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Identita:
Jsme komunita s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách.
Společně obnovujeme toto historicky významné místo v duchu tradic, řemesel a
kulturního odkazu našich předků. Skrze vztahy v tomto společenství se snažíme
nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti.

Poslání
Vytvořit životaschopnou a prosperující komunitu s lidmi s mentálním postižením a pro lidi,
kteří chtějí v této komunitě žít nebo se aktivně podílet na jejím budování (společná
práce, slavení, sdílení, umění).
Rozvíjet osobnost člověka s mentálním postižením - jeho schopnosti, charisma a vztahy a
dávat mu potřebnou podporu /poskytování sociálních služeb/.
Ukazovat na jedinečnost každého člověka, včetně člověka s mentálním postižením,
odhalovat jeho přínos pro společnost.
Formovat dobrovolníky skrze pomoc při budování komunity a vztahy s lidmi s mentálním
postižením /práce s mládeží/.
Obnovit kulturně a historicky významné místo v souladu s jeho duchem, opravit významné
objekty a znovu naplnit místo životem.
Obnovovat křesťanské a kulturní dědictví na Vysočině (tradice, řemesla, umění)
o pořádat tradiční slavnosti a kulturní akce pro veřejnost,
o předávat hodnoty našich předků další generaci: tradiční řemesla, hodnota ruční
práce, soulad s krajinou, vzájemná spolupráce s lidmi v okolí.
Umožnit všem lidem spolupodílet se na budování dobré věci, stávat se otevřeným vůči
sobě navzájem, vůči spolupráci, lidskosti, jako lék na problémy dnešní doby.
Motto: Propojit výjimečnost místa a jedinečnost člověka.

Cíle
Vybudovat prosperující komunitu lidí s postižením i bez postižení založenou na naší
identitě a poslání.
Rozvíjet vlastní život komunity.
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Filosofie Benediktu
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 se snažíme společně vyrábět svíčky,
tkát dečky, koberečky, tašky, vyrábět keramiku, pracovat na zahradě,… 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 Benediktu
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.
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Sociální služby
Odlehčovací služba
Posláním odlehčovací služby o.s. Benediktus je
rozvoj člověka s lehkým a středním mentálním
postižením, včetně kombinace s tělesným a
zrakovým postižením. Služba klade důraz na
využívání přirozených možností a schopností
těchto lidí a jejich zapojení do běžného života
společnosti. Umožňujeme tak lidem s postižením
osamostatňovat se a dosáhnout co největšího
rozvoje. Společně s námi se podílí na budování
komunity, ve které mohou pracovat a žít.
Cílovou skupinou jsou klienti se sníženou
soběstačností, s lehkým a středně těžkým
mentálním postižením, včetně kombinace s
tělesným a zrakovým postižením. Věkové
vymezení je 11 – 80 let. S ohledem na typ našeho
zařízení není možné v rámci odlehčovací služby
poskytnout službu duševně nemocným lidem,
lidem, kteří z důvodu svého zdravotního stavu ohrožují sebe a okolí (agresivita, infekční
onemocnění, vliv návykových látek), lidé s nemocemi stáří (stařecká demence, Alzheimerova
nemoc, Parkinsonova nemoc).
Odlehčovací služba ambulantní probíhá v sídle organizace o.s. Benediktus v Domečku v
Chotěboři a v místě vznikající komunity v Modletíně. Služba je poskytována od pondělí do
pátku (8:00 – 16:30) a je hrazena dle platného ceníku. Odlehčovací služba terénní byla ke
konci roku 2012 zrušena.
Stručná charakteristika služby
V rámci odlehčovací služby je lidem s postižením nabízena práce v řemeslných dílnách, kde
mohou využívat svých darů a rozvíjet tak své schopnosti. Dílny jsou místem společné práce,
terapie, tvořivosti a místem vztahů asistentů a lidí s postižením.
Výtvarná dílna je velice rozmanitá, lidé s postižením vyrábějí šperky např. z fimo hmoty.
Velkou součástí je zpracování vlny (sami si vlnu perou, barví a češou) z ní se následně vyrábějí
brože, gumičky, čelenky, náušnice. Někteří zvládnou uplstit tašku nebo kabelu. Také se zde
věnují výrobě přání, PF s různými motivy na zakázku. Velice oblíbeným výrobkem se letos
staly tašky ušité z malířského plátna. Lidé s postižením na ně malují svoje obrazy, každý je
originál.
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V dílně praktické se klienti učí základním praktickým dovednostem jako např. nakupování,
vaření, pečení, ale i stolování, uklízení. Od léta jezdíme pravidelně i na Modletín a pomáháme
s údržbou zahrady.
Další dílnou, která je velice oblíbená, je dílna hudební. Lidé s postižením hrají na nejrůznější
hudební nástroje, zpívají nebo tančí. Někteří z nich účinkují v kapele Benebend a vystupují
na jejích koncertech.
Poslední dílnou je dílna keramická. Klienti ji sice již nenavštěvují tolik jako v předchozích
letech, ale prostor pro ně se najde. Bez nich by nemohly vznikat tolik oblíbené květináče za
pomoci razítek a Axmanovy techniky. Lidé s postižením se také podílejí nedekorování
barevných hrnků, hodin. Více než jako odlehčovací služba funguje dílna jako pracovní místo
pro 2 zaměstnankyně se změněnou pracovní schopností. Můžeme tak přijímat větší zakázky na
výrobu hrnků, konviček. V současné době se věnují tvorbě deskových her.
Lidé s postižením se v našem sdružení podílejí na budování komunity, společně mohou zpívat,
slavit narozeniny, účastnit se víkendových a letních pobytů.
Průběh služby v roce 2012
Odlehčovací službu jsme pravidelně
poskytovaly 22 klientům. Na podzim
jsme do odlehčovací služby přijali
jednoho klienta a ke konci roku dva z
nich ukončili smlouvu z důvodů
stěhovaní.
V rámci odlehčovací služby fungují
jedenkrát za 3 měsíce víkendové pobyty
lidí s postižením a dobrovolníků na
Modletíně. Klienti zde mohou trávit
mnoho času v přírodě, hrát hry,
pracovat na zahradě, podílet se na vytváření komunity.
Během roku jsme také poskytovali čtyřem klientům v rámci odlehčovací služby možnost
přespávání na Modletíně během pracovního týdne. V současné době jsou ve výstavbě byty a
od září bychom chtěli registrovat novou sociální službu Chráněné bydlení.
V srpnu se také uskutečnil letní tábor v Přibyslavi na základně, kterou pronajalo místní
středisko Junáka. Účastnilo se ho 10 klientů, 8 dobrovolníků a 4 zaměstnanci. Navštívili jsme
např. kozí farmu v Olešence, Oboru Bukovjan, sjížděli jsme řeku Sázavu atd.
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Sociálně terapeutické dílny
Posláním sociálně terapeutických dílen o. s. Benediktus je rozvoj
pracovních dovedností a návyků u lidí s mentálním a kombinovaným
postižením tak, aby se stali lépe uplatnitelní na chráněném trhu práce
vlastními silami se naučili zlepšovat svou životní úroveň.
V rámci činnosti sociálně terapeutických dílen se klienti učí v
tkalcovské dílně tkát na ručních tkalcovských stavech (koberce,
gobelíny, šály, tašky).
Kulturní dílna má široký rozměr. Spadají sem především zkoušky kapely, vystoupení,
spolupodílení se na organizaci kulturních akcí pro veřejnost, tvorba návrhů na PF, prodej a
ukázky tkání na trhu, ale i malování obrazů.
V keramické dílně pak vyrábějí květináče a
zahradní keramiku za pomoci razítek či
Axmanovy techniky.
Dílna na zpracování přírodních produktů je
novou dílnou. Lidé s postižením v ní
zpracovávají ovoce, které by se již v
letošním roce mělo sušit v sušárně. Patří sem
ale i péče o sad a pletení košíků, či
zpracování
různých
jiných
přírodních
materiálů.
Vedle řemeslných dovedností se lidé s postižením učí pracovním návykům, jako jsou
dochvilnost, samostatnost, spolupráce, využití pracovní doby. Také se podílejí na budování
našeho komunitního centra na Modletíně, kde je služba také poskytována.
Služba je určena klientům s lehkým až středním mentálním postižením, včetně kombinace s
lehčím tělesným postižením, ve věku od 16 do 65 let, kteří z důvodu postižení nemají práci
nebo ji obtížně hledají.
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány v Modletíně č. 7, od pondělí do pátku (8:00 –
16:30). Služba je poskytována zdarma. Klient hradí pouze náklady na občerstvení a dopravu,
které vznikají v souvislosti s poskytováním dané služby.
Průběh v roce 2012
Sociálně terapeutické dílny jsme poskytovali pravidelně 5 klientům, z nichž 1 mohl být
zařazen do pracovního procesu na chráněné místo a druhý ukončil smlouvu. Na podzim jsme
přijali dva klienty sociálně terapeutických dílen. Maximální denní kapacita služby je sedm
klientů.
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S klientem je před uzavřením smlouvy konzultováno, dle jeho zájmu a možností, která z
uvedených dílen by byla pro něho nejpřínosnější. Pokud to kapacita dílny umožňuje, je klient
do dané dílny začleněn a je s ním uzavřena smlouva, která obsahuje individuální nastavení
služby tak, aby docházelo co k nejlepšímu průběhu služby. Pokud klient 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.
Stejně tak jako klienti s odlehčovací služby tak i klienti ze sociálně terapeutických dílen se
mohou zúčastňovat letních a víkendových pobytů.

Chráněná pracovní místa pro lidi s postižením a se změněnou pracovní
schopností
V letošním roce jsme také vytvořili
další chráněná pracovní místa pro lidi
se změněnou pracovní schopností a
také pro lidi s mentálním postižením.
Lidé na chráněných pracovních
místech nalézají uplatnění:
v
dílně
tkalcovské
3
lidé
s mentálním
postižením,
v dílně
keramické 2 lidé se změněnou
pracovní
schopností,
a
v dílně
údržbové (technické zázemí pro celý
areál: zahrada, údržba, úklid, pomoc v kuchyni,…) 4 lidé se změněnou pracovní schopností.
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Obnova kulturního a duchovního dědictví na Vysočině
Společně s lidmi s postižením obnovujeme kulturní a duchovní dědictví na Vysočině,
navazujeme na kulturní odkaz našich předků.

Řemeslná výroba
V řemeslných dílnách se snažíme uchovávat hodnoty ruční výroby, obnovovat
tradice a řemesla. Společně s lidmi s postižením chceme předávat současné
generaci kulturní odkaz našich předků. V naší dílně tkalcovské, keramické, výtvarné
vznikají zcela originální výrobky. Doufáme, že je z nich cítit, že jsou vyrobeny
s láskou. Jsme držiteli ochranné známky „Vysočina – regionální produkt“. Naše
výrobky sou k zakoupení na řemeslných a farmářských trzích, na portálu Fler a na našich
webových stránkách.

Akce pro veřejnost
Snažíme se o obnovu tradic, pořádáme slavnosti pro širokou veřejnost v rámci celoročního
projektu Tradice a zvyky na Vysočině. V tomto roce jsme uspořádali: Zahradní slavnost
v Modletíně, Svatoanenskou pouť, Svatováclavské slavnosti, Vánoční koncert.

Zahradní slavnost v Modletíně
V květnu se nám vydařila Zahradní
slavnost. Proběhla vernisáž výstavy
Brána naděje fotografa Jindřicha
Štreita, s texty Josefa Mlejnka, který
měl na vernisáži autorské čtení.
V podvečer
vystoupil
písničkář
Vladimíra Merta. A také samozřejmě
setkání s lidmi s jiným obdarováním a
něco dobrého k tomu

Svatoanenská pouť
Letošní pouť se nesla v duchu italského cirkusu
Benedikttino. Návštěvníci mohli vidět artisty na
jedoucí sekačce, řvoucího lva, cvičeného
tučňáka,
provazochodkyni,
hadího
muže,
principála s principálkou a to vše v podání klientů,
dobrovolníků a zaměstnanců Benediktu. Všichni
se náramně bavili! Jinak na pouti nechyběl
BeneBend, pečené prase, množství her pro děti,
lanová dráha, pečené prase, řemeslné dílny,
samozřejmě svatoanenská mše svatá. Zahrála
jarmareční muzika La Via a pouť završil koncert kapely U2 revival!
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Svatováclavské slavnosti
Svatováclavské slavnosti byly letos zaměřeny
na tradiční pekařské řemeslo.
Připravili jsme povídání o pečení chleba a
ukázku tradičního pečení v naší peci, obojí ho
se hostili pekaři z pekárny Borová. Proběhla
soutěž o nejlepší koláč Vysočiny. Pravidla
soutěže byla jednoduchá. Zájemci měli upéct
kynutý koláč s tvarohem, povidly nebo mákem
tak, jak ho pečou doma a jak ho znají od svých
babiček.
Během slavností byla soutěž vyhodnocena a byli odměněni nejlepší pekaři. Vítězný koláč byl
vydražen, výtěžek byl použit na rekonstrukci modletínské pekárny.
Ani během letošních slavností nechyběl dobový průvod se svatým Václavem a Ludmilou,
historický šerm a hudba, hojné občerstvení. Pověstnou třešinkou na dortu byl teátr Víťi
Marčíka.
Svatováclavské slavnosti podpořil Kraj Vysočina.
Benebend: originální kapela originálních lidí s originální tvorbou
BeneBend, Dobrá kapela, je další významnou aktivitou našeho sdružení. Odnepaměti ke
kultuře venkova patřilo setkávání lidí u hudby. I náš Benebend 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, dvakrát v předvánočním čase v Brně na Zelném trhu, v Jihlavě v Galerii paní
Kumbárové a na spoustě dalších větších i menších akcí.

BeneBend je součástí kulturní
sociálně terapeutické dílny.
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Komunitní centrum v Modletíně
Naše komunita s lidmi s mentálním postižením vzniká v Modletíně v Železných horách.
Komunitu budujeme společně s lidmi s mentálním postižením a obnovujeme ji v duchu
kulturního odkazu našich předků, v duchu řemesel a tradic. Místu chceme postupně navrátit
jeho historický a kulturní význam, chceme navrátit život do vesnice. Naše činnost vychází z
kulturních tradic a využívání tradičních řemesel, které chceme předávat současné generaci.
Zároveň se snažíme o to, aby lidé okolo nás poznali, jaké hodnoty v sobě lidé s postižením
ukrývají a jakým přínosem pro společnost mohou být.

Rekonstrukce starých domů
Naše komunita vzniká v areálu Benediktu v Modletíně. Areál tvoří historicky významné
objekty, které se snažíme zachránit, zrekonstruovat a postupně využít k dalším činnostem:
bydlení, pracovní příležitosti, kulturní aktivity,… Postupně opravujeme budovu bývalé fary,
lázní, pekárny, a také pronajatý kostel svaté Anny.
Roubenka
V letošním roce jsme zprovoznili klasickou roubenku,
takže jsme v ní poprvé tradičním způsobem sušili
ovoce: třešně, hrušky, jablka a sušené plody a květy.
Doufáme, že se v příštím roce dočkáme také
moštárny, která v roubence bude fungovat.

Pekárna
Podařilo se nám začít rekonstruovat starou část
pekárny, ve které jsme postavili klasickou pec na
pečení chleba. Pec jsme během roku několikrát
použili během kulturních akcí: pekli jsme v ní
chleba na Svatováclavských slavnostech, během
Svatoanenské pouti a při jiných menších
příležitostech.
Podali jsme grant na MAS Podhůří Železné hory a
získali jsme dotaci na rekonstrukci staré části
pekárny. Tyto práce proběhnou v příštím roce.
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Fara
Na začátek příštího roku chystáme dokončení celkové rekonstrukce fary – nová střešní
krytina, vybudování pokojíků v podkroví, nové omítky, dodělání okolí fary. Tato rozsáhlá
rekonstrukce bude hrazena zejména z dotace SZIF, kterou jsme získali. Práce proběhnou od
března do června. Ke konci roku 2012 probíhaly přípravné práce na tuto rekonstrukci.
V roce 2012 se nám podařily zrealizovat i jiné menší
stavby a terénní úpravy. Postavili jsme nový plot kolem
areálu směrem do návsi, 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.
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 studenti z různých
škol. I když získávání finančních prostředků vypadá velmi jednoduše, ve skutečnosti 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 hospodaření, 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
předsedu a místopředsedu sdružení. Veškeré pravomoci jsou uvedeny ve stanovách.
Blanka Nikodemová, DiS.
Bc. Radka Jindrová
Ing. Martin Jindra
Mgr. Oldřich Milt
Bc. Monika Ligocká

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. František Mráz

Komunitní shromáždění je shromáždění všech členů komunity. Je důležitým orgánem, který
zapojuje členy komunity do procesu řízení a spolurozhodování. Volí dva členy komunitní rady.

Zaměstnanci
vedoucí organizace: Nikodemová Blanka, DiS.
zástupce vedoucí organizace: Jindrová Radka, Bc. na MD
účetní: Nádvorníková Jarmila
projektový manažer: Jindra Martin, Ing.
Blažková Jana, Ing. (do února)
fundraiser: Tereza Horčíková (do září), Milt Oldřich, Mgr.
sociální pracovník: Březina Karel, Bc. (do září), Marta Peřinová, Dis

Pracovníci v sociálních službách
vedoucí odlehčovací služby: Peřinová Marta, DiS.
vedoucí kulturní dílny: Novák Zdeněk
vedoucí keramické dílny: Špitálníková Marie
asistent odlehčovací služby: Nevolová Marie
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asistent odlehčovací služby: Ligocká Monika, Bc.
osobní asistent: Miroslav Bílek (od září)

Pracovníci v dílnách
vedoucí dílen: Slavík Václav
pracovník v dílnách: Kasalová Jana, Benhartová Zdeňka, Čejka Tomáš(od srpna), Janda
Vladislav, Jelínek Jindřich, Kolářová Miluše, Michálek Jaroslav , Pilařová
Iveta, Sýkora Josef, Hovorka Petr

Dobrovolníci
Dobrovolnictví je důležitou součástí práce Benediktu. Dobrovolníci v naší organizaci
pomáhají v přímé práci s lidmi s mentálním postižením, s organizací a přípravou kulturních
akcí pro veřejnost, pomáhají také s budováním naší komunity na Modletíně.
Každoročně veřejně udělujeme v rámci Svatováclavských slavností 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.
V roce 2012 jsme udělili Pečeť Benediktu těmto lidem:
za přátelství s lidmi s jiným obdarováním:
Anně Dubnové
Alžbětě Novákové
Anežce Pham
Anežce Kavalírové
Kateřině Zehnalové
Kristýně Vaňkové
Lukáši Černému
Markétě Kunáškové
Marii Veselé
Michalu Pokornému
Šárce Pelikánové
Veronice Pelikánové
Veronice Strapcové
za ochotu pomáhat:
Radkovi Čejkovi
Elišce Novákové
Jiřímu Vondálovi
Janě Rosecké
Petře Běhalové
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za přátelství a duchovní doprovázení:
o. Františku Mrázovi
o. Janu Serafimovi Smejkalovi
za přátelství a podporu:
Karlu Štěpánovi
za tvorbu webových stránek:
Davidu Dobrovolnému
za pomoc s grafikou:
Hance Jindrové

Všechno, co děláme, má smysl jen tehdy, když je to pro lásku a přátelství.
Jean Vanier

Velmi dobrou zkušenost máme také s dobrovolnictvím firemním, kdy nám firmy vyšlou
zaměstnance, kteří nám, zpravidla po jeden den, pomáhají bez nároku na odměnu. Tento tip
dobrovolnictví je pro nás velkou pomocí a zároveň je to dobrá zkušenost pro lidi, kteří
z firem přicházejí. V minulém roce nám s budováním komunity v Modletíně pomáhala firma
ROSS Havl. Brod, Vodafone, aj.
Do této formy dobrovolné pomoci jsou zapojeny také školy, kterým patří také velký dík.
V minulém roce se do pomoci zapojila např. SEŠCR Žďár n. Sáz., Obchodní akademie Havl.
Brod.
Kromě denních dobrovolnických pomocí se nám podařilo uspořádat týdenní workcamp a
proběhlo několik „víkendovek“ s dobrovolníky. Velmi dobrou spolupráci máme s dobrovolnickou
organizací Tam jdem!, která nám jezdí se svými dobrovolníky.
Tato dobrovolnická pomoc (ať už jakoukoliv formou) je pro nás nezastupitelná. Jsme za ni
vděčni. Díky těmto mladým lidem a našim lidičkám s postižením vznikne vždy úžasná, tvůrčí a
přátelská atmosféra, které si my zaměstnanci velmi ceníme.
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Finance
Provozní hospodaření 2012 v číslech
Provozní náklady
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Náklady celkem

Kč
793 400
611 304
182 096
741 450
68 730
15 755
656 965
4 237 427
3 242 941
981 655
12 831
12 839
12 839
43 545
1 230
0
0
6 150
36 165
635 181
635 181
6 463 842

Struktura provozních nákladů
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Provozní výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb a za prodané zboží
(pronájem)
Aktivace
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní výnosy
Úroky
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky
Přijaté dary - firmy a individuální
Přijaté dary - veřejná sbírka Archa Modletín
Přijaté dary – věcné dary
Přijaté dary – pekárna
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Kraj Vysočina - soc. služby
Kraj Vysočina – řemesla
MPSV - soc. služby
Město Chotěboř - soc. služby
Úřad práce
Ministerstvo kultury
OP LZZ
Výnosy celkem

Kč
591 835
230 829
361 006
10 552
10 552
482 901
10 213
472 688
1 443 548
1 194 545
128 664
79 439
30 100
10 800
4 175 804
1 418 000
44 250
2 002 000
10 000
679 391
30 000
- 7 837
6 704 640

Struktura provozních výnosů
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V rámci provozních výnosů tvoří největší složku (62%) provozní dotace.
Strukturu provozní dotace zobrazuje tento graf:

Výsledek hospodaření

240 798

Hospodářský výsledek roku 2012 je kladný i se započítáním účetních odpisů.
Z investičních akcí byla v roce 2012 realizována rekonstrukce schodiště komunitního domu
v Modletíně v celkové výši 390 000 Kč, z toho dotace MŠMT činila 190 000 Kč. Byly rovněž
zahájeny velké investiční akce „Obnova budovy fary na Modletíně“ s celkovým rozpočtem
3 400 000 Kč a „Obnova pekárny na Modletíně“ s celkovým rozpočtem 2 028 396 Kč. Obě
akce budou z podstatné části realizovány v roce 2013.
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Dárci 2012
Firmy, sdružení, obce:
Agrostav Pardubice
Altec, spol. s r. o. , Chotěboř
APOLY s.r.o. Ronov
ASAP s.r.o. Věž
Autotech - VT, s.r.o., Chotěboř
Backer Elektro Hlinsko
Bosch Diesel s. r. o., Jihlava
Catus Havl. Brod
COOP Havl. Brod
Č&S domácí potřeby
ČSOB a.s.
DAKO-CZ, a.s.
Dirickx Bohemia
Diton, s.r.o. Střítež
DREMO Možděnice
Electropoli - Galvia, s. r. o. , Třemošnice
Envirex spol. s r. o., Chotěboř
Feroplast Chotěboř
Gebr. Ostendorf - OSMA, Komorovce
Holcim Česko, a. s., Prachovice
Chovprodej Jindřich Šíp
Jetti, a. s., Golčův Jeníkov
Lékárna U Havlíčka, Chotěboř
M - Silnice a. s. , Pardubice
Martin Klepetko - Tritone shop
Mateza spol. s r. o., Havlíčkův Brod
Město Ždírec nad Doubravou
Městys Libice nad Doubravou
Městys Uhelná Příbram
Městys Vilémov
Milan Milichovský MAT
MUDr. Blanka Šťastná

MUDr. Eva Polívková
MUDr. Jaroslava Neugebauerová
MUDr. Marie Burešová
MUDr. Pavla Zdechovská
MUDr. Zuzana Vančová, Trhová Kamenice
Nadace Agrofert holding
Nadace VIA
NATE - nápojová technika a.s.
Nowel CZ - Jan Rychlý, Chotěboř
Obec Horní Krupá
Obec Lány
Obec Šlapanov
Panský dům
Pavel Jindra, Servis malé mechanizace
Pekárna Borová
PETEK, Petr Řízek
Pivovar Chotěboř, s.r.o
Pribina - TPK, Přibyslav - Hesov
Řeznictví Stejskal Chotěboř
Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení amb. lékařů HB
Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o.
Sododuo Nová Ves
TBA Plastové obaly s.r.o., Leština
Techsoup Česká republika
Tekis - obalové materiály, Chotěboř
Tempo o. o. p. p., s. r. o., Chrudim
Vanad 2000 a. s., Golčův Jeníkov
VKS Pohledští Dvořáci
VPS Rosice
Well CZ Havl. Brod
ZD Maleč

Jednotlivci (nejvýznamnější dárci):
Paní Daniela Domáčková, Hlinsko
Manželé Macháčkovi, Maleč
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Kontakt

sídlo Chotěboř:
Občanské sdružení Benediktus
Klášterní 60, 583 01 Chotěboř
telefon +420 731 402 233
centrum Modletín:
Modletín 7, Rušinov
583 01 Chotěboř
telefon +420 731 626 103
e-mail: benediktus@centrum.cz
http://www.benediktus.org
č. účtu: 15 54 02 290/0600
GE Money Bank Chotěboř
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