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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 odkrývat hluboké životní hodnoty a jedinečnost každého
člověka.
Poslání
Naším posláním je pomáhat lidem s pos•žením
poznávat a využívat jejich dary a objevovat 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 pos•žením nabízíme odlehčovací službu.
Cíle
* Vybudovat komunitu lidí s pos•žením
i bez pos•žení založenou na naší iden•tě
a poslání.
* Rozvíjet vlastní život komunity.
* Začlenit naši komunitu do mezinárodního
společenství L'Arche.
Filosofie Benediktu
Jsme přesvědčeni o tom, že pro kvalitní poskytování 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 společenství 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
jsou všichni povoláni k tomu, aby spolupracovali,
a spolupracují proto, že se mají vzájemně rádi a cí!,
2

že chtějí kráčet stejným směrem. Každý má svůj dar,
který se snaží rozvíjet, každý má svoji práci. Komunita 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$,
terapie a hlavně místem intenzivních vztahů asistentů a lidí s pos$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 společenství, za život, společně si zazpívají, zatancují, popovídají …

Duchovní rozměr 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$žením,
ve vztazích založených na důvěře v Boha. Objevujeme, že lidé s mentálním pos$žením 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
pos•žením, včetně kombinace s tělesným pos•žením. Služba klade důraz na využívání přirozených
možnos" a schopnos" těchto lidí a jejich zapojení
do běžného života společnos•. Umožňujeme tak
lidem s pos•žením osamostatňovat se a dosáhnout
co největšího rozvoje v kolek•vu mladých lidí.
Těmto lidem dáváme příležitost podílet se
na budování společenství, ve kterém mohou pracovat a v budoucnu i žít.

Stručná charakteris•ka služby
V rámci odlehčovací služby je nabízena lidem
s pos•žením práce v řemeslných dílnách a trénink
pracovních dovednos". Dílny jsou místem společné
práce, tvořivé činnos•, terapie a místem vztahů
asistentů a lidí s pos•žením.
V těchto dílnách se mohou věnovat keramice
a vyrábět nejrůznější kvě•náče, hodiny, hrnečky,
konvičky, misky či jiná abstraktní díla dle své fantazie. V loňském roce se v této dílně vyrobilo přes 300
misek pro ﬁrmu ROSS, desítky konviček a hrnečků
pro MAS Královská stezka a mnoho dalšího.
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Další dílnou, která je velice rozmanitá, je dílna
výtvarná. Zde mohou lidé s pos•žením malovat
různé obrazy, vyrábět přání, šperky z ﬁmo hmoty,
tkát, malovat hedvábné šátky a ba•kovat. V rámci
této dílny jsme vytvořili plakát kapely Benebend,
návrh PF 2011 pro ﬁrmu TES a také balící papír. Nově
se věnujeme plstění. Začali jsme výrobou plstěných
šperků, dále plánujeme i výrobu větších věcí, jako
jsou pantoﬂe a tašky.
V dílně hudební hrajeme na nejrůznější nástroje,
zpíváme a tančíme ve skupině Benebend a podílíme
se na slavnostech pro veřejnost. Na jaře jsme
s BeneBendem nahráli první CD s názvem
MoMentálně. V minulém roce jsme s kapelou
vystoupili například na plese ﬁrmy Ross v Chotěboři,
na plese hnu" Víra a Světlo v Brně, na fes•valu
Máme na to?!, v rámci dne otevřených dveří v o.s.
Růžový sad v Ořechově, dále během Svatoanenské
pou• a na 10. narozeninách našeho sdružení.

Poslední dílnou je dílna prak!cká, kde se naši
klien• učí vařit, nakupovat, uklízet a udržovat zahradu.
Každý klient si za pomoci asistenta a pracovního
terapeuta najde činnost, která mu nejvíce vyhovuje,
baví a rozvíjí ho. Společně je vytvořen individuální
plán, podle kterého klient v odlehčovací službě
pracuje.
Lidé s pos•žením spolu s ostatními vytváří společenství, slaví narozeniny, účastní se víkendových
a letních pobytů.
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Cílová skupina
Služba je určena klientům se sníženou soběstačnos!, s lehkým a středně těžkým mentálním pos#žením, včetně kombinace s tělesným a zrakovým
pos#žením.
Poskytujeme dvě formy odlehčovací služby:
ambulantní a terénní.
Ambulantní služba probíhá v sídle občanského
sdružení Benediktus v Domečku v Chotěboři
nebo v místě vznikající komunity v Modle!ně.
Terénní služba může být po dohodě poskytnuta
kdekoli dle potřeby klienta.

Průběh služby v roce 2010
Odlehčovací službu jsme pravidelně poskytovali
19 klientům. Dvakrát týdně jsme jezdili na Modle!n
(pondělí, úterý) do dílen: prak#cké, zahradní,
výtvarné a zpracování dřeva a ovoce. V Domečku
v Chotěboři fungovaly tyto dílny: prak#cká, keramická, výtvarná, hudební, relaxační, anglická.
Během října k nám přibyl jeden nový klient,
který navštěvuje Domeček jedenkrát týdně.
V rámci odlehčovací služby fungují jedenkrát
měsíčně víkendové pobyty lidí s pos#žením a dobrovolníků na Modle!ně. Klien# zde mohou trávit
hodně času v přírodě, hrát hry, pracovat na zahradě.
Dále v rámci této služby od září začali 2 klien# 1 x
týdně na Modle!ně přespávat. Což jednak velice
uvítali jejich rodiny a také tento krok vnímáme jako
začátek chráněného bydlení, které by tu mělo vzniknout.
Začátkem srpna opět proběhl letní tábor na Modle!ně, kterého se účastnilo 10 klientů, 4 dobrovolníci, 6 zaměstnanců. Jezdili jsme na výlety, hráli táborové hry, chodili se koupat, jezdili na koni atd.
Na jaře jsme prošli druhým kolem inspekce kvality odlehčovací služby. Tato inspekce hodno#la,
jak se nám podařilo odstranit nedostatky z prv6

ního kola kontroly v minulém roce. Inspektoři shledali, že všechny nedostatky byly odstraněny.
Děkujeme všem zaměstnancům, kteří o tuto kvalitu služby denně usilují.
V tomto roce jsme ukončili poskytování sociální
služby osobní asistence a požádali jsme o zaregistrování služby sociálně terapeu$cké dílny. Tato služba
začne fungovat od ledna příš%ho roku.
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Projekt Tradice a zvyky na Vysočině

V roce 2010 jsme uspořádali tyto slavnos•
pro veřejnost:
Pašije – divadelní hra pod širým nebem o posledních dnech Ježíše Krista. Tento příběh hrajeme
společně s lidmi s pos•žením, dobrovolníky a dalšími přátele, účastní se ho kolem 70 herců.

Beneﬁční fes•val Máme na to?! – tentokrát šlo již
o druhý ročník fes•valu, který jsme pořádali společně s nadšenými studenty, kteří celý fes•val vymysleli
a spoluorganizovali na podporu lidí s handicapem.
Na fes•valu opět vystoupilo několik nezávislých
kapel, včetně BeneBendu.
Pouť ke svaté Anně na Modle$ně – i přes nepřízeň
počasí se tře% ročník poutě velmi povedl. Všichni si
užili duchovního programu, veselí, jídla, zábavy, přijel
dokonce Karel IV a vystoupila kapela Traband.
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Podzimní BeneDění na Modle•ně – aneb oslava
10. narozenin se vskutku vyvedla. Patřily k ní vzpomínky na uplynulých 10 let, oceňovali se dobrovolníci, zaměstnanci, přátelé, kteří pomáhají. Lidičky
s pos$žením zahráli s%nové divadlo Šťastný princ
na mo$vy pohádky Oskara Wilda. Celou oslavu
provázela kapela Draga Banda.
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Spolupráce s Archou

Mezinárodní projekt
Druhým rokem pokračoval projekt „Budování
Archy na Modle•ně – komunita zdravých lidí a lidí
s pos•žením“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost – Mezinárodní spolupráce.
Díky tomuto projektu jsme mohli prohloubit
spolupráci s mezinárodní organizací L´Arche Interna!onal, jejíž součás" by se Benediktus chtěl stát.
Projekt podpořil pokračování naší spolupráce
s koordinátorkou z L´Arche, která nás doprovází
na naší cestě do této organizace. V loňském roce
došlo k výměně koordinátorek, Maria Biedrawa,
která nás doprovázela od roku 2007 ukončila svoji
činnost a vystřídala ji Baska Pestka z Polska.

Také jsme pokračovali ve spolupráci s bretaňskou
komunitou Archy a spolu jsme uspořádali druhý
workcamp na Modle"ně. Kromě zaměstnanců a lidí
s pos!žením z Bretaně, se ho účastnili také studen!
z pařížské střední školy JBS. A právě do této střední
školy jsme jeli studenty osobně pozvat. Představili
jsme jim náš projekt a ukázali jim fotograﬁe
z loňského workcampu. Také jsme mluvili s vedením
školy. Workcampu se zúčastnilo dohromady 35 lidí
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z Francie a byl to opět obrovský zážitek pro nás
všechny.

Z tohoto projektu byly dále podpořeny dobrovolnické akce a slavnos" pro veřejnost na Modle#ně,
pronájem sedmimístného automobilu Volkswagen
Caddy, částečná rekonstrukce fary na Modle#ně
a část jejího vybavení, vybavení tkalcovské a zahradní dílny.
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Modletín
Oprava kostela
I v loňském roce pokračovala oprava kostela
sv. Anny na Modle•ně. V této druhé fázi se opravila
sanktusníková věž, střecha sakris•e a nar•ku
a bylo provedeno vnější odvhlčení paty zdiva kostela. Na tyto opravy jsme opět získali ﬁnanční
prostředky od Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR na období
2007 – 2013, Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova. Oprava sanktusníkové
věžičky byla podpořena Ministerstvem kultury
z Havarijního programu.

Na obnově kostela sv. Anny se kromě lidí z Benediktu podíleli také:
Ing. Arch. Tomáš Koreček, Ing. Arch. Jan Hubáček
(technická dokumentace), Pavel Popek (stavební
práce), Jaromír Leﬄer (tesařské práce), Inklez Havlíčkův Brod - Vra•slav Turenič (dodavatelská ﬁrma)…

Objekt bývalé fary
Podařilo se dokončit rekonstrukci přízemí této
budovy a vybavit ji nábytkem. Díky těmto opravám
se tu může rozvíjet odlehčovací služba, práce s dobrovolníky a budova slouží též jako zázemí pro kulturní akce.
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Budova bývalé pekárny
V loňském roce se nám podařilo odkoupit budovu
bývalé pekárny, která patří do modle•nského
areálu, a přilehlý sad. Pekárna bude sloužit pro vznik
sociálně terapeu•ckých dílen na Modle•ně
v příš•m roce. Sad bude využíván v rámci zahradní
dílny.
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Lidé v Benediktu
Kons•tuce řízení o.s. Benediktu
Valná hromada - je nejvyšším orgánem sdružení.
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
Komunitní rada - je výkonným orgánem sdružení,
který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Komunitní rada řídí činnost sdružení v období
mezi zasedáními valné hromady.
Blanka Nikodemová, DiS.
Bc. Radka Jindrová
Ing. Mar"n Jindra
Marta Peřinová, DiS.
Bc. Ivana Švadlenová (do března), Jarmila Nádvorníková (od dubna)
Dozorčí rada - je kontrolním orgánem sdružení,
který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
Ing. Karel Štěpán
Mgr. Fran"šek Mráz
Poradní orgány
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 sdružení: Blanka Nikodemová, DiS.
Zástupce vedoucí: Bc. Radka Jindrová
Účetní: Jarmila Nádvorníková
Finanční manažer: Ing. Mar"n Jindra
Projektový manažer: Jana Hrušková, DiS.
Fundraiser: Zdena Jirglová
Sociální pracovník: Helena Boháčová (do srpna),
Mgr. Michal Rozhoň, DiS. (od října)
Pracovníci v sociálních službách:
Vedoucí odlehčovací služby: Marta Peřinová, DiS.
Vedoucí tkalcovské dílny: Zdeněk Novák
Vedoucí keramické dílny: Marie Špitálníková
Vedoucí výtvarné dílny: Mgr. Hana Skryjová
(od srpna)
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Osobní asisten•: Hana Šte•ová, Andrea Bezdíčková, Josef Karhan (do července), Bc. Iva Švadlenová
(do března)
Správce: Stanislav Hrubý (od října), Lukáš Málek
(od září)

Dobrovolníci
I tento rok proběhlo ocenění našich dobrovolníků.
Ocenění za rok 2010 bylo uděleno dne 23. října
při oslavě 10. narozenin našeho sdružení.
Benediktus s vděčnos$ udělil Pečeť Benediktu,
ocenění člověka s velkým srdcem:

za přátelství s lidmi s jiným obdarováním:
Katce a Zdeňkovi Vackovým
Alžbětě Novákové
Aničce Dubnové
Lukáši Černému
Markétě Kunáškové
Michalu Pokornému
za ochotu pomáhat:
Evě a Vlas$ci Červeným
Hance Jindrové
Petru Hovorkovi
Tereze a Fandovi Horčíkovým
Miloši Jindrovi
za tvorbu webových stránek:
Davidu Dobrovolnému
za přátelství a podporu:
Karlu Štěpánovi
za přátelství a duchovní doprovázení:
Fran•šku Mrázovi
za otevřenost a spolupráci:
Zdeně Strykové

Firemní dobrovolnictví
Velkým přínosem pro nás byla dvoudenní pomoc
od ﬁrmy Ross z Havlíčkova Brodu. 13 jejich zaměstnanců z managementu nám pomáhalo na Modle$ně, a to s úpravou sadu, řezáním dřeva, odvážení
železa atd.
15

Finance
Provozní hospodaření 2010 v číslech
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Veřejná sbírka Archa Modle•n
Od června 2009 máme Krajem Vysočina povolenou sbírku na vybudování komunity pro lidi s pos•žením – Archa Modle!n. Prostředky z veřejné sbírky
použijeme na rekonstrukci objektu bývalé fary
v Modle!ně, který jsme zakoupili. Tento dům slouží
pro letní a víkendové pobyty lidí s pos•žením a dobrovolníků, jako zázemí pro dobrovolníky ze zahraničí
a také pro pořádání beneﬁčních slavnos! na Modle!ně (Svatoanenská pouť, Živý Betlém, koncerty
apod.). Pokud je vám tento náš projekt blízký,
můžete jej podpořit na účtu veřejné sbírky Archa
Modle•n: 229385914/0300.
Školy, které se v roce 2010 na veřejné sbírce
podílely:
Škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár n.S.
Gymnázium Žďár n.S.
Střední zemědělská škola Čáslav
Základní škola Přibyslav
Obchodní akademie Pelhřimov
VOŠ a Střední hotelová škola Pelhřimov
Střední zemědělská škola Chrudim
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Gymnázium Chrudim
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
ZŠ Smetanova Chotěboř
Gymnázium Chotěboř
Č. zemědělská akademie v Humpolci
Č. Zemědělská akademie-pracoviště Světlá n/S
OA HB
Škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár n.S.
SOŠ a SOU Třešť
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V roce 2010 bylo vybráno na účet této veřejné
sbírky celkem 98 159,-Kč.

Veřejná sbírka kostel sv. Anny na Modle•ně
Od 1. 12. 2010 je změna účtu veřejné sbírky
na kostel sv. Anny na Modle•něnové číslo účtu je:
241078589/0300. Od září 2009 probíhá rekonstrukce kostela sv. Anny na Modle!ně. Tento kostel si
občanské sdružení Benediktus pronajalo na deset
let za účelem pomoci zachránit toto historicky
významné poutní místo v srdci Železných hor. Tento
kostel je zdrojem duchovní síly nejen pro lidi, kteří
žijí v okolí, ale i pro ty, kteří sem přicházejí. Oprava je
hrazena z dotace fondů EU a z darů. V kostele se
konají bohoslužby a kulturní akce.
Na opravu kostela svaté Anny na Modle•ně přispěli
!to dárci:
obec Rušinov: 40.000 Kč
obec Horní Bradlo: 20.000 Kč
městys Libice nad Doubravou: 15.000 Kč
ﬁrma INKLEZ Havlíčkův Brod: 100.000 Kč
Při veřejných sbírkách bylo vybráno:
v obci Modle•n, Hostě!nky, Vratkov: 3.280 Kč
v obci Horní Bradlo: 7.450 Kč
v obci Lipka: 3.035 Kč
v obci Rušinov: 2.661 Kč
v obci Lány: 4.748 Kč
Jednotlivci:
p. Klepetková, p. Pospíšilová,
p. Klepetková, p. Zárubová,
p. Eisová, p. Klepetková (Chotěboř), a další…

V roce 2010 nás podpořili:
Firmy a sdružení:
ROSS Holding s.r.o. Havlíčkův Brod, Pivovar Chotěboř, s.r.o, ČITOR s.r.o. Havlíčkův Brod, ČITOR s.r.o.
Havlíčkův Brod, ENVIREX spol. s.r.o. Chotěboř, ASAP
s.r.o. Věž, EUROMETAL Chotěboř spol. s.r.o., Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod s.r.o., Obec
Horní Bradlo, Fendrych s.r.o. – prodejna Krystal
Havlíčkův Brod, PLEAS a.s. Havlíčkův Brod, Autotech-VT, s.r.o. Chotěboř, Dřevokov Ladislav Škaryd
Chotěboř, Lubomír Dvořák, stavby pozemních
komunikací Havlíčkův Brod, Obecní úřad Horní
Krupá, AUCON spol. s.r.o. Chotěboř, Obecní úřad
Sobíňov, NOWEL CZ Jan Rychlý Chotěboř, ALBRECHT
– železářství, s.r.o. Chotěboř, Dekora – Jeníček, a.s.
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Ždírec n.D., ALTEC spol. s.r.o. Chotěboř, Obec Šlapanov, VAD – KOVO spol. s.r.o. Chotěboř, Holcim Česko
a.s. Prachovice, Papírnictví Jiří Mi"a Chotěboř,
Apoly, s.r.o. Josef Křesťan Přibyslav, PC PROFI BOSCH
Petr Culek Havlíčkův Brod, TeS, spol. s.r.o. Chotěboř,
Haberská pekárna, Řeznictví Stejskal Chotěboř,
Hotel U zámku Chotěboř, Cukrárna Mandlová Chotěboř, Zemědělské družstvo Maleč, Kejval CZ –
Pekárna Golčův Jeníkov , Zahradnictví Ing. Karel
Polívka Chotěboř, Tisk Hermann Havlíčkův Brod,
Harbecar Petr Průša Havlíčkův Brod, Autodoprava
Miloslav Konfršt, Catus, spol. s.r.o. Havlíčkův Brod,
Vade Bohemia Chotěboř, Feroplast spol. s.r.o. Chotěboř, ISB Gene'c s.r.o. Havlíčkův Brod, Východočeské plynárenské strojírny a.s. Rosice u Chras',
Osiva, a.s. Havlíčkův Brod, ST. CZ PLUS 07 s.r.o. Chotěboř, SODODUO, spol. s.r.o. Nová ves, Rádio
Prohlas, Salaš Hájek, Vlnap Nejdek, Licolor, a.s. Liberec, Aumeto s.r.o. Chotěboř, Sklenářství Bříza –
Solnička Hlinsko v Čechách, Kovovýroba Jan Kruntorád Chotěboř, Raveco s.r.o. Chotěboř, Městys Libice
nad Doubravou, Cheops spol. s.r.o. Chotěboř,
Camona, spol. s.r.o. Chotěboř.
Od Města Chotěboř jsme koupili auto, které vyřadila Městská policie. Toto auto - ŠKODA FABIA - jsme
si mohli pořídit jen za přispění dárců, kterými byli:
Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o., Husquarna Česko, s.r.o., Panský dům Chotěboř, Penzion
a restaurace u Pecinů, Ing. Josef Kirchner-Tekis,
Hotel Vysočina. Další sponzoři - Lékárna u Havlíčka
Chotěboř, Palladium spol.s.r.o. Ždár n/S, Dřevovýroba Vít Stránský Chotěboř.
Všem dárcům děkujeme.

Jednotlivci:
JUDr. Ladislav Vondrák Havlíčkův Brod, MUDr.
Alena Francová, PharmDr. Alena Vydláková, Stanislav Šíp, Miluše Králová, MUDr. Eva Polívková, Alena
Chalupová, Domácí potřeby, sklo – porcelán Chotěboř, MUDr. Blanka Šťastná, Vinotéka Pavel Čuda,
MUDr. Jaroslava Neugebauerová Havlíčkův Brod,
MUDr. Marta Popprová Chotěboř, MUDr. Miloslav
Pospíšil Chotěboř, MUDr. Magdalena Vanžurová
Chotěboř, MUDr. Pavla Zdechovská Ledeč nad Sázavou, Kolář Petr Chotěboř, Jaroslav Halák Rozsochatec, MUDr. Jitka Bejdáková Chotěboř, MUDr. Věra
Melounová Chotěboř, Hana Pořízová Chotěboř,
Pavel Fuxa Lány.
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Kontakt:
Občanské sdružení Benediktus
Klášterní 60
583 01 Chotěboř
Tel: 731402233
web: benediktus.org
e-mail:benediktus@centrum.cz
IČ: 70868832
Bankovní spojení: GE Money Bank 155402290/0600
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výroční zprávu sestavila: Radka Jindrová
obrázky: lidé s pos•žením z Benediktu
fotograﬁe: fotoarchiv Benediktu
graﬁcká úprava: Hana Jindrová
vy•skla: Tiskárna PORS s.r.o.,
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

