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 Milí prátelé ,

jako každý jiný rok, tak i rok 2008 byl plný práce, 
nových lidí, prožitků, setkání, ale také hledání,  změn 
a nových zkušeností.

     Během celého roku jsme se zabydlovali v novém 
Domečku - vybavovali řemeslné dílny, místnost 
pro setkávání, kanceláře, … Snažili jsme se 
co nejvíce využít nové prostory. S novým Domečkem 
jsme také začali přemýšlet a rozlišovat, co máme 
a nemáme dělat, kam směřujeme a co chceme. 
Dotvářeli jsme svoji identitu a poslání, aby nás 
co nejvíce vystihovala. Také jsme si ujasnili naše vize 
do budoucna, které souvisejí se záměry na Modletíně. 
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 Filosofie Benediktu
     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.

 Inspirace Archou
     Od počátku naší cesty nás oslovují myšlenky Jeana Vaniera 
a život ve společenství Archa. Oslovuje nás způsob žití 
i myšlení lidí, kteří žijí jinak, ať už to jsou lidé s postižením, 
nebo bez něho. Inspiruje nás jejich pohled na lidi s postižením 
a to, co v nich lze vidět, když se člověk správně dívá.
     Několikrát jsme navštívili komunity Archa v různých zemích 
(ve Francii, Irsku, Slovinsku, Polsku) a také komunity, 
které jsou Arše velmi blízko, např. v Litvě a na Slovensku. 
Vždy jsme tam našli krásné lidi a krásný život. Setkali jsme se 
také se zakladatelem komunit Archa s Jeanem Vanierem, 
který je velkou osobností s hlubokými životními zkušenostmi.
     Toto vše nás vede k naší dlouhodobé vizi, přiblížit se v naší 
práci těmto myšlenkám a tomuto způsobu života.
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 Duchovní rozmer Benediktu
Mo�o: Trváme na duchovní dimenzi společenství proto, 
abychom byli více lidští. Ne proto, abychom byli andělé.

     Základem duchovního života je každodenní žití „maličkostí“ 
ve společenství s lidmi s postižením, ve vztazích založených na 
důvěře v Boha. Objevujeme, že lidé s mentálním postižením 
mají přirozený dar ukazovat na Boha. Chceme tuto zkušenost 
předávat dál. Náš způsob víry je položen na katolickém 
základě, jsme otevřeni i dalším církvím.

 Domecek
     Sdružení Benediktus sídlí v nově zrekonstruovaném 
Domečku v Chotěboři, v Klášterní ulici 60. V letošním roce se 
nám podařilo Domeček téměř dovybavit a dokončit všechny 
stavební práce -  udělat novou fasádu, zastřešit vchody, 
bezbariérově upravit venkovní terén ze strany od kostela,  
vybavit kanceláře, otevřít výtvarnou dílnu, dokoupit chybějící 
nábytek do kuchyně a společenské místnosti, …  V příštím 
roce nás čeká úplné dovybavení Domečku -  nábytek 
do keramické dílny, venkovní nábytek a zakrytí venkovních 
stříšek.
 Podepsali jsme s farností Chotěboř novou dohodu 
o užívání a údržbě pozemků kolem kostela. 
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 Lidé v Benediktu

 Organizacní struktura
Předsedkyně sdružení:  Blanka Nikodemová, DiS.
Místopředsedkyně sdružení: Bc. Radka Jindrová
Hospodářka:                    Jarmila Nádvorníková
Jednatel:   Ing. Martin Jindra

 Zamestnanci
vedoucí zařízení   Blanka Nikodemová, DiS.
sociální pracovník  Bc. Radka  Jindrová
projektový manažer  Ing. Martin Jindra
    Lukáš Lehrl (do dubna)
účetní    Jarmila Nádvorníková
speciální pedagog            Mgr. Lenka Neubauerová (od listopadu)
fundraiser     Mgr. Olga Neugebauerová (od října)
      Tereza Horčíková (červen-srpen)
správce    Zdeněk Novák

 Pracovníci v sociálních službách
Vladislava Kroupová, Zdeněk Vacek (do října), Miroslava 
Doležalová (do října), Marie Špitálníková, Zdeněk Novák, Hana 
Štefková, Petra Urbanová (od září), Vladimír Adamec, Jana 
Tučková (od června), Anna Krejčí (červenec-srpen)
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Svatováclavská pečeť



 Finance

 Fundraising
V loňském roce se nám konečně podařilo rozběhnout 
fundraising. Systematicky se mu začaly věnovat dvě naše 
pracovnice, jedna na celý úvazek, druhá tři měsíce na dohodu. 
Zaměstnat člověka na fundraising se nám velmi osvědčilo. 
Podařilo se nám sehnat stavební materiálu na rekonstrukci 
fary na Modletíně a finance na vybavení výtvarné dílny a další 
dovybavení Domečku.

 Verejná sbírka
     V září 2007 byla otevřena veřejná sbírka na dokončení 
rekonstrukce a dovybavení Domečku.
     V roce 2008 proběhla  tato sbírka formou  prodeje našich 
výrobků. Přispěli do ní lidé ze Žďáru nad Sázavou, Humpolce 
a Havlíčkova Brodu. Výtěžek sbírky byl 37. 400 Kč.  
Všem dárcům děkujeme.

 Za uspořádání sbírek děkujeme těmto školám
 a jejich studentům:
     Gymnáziu Žďár nad Sázavou
     Obchodní akademii Havlíčkův Brod
     Střední škole gastronomické Adolfa Kolpinga Žďár nad
     Sázavou
     České zemědělské akademii v Humpolci

 Podekování
Zvláštní poděkování patří také našim zaměstnancům, 
kteří dávají lásku a přátelství lidem s postižením. A nejenom 
jim… Často ukrajují ze svého volného času a přispívají svým 
osobním obdarováním do růstu našeho společenství. 
    Děkujeme také dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom se 
neobešli. Víme, že jim jejich službu nikdy nedokážeme 
dostatečně vynahradit. Věříme však, že si svou nezištnou 
službou  prošlapují cestu k věčným hodnotám :-) 
    Naše velké poděkování patří také vám všem, kteří nás 
jakkoliv podporujete a pomáháte nám.  Velice si vaší podpory 
vážíme.
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 ROK 2008 v císlech
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Pozn. Významné změny rozdílu jsou způsobeny tím, že část 
dotace projektu (probíhajícího 2007-2008) na náklady roku 
2007 (1 565 666) musela být započítána do výnosů 2008, 
neboť na začátku období 2008 nebylo možno určit výši 
uznatelných nákladů roku 2007 v rámci této dotace.
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