeněžních" položek (odpisy, zúčtování 

fondů) tvoří zisk 179 327 Kč.

Financování inces�čních akcí v roce 2011

Fundraising v roce 2011

Dary: 

Peněžní…………………………………..2.154.000,-

Věcné………………………………………187.506,-
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Rekonstrukce objektu bývalých lázní - I. fáze  

Náklady 2011 Kč 

Zpracování technické projektové dokumentace 60000 

Náklady stavební čás  - sta cké zajištění 2 899 187 

další stavební materiál 11720 

vnitřní omítky a schody, dlažba 219361 

vnitřní okna a dveře 93600 

další tesařské práce 28315 

Náklady celkem 3 312 183 

  

Zdroje financování 2011 Kč 

Státní zemědělský intervenční fond - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 1 823 412 

Dotace ÚP na zřízení chráněných pracovních míst 301 720 

další věcné a finanční dary 1 187 051 

Zdroje celkem 3 312 183 

 

Terasa s přístřeškem na dřevo u objektu bývalé fary  

Náklady 2011 Kč 

Zpracování technické projektové dokumentace 10 160 

Náklady stavební čás  522 861 

Náklady celkem 533 021 

  

Zdroje financování 2011 Kč 

Nadace Charty 77 30 000 

Fond Vysočiny, program Investujeme v sociálních službách 200 000 

MŠMT - programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO 160 000 

SC Metal s.r.o. 50 000 

další věcné a finanční dary 43 021 

veřejná sbírka Archa Modle$n 50 000 

Zdroje celkem 533 021 

 

Sušírna ovoce  

Náklady 2011 Kč 

Zpracování projektové dokumentace 47 000 

Náklady na materiál 367 471 

Tesařské práce 10 000 

Odborný dohled nad stavbou 15 000 

Náklady celkem 439 471 

 

Zdroje financování 2011 Kč 

Dar ČSOB na vytváření pracovních míst pro lidi s pos žením 60 000 

Nadace WEIL, GOTSHAL - nadační fond 46 704 

Lesy České republiky, s.p. 50 000 

Holcim Česko, a.s. 6 754 

Nadace VIA z programu "ČSOB a ERA pro podporu regionů" 45 000 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 11 845 

STORA ENSO Ždírec s.r.o. 42 660 

Rieder Beton, spol. s r.o. 12 800 

další věcné a finanční dary 163 708 

Zdroje celkem 439 471 
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Jídelna Mandala, Hlinsko, Milan Domáček,  

In memoriam 

ROSS Holding a.s. Havlíčkův Brod 

Etka, s. r. o., Velké Popovice – Lojovice  

ČSOB, a. s. 

NATE – nápojová technika, a.s. Chotěboř 

Inklez Havlíčkův Brod 

Fortex Pardubice 

Trigi, s. r. o., Hlinsko 

Obec Šlapanov 

T-E-V, v. o. s. , Pardubice 

Tondach Česká republika, s.r.o. 

Holcim (Česko) a.s., Prachovice 

HK Dřevovýroba spol. s r.o., Ždírec nad  Doubravou 

Nowel CZ – Jan Rychlý, Chotěboř 

EOP & HOKA Opatovice n. L. 

M. Milichovský MAT, Havl. Brod 

Město Ždírec n. D. 

Kopos Kolín a.s. 

Petr Kos – Palivové dříví, Pohořalka 

Lékárna U Havlíčka, Chotěboř 

Tiskárna PORS, Chrudim 

Global Servis, spol. s r. o., Chotěboř 

Roboterm, Chotěboř 

Vinotéka Pavel Čuda, Chotěboř 

Aucon, s.r.o., Chotěboř 

Dremo s.r.o., Možděnice 

MUDr. J. Neugebauerová, Havl. Brod 

pak reálný výsledek hospodaření bez zohlednění 
těchto "nepeněžních" položek (odpisy, zúčtování 
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Lesy České republiky, s. p. 

Pivovar Chotěboř, s.r.o 

 

Matajula www.matajula.cz 

Nábytek Jelen Havlíčkův Brod 

obec Horní Krupá 

Vlnap a. s. , Nejdek 

SDS s. r. o., Sadská 

Altec, spol. s.r.o., Chotěboř 

Řeznictví Stejskal a synové, Chotěboř 

Autotech – VT, s.r.o. Chotěboř 

Envirex, spol. s r.o., Chotěboř 

 Erlas s.r.o., Chotěboř 

Dvorsky statek - Ing. Jan Dvorsky,Olešenka 

Chovprodej J. Šíp Chotěboř 

Železářství Albrecht Chotěboř 

Stora Enso Woods Products Ždírec s.r.o. 

Sates Čechy s.r.o. 

Electropoli – Galvia, s.r.o., Třemošnice 

ZD Maleč 

DAKO-CZ, a.s., Třemošnice 

ASAP s. r. o., Věž 

Backer – Elektro CZ, Hlinsko 

Cukrárna Markéta Culková, Ždírec n.D. 

Gebr. Ostendorf – OSMA Komorovice 

MUDr. E. Polívková, Chotěboř 

Rieder Beton s.r.o., Jihlava 



Veřejné sbírky:

Archa Modle�n 
- pouze podzim 2011          ……………celkem 37.051,-

Spolupracující školy:

Česká zemědělská akademie Humpolec
Gymnázium J. Ressela Chrudim
Gymnázium Chotěboř
ZŠ Smetanova Chotěboř
Škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár 
nad Sázavou
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův 
Brod
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Kontakt:
sídlo Chotěboř:

Občanské sdružení Benediktus

Klášterní 60, 583 01 Chotěboř

telefon +420 731 402 233

centrum Modle!n:

Modle!n 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř

telefon +420 731 626 103

e-mail: benediktus@centrum.cz

h"p://www.benediktus.org

č. účtu: 15 54 02 290/0600

GE Money Bank Chotěboř
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výroční zprávu sestavila: Blanka Nikodemová

obrázky: lidé s pos�žením z Benediktu

fotografie: fotoarchiv Benediktu

grafická úprava: Hana Jindrová

vy�skl: TISK Hermann a spol., v.o.s., 

Strážná 3328, 580 01 Havlíčkův Brod












