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Do nového roku jsme poprvé vstoupili již jako L’Arche Benediktus. Hned v lednu přijel nový 

koordinátor Robin a začali jsme pracovat na profesionalizaci vzájemné spolupráce s ním (jak 

bude probíhat komunikace, jak často, jakým způsobem, cíle na tento rok), na profesionalizaci 

přesahu navenek (jak propagovat L‘Arche v České republice) a na profesionalizaci uvnitř 

komunity. 

Po tomto plánování se nám podařilo udělat Den otevřených dveří v Modletíně s propagací 

L’Arche, během kterého jsme přivítali hodně hostů. Přednášeli jsme na konferenci 

Humanitas na VŠ Polytechnické v Jihlavě a na konferenci O dobrovolnictví na kraji Vysočina a 

na VOŠ Caritas v Olomouci. Ustanovili jsme komunitní radu, s cílem udržet držet směr 

komunity, její poslání. Stanovili jsme si mandát komunity na dalších 5 let. A vedoucí 

komunity přijal nový mandát na dalších pět let. A stanovili jsme spirituální radu, s cílem 

plánovat liturgický rok a jeho slavení v komunitě. 

 Podařilo se nám nastavit systém a četnost porad vedení, komunitní rady, porad asistentů. 

Dále systém komunikace uvnitř komunity, přes WhatsApp aj. 

BeneBend slavil úspěchy v zahraničí. V březnu ve Francii na festivalu Festi+ a v květnu 

v Polsku na festivalu filmu v Poznani. A vydal svoje druhé CD. 

V květnu zemřel zakladatel Archy a spoluzakladatel Víry a světla Jean Vanier. Spojili jsme se 

přes internet s celosvětovou rodinou Archy během pohřbu, který byl z Trosly Breuvil 

přenášen on-line. 

V květu k nám přijela vzácná návštěva, zakladatelé bretaňské komunity Le Caillou blanc, 

s kterou dlouhodobě spolupracujeme. 

Začala rekonstrukce podkroví Aperátu, kde vzniknou terapeutické dílny, pokoje pro 

dobrovolníky a kaple. 

Byl to rok opět nabitý. Nabitý prací, novými věcmi, vztahy, nabitý dobrými, ale i těžkými 

věcmi. Přišli noví lidé a s některými jsme se museli rozloučit. 

Do chráněného bydlení přijela nové zájemkyně o službu. Jsme rádi, že práce s klienty probíhá 

profesionálně a lidsky zároveň.  

To je to nejdůležitější, kolem čeho se točí vše ostatní. Díky Bohu. 

  



 

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. 

Služba je určena lidem: 

1. Ve věku 19 – 80 let (se zahájením služby do 50 let) 

2. S lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s jiným 

typem postižení) 

3. Kteří v důsledku svých schopností nebo dovedností bez dlouhodobé pomoci jiného 

člověka nemohou žít běžným způsobem života v těchto dvou oblastech: 

- Bydlení a péče o domácnost 

- Péče o vlastní osobu v oblasti hygieny, pohybu a stravování 

Případně v některé nebo v některých z těchto oblastí: 

- Péče o své zdraví 

- Zaměstnání nebo příprava na ně 

- Trávení volného času 

- Kontakty a vztahy s druhými lidmi 

- Hospodaření s vlastním majetkem a penězi 

- Vyřizování osobních záležitostí 

Služba je poskytována na adrese: Modletín 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř. Služba je 

poskytována nepřetržitě. 

Kapacita zařízení: 

Služba chráněné bydlení má kapacitu 6 

uživatelů ve třech dvoulůžkových 

pokojích v komunitním 

centru  Benediktus z.s. v obci Modletín 

7 v Železných horách. 

V roce 2019 byla kapacita zařízení 

naplněna. Bydlelo u nás 6 klientů, 4 

muži, 2 ženy. Po půl roce jsme se 

rozloučili s jednou z klientek a tak bylo 



uvolněno jedno místo, na které se hledala vhodná klientka. Další razantní změny se neudály. 

Stabilita klientů a zaměstnanců byla ve větším procentu udržena. Rozloučili jsme se pouze 

s asistentem STD a CHB, Mariánem, který po letech práce na Modletíně se rozhodl změnit 

zaměstnáni. Na jeho pozici byl přijat asistent Michal s dlouholetou praxi v L´Arche 

v zahraničí. Za jeho nový pohled a energií jsme rádi.  

Život v Chráněném bydlení 

Aktivity v rámci Chráněného bydlení byly obdobné jako minulý rok. Stále se snažíme 

udržovat co největší kontakt se společenským prostředím. Chodili jsme na bowling, do 

restaurací, blízkých hospod, do kaváren, do pizzerie, do kostelů, na hokej, do kin, na vánoční 

trhy apod., prostě tam, kdeto máme rádi, kde se můžeme dobře najíst, pobavit a 

prohlubovat naše vztahy. Nechyběl v našich službách ani pohyb, pravidelné byly procházky 

po Modletíně či výlety do okolních vesnic, nebo i dál – například do Krkonoš. Zvlášť 

vydařenou akcí byla koupačka na Seči. 

Nechyběly ani společné akce se všemi zaměstnanci a klienty. V tomto roce jsme zorganizovali 

druhý ročník pikniku. Společně jsme se vydali na Slavíkov, kde jsme hráli různé hry, povídali si 

a dopřáli výborné pochutiny. Také jsme slavili, slavili a slavili. Svátky, narozeniny a další 

příležitosti. Vydařená byla oslava čtvrť století asistentky Katarzyny a Dominika. Rovněž bylo 

nádherní setkání u vánočního stromku, kde jsme se vzájemně obdarovávali. 



  

Kromě aktivit na venek jsme taky nacvičovali a prohlubovali význam domova. Každý z klientů 

měl své pole působnosti, byly rozděleny zodpovědnosti péče o domácnost a tak jsme 

společnými silami udržovali dům, zahradu, areál v pořádku. 

Centrum denních služeb (dále jen 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 2019 poskytovali 11 uživatelům.  
 



Během prvního půl roku jsme se rozloučili s jednou klientkou. Z řad zaměstnanců ukončila 

své působení koordinátorka CDS. Na začátku roku nastoupila asistentka Klára, která působí 

v službě CHB a CDS. Na konci roku jsme přivítali asistentku Danielu, která nyní působí 

v službě CDS i CHB. 

Kreativní dílna: Činnosti, které se zde provádí, se tento rok příliš nezměnili. Avšak přeci jen 

něco přibylo, či dostalo jiný/kreativnější směr.  

 

Zejména malování pomocí různých 

výtvarných technik- arteterapie. Pod 

vedením asistenta klienti tvořili obrazy 

pomocí koláže, monotisku, muchláže, 

razítkování, vpíjení skvrn do vlhkého 

podkladu, malování rukama/prsty atd.. 

Vznikaly krásné výtvory, které si 

zasloužily velikou výstavu v Praze 

s názvem SPOLU. Byly zde výtvory naší 

komunity a dalších zařízení.  

V září jsme hostili vzácnou návštěvu 

Magdalenu Westman, která celý týden 

tvořila v naší roubence s klienty nádherné 

obrazy. Zapojila opravdu všechny a moc 

nás to bavilo!  

Nadále jsme se věnovali tvorbou mýdel, 

plstěných ozdob do vlasů a na oděv, 

malování na tašky, výrobou přáníček. 

Keramická dílna: Klienti zde vyrábí květináče, 

misky, různé postavičky. Tento rok byla 

zrušena zakázková výroba. Byla dlouhodobě 

prodělečná. Zůstala pouze výroba s klienty.  

 

Praktická dílna: Klienti se nadále zapojovali do 

vaření a pečení různých dobrot. Pravidelně se 

střídají v úklidu po obědě. Utírají nádobí, 

narovnávají špinavé do myčky. Starají se o 

pořádek na jídelním stole a ve společných 

prostorech. Každý to hravě zvládne.  



Klienti CDS se hlavně v zimních měsících často a 

rádi zapojovali do činností společně s STD. Zejména 

sušení jablek jim náramně šlo. Pečlivě vykrajovali a 

rovnali jablka na síta. V létě se nabízelo sušení 

bylin, které jsme si při procházkách nasbírali.  

Aktivizační činnosti: 

Snažili jsme se udržovat v kondičce a chodit na 

procházky za příznivého počasí. Pobyt na čerstvém 

vzduchu byl v letních dnech na denním pořádku. 

Slunili jsme se na terase či v darovaných hamakách. 

Na klienty to mělo vždy blahodárné účinky. A to je 

nejvíc.  

 

Sociálně terapeutické dílny (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. lidem ve věku 18 – 65 let 

2. s mentálním postižením 

3. kteří nemají vhodné pracovní uplatnění na trhu práce nebo je nemají v běžném rozsahu, 
4. a to v důsledku nedostatku sebeobslužných, sociálních a pracovních dovedností 

nezbytných k získání a udržení si vhodného pracovního místa. 

Služba je poskytována na adrese: Modletín 7, Rušinov a Klášterní 60 Chotěboř, od pondělí do 

pátku 8,30 – 15:30. 

Kapacita služby je 7 klientů v jeden okamžik. 

Průběh služby v roce 2019 

V roce 2019 odešel vedoucí STD a údržby Marian a na jeho pozici nastoupil Michal, takže se 

vyměnila zodpovědná osoba. Přišel nový klient v roce 2019 - Dan, zapojen s nadšením do 

všech aktivit STD (dřevo, úklid, vaření, sušení jablek, ...). 

Rozjela se znovu a naplno dřevařská dílna, kde se vyrábějí dětské hračky (autíčka), do 

budoucna je v plánu vyrábět i dřevěné dětské skládačky (geometrické duhové věže) a rozšířit 

tím sortiment vyráběných produktů. 



Pokračovala zakázková činnost pro veřejnost 

(sekání zahrad, údržba živých plotů, orání polí, 

kácení stromů, ...). 

Pokračovala aktivita vaření obědů s klienty v 

rámci STD, kde především Vláďa připravil celou 

řadů výborných polévek. 

Dále úspěšně pokračovaly následující aktivity 

sociálně terapeutických dílen:  

- sušení ovoce (jablka, švestky) a jeho 

balení; v roce 2019 se klienti STD 

vydali i na sběr jablek do sadů u 

Kolína, 

- zahradnictví (setba, opečovávání a 

sklizeň různých druhy zeleniny, a 

především pak vynikajících rajčat),  

- výroba věnců a tradiční dekorace,  

- výroba svíček,  

- výroba bižuterie a drobné dekorace.  

S výrobky dílen se jezdilo na řemeslné trhy, a to například do Havlíčkova Brodu či na Veselý 

Kopec. 

Těžkým rozhodnutím bylo omezení provozu keramické dílny, její zakázkové činnosti, která 

byla dlouhodobě prodělečná. Nadále se bude pracovat s klienty v keramické dílně, ale už jen 

v rámci STD a CDS.  

STD ve spolupráci s údržbou - 

započala stavbu kůlny na 

nářadí v prostorách pod 

parkovištěm na pozemku pod 

Farou, který bude zároveň 

sloužit i jako dřevník na topná 

paliva. Bude dokončena 

v příštím roce. 

Do údržby přišel nový 

zaměstnanec Martin (nový 

zaměstnanec na chráněné 

pozici, zaměstnán v údržbě na 

celý úvazek). 

 



Praxe a dobrovolnicí v L´Arche Benediktus 

Také v tomto roce jsme vítali praktikanty a praktikantky z různých vysokých škol, či vyšších 

odborných škol. Tento čas je 

oboustranně obohacující a vždy se 

velmi těšíme na to, co nám přinese. 

Mnozí se rozhodnou, že nám chtějí 

být i po skončení praxe na blízku a 

to ve formě dobrovolničení. Za to 

všem odvážným moc děkujeme! 

 

Do dobrovolnické akce se jako 

firemní dobrovolníci zapojili 

zaměstnanci České spořitelny, kteří 

pomohli se zpracováním dřeva na zimu, úklidem areálu, sklízením ovoce ze sadu, 

zaspárováním Sušárny ovčí vlnou, sušením jablek a zavařováním červené řepy. 

Děkujeme. 

Tábor 

I v tomto roce jsme jako komunita, zorganizovali tábor pro naše klienty. Tak jako minulý rok 

jsme se ubytovali na faře v Brtnice, za což děkujeme vstřícnému faráři Petru Balátovi. Užili 

jsme si čas radosti, her, výletu – vše v indiánském duchu. Velký dík patří všem 

dobrovolníkům za jejich čas a ochotu s námi strávit tento krásný týden. 

Vzdělávání asistentů 

Jelikož kvalita sociálních služeb je pro nás důležitým prvkem poskytování našich služeb 

klientům, dbáme na povinné vzdělávání asistentů. To zejména díky kurzům a stážím. 

Asistenti se účastnili kurzu Rizikové situace v sociálních službách a jejích řešení a taky kurzu 

První pomoci. Na stáže jsme jeli do spřátelené komunity L´Arche Villa Vallila, do sociálně 

terapeutických dílen FOKUSu Vysočina a taky do Květné zahrady. Tyto zkušenosti jsou velmi 

vzácné pro nás a rádi získáváme nové informace a praxi, jak poskytovat služby lépe. Do již 

tradičních školení patří taky BOZP, protipožární školení, školení řidičů, supervize apod., vše 

s chutí využíváme a tak čerpáme nové poznatky, či opakujeme to, co již důvěrně známe. 

Dalším bodem co se týče vzdělávání je možnost formací organizovaných přímo Federaci 

L´Arche. Jsou to formace pro vedoucí, pro asistenty. V tomto roce se naše vedoucí sociálních 

služeb zúčastnila formace pro vedoucí ve Francii. Školila se jak dobře znát tým a jak jej vést. 

Je to vždy velmi důležitá a obohacující zkušenost. 

Akce pro veřejnost 



V minulém roce proběhly tyto akce pro veřejnost: 

Mystérium světla - Pašije podle Jana a tajemství vzkříšení 

Během postní doby Divadlo Víťi Marčíka zahrálo v modletínském kostele Mystérium světla. 

Pašijový příběh opět trochu jinak, s využitím mnoha symbolů. Poté tradičně setkání 

v komunitě. Děti pekli jidáše, dospělí si povídali při postní občerstvení. 

Den otevřených dveří 17. května 

Náš první velký den otevřených dveří v Modletíně. Trochu s obavami jsme ho připravovali a 

nebyli si jisti, jak to vyjde. Kolik lidí přijde, kolik toho napéct a navařit. 

Hlavním hostem byl Robin Sykes, který je vyslance L´Arche Internationale a doprovází naši 

komunitu. 

Rozdělili jsme den do dvou bloků. Ranní a odpolední a na každý jsme pozvali zájemce o 

Archu mezinárodní a o naši. A navečer bylo otevřeno pro všechny. 

V ranním bloku jsme mohli přivítat radního pro sociální věci pana Mgr. Pavla Fraňka a Mgr. 

Irenu Hambálkovou, která je zodpovědná za dobrovolnictví v Kraji Vysočina a starostu 

Chotěboře pana Ing. Tomáše Škaryda. Dále zájemce z Valašského Meziříčí, kteří by rádi 

založili Archu v jejich městě a třídu ZŠ z Ústeckého kraje, která se rovněž pod vedením jejich 

třídní učitelky Mgr. Dity Králové zajímá o Archu. 

Na odpolední blok přijal pozvání pan Mgr. Jiří Bína vedoucí odboru sociálních věcí na Kraji 

Vysočina. Zástupci sponzorů. Zájemci o založení Archy na Slovensku z Oravy. Bratři 

františkáni z Prahy, kteří mají rovněž zájem o založení Archy. 

V dopoledním programu, který uvedl vedoucí komunity, měl přednášku Robin Sykes. Mluvil o 

založení Archy a o komunitách Archy ve světě dnes. Dále měl přednášku kolega Michal 

Endrle s manželkou, o jejich práci v komunitě Archy v Hondurasu. Poté byl prostor na dotazy. 

Všichni byli pozváni na společný oběd, kde pokračovala konverzace. 

V odpoledním bloku, který opět uvedl vedoucí komunity a pokračoval Robin Sykes se svou 

přednáškou, navázala naše kolegyně Katarzyna Krzywoń. Mluvila o svých zkušenostech 

v Archách v Polsku, Anglii, Francii a Ville Vallile. Opět byl prostor pro dotazy a při odpolední 

kávě si zájemci mohli promluvit s Robinem. 

Po občerstvení přišel na řadu BeneBend! A ten byl zlatým hřeben celého dne. Na terase 

roztančil mnoho příchozích. Báječnou atmosféru dokreslovalo sluníčko a výborné ragú! 

Nakonec se celý den velmi vydařil. Byli jsme vděčni, že přišlo tolik hostů a i z velké dálky. A 

mile nás překvapili žáci ze základní školy, kteří se zajímají o lidi s postižením a Archu, díky 

svojí učitelce. Měli mnoho dotazů a chtěli by být v budoucnu dobrovolníky. 

Modletínská pouť 



Na Modletínské pouti byl hlavním hostem Víťa Marčík s pohádkou Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda. Přesto, že k nám Víťa jezdí často, na pouti hrál poprvé. A samozřejmě měl 

s pohádkou velký úspěch. Pouť se nesla v pohodovém duchu, protože byla nádherné počasí. 

Po mši svaté v kostele se celý program odehrával venku. Tentokrát jsme pozvali stánkaře 

z blízkého okolí, kteří dělají kvalitní ruční výrobky a které jsme chtěli podpořit a také další 

neziskové organizace, jako např. Fokus z Chotěboře, Archu Villa Vallila z Červeného Újezdu. 

Nechyběli dílničky pro děti, stánky s občerstvením, a samozřejmě BeneBend. 

BeneBend - křest CD NEBE 

V listopadu BeneBend pokřtil svoje druhé CD s názvem NEBE. Křest proběhl v Chotěboři 

v klubu Junior. Kmotrou CD se stala paní Magdalena Westman, s kterou jsme se spřátelili 

během její výtvarné tvorby s našimi klienty. Atmosféra celého koncertu byla skvělá, komorní, 

přišlo asi 40 lidí. 

Zpátky do Betléma – adventní zastavení 

Tradičně jsme pořádali v Adventu divadlo, tentokrát s názvem Zpátky do Betléma v podání 

Teátru Pavla Šmída a Vojty Vrtka. Netradiční zpracování betlémského příběhu o narození 

Krista. A pak tradiční občerstvení v komunitě a dílničky pro děti s vánoční tématikou. Moc 

hezký čas jsme spolu prožili. 

 

BeneBend 

Koncerty BeneBendu v roce 2019: 

31. 1. Modletín – koncert pro sponzory 

21. 3. Festi+ Quimper Francie 

23. 3. Festi+ Quimper Francie 

10. 5. Festival filmů Poznań 

11. 5. Dragon social club Poznań 

11. 6. Zákl. a Spec.škola Chotěboř 

16. 6. Airshow Chotěboř 

28. 7. Pouť Modletín 

10. 9. VOŠ Caritas Olomouc 

17. 9. Fokus Vysočina 

16. 10 Konference Humanitas VŠ Jihlava 



22. 10. Konference o dobrovolnictví Krajský úřad Vysočina 

27. 11. Křest CD Nebe Chotěboř 

18. 12. Gymnázium Chotěboř 

20. 12. Gymnázium Žďár nad Sázavou 

 

Během února BeneBend nahrál svoje druhé CD v Základní umělecké škole v Chotěboři. 
Děkujeme zejména Janu Pavlasovi. Také děkujeme Nadaci Tesco, díky níž jsme získali 
prostředky na vydání CD. Křest CD s názvem NEBE proběhl v listopadu v Chotěboři, viz 
kapitola akce pro veřejnost. 

V březnu vyjel BeneBend do Bretaně, do naší spřátelené komunity Archy Caillou Blanc, která 
pořádala první ročník festivalu FESTI+. Festival byl na podporu rodičů, kteří mají nebo čekají 
dítě s postižením. Měl za cíl, ukázat radost, přátelství, smích těchto lidí, kteří jsou často 
odmítání, mýtizováni atd. BeneBend hrál dva koncerty, první v klubu ve městě Quemper a 
druhý na náměstí ve stejném městě. Byl to asi největší a nejúspěšnější a nejprofesionálnější 
koncert BeneBendu vůbec. Přišlo hodně lidí, celou akci moderoval známý francouzský 
moderátor, vše bylo perfektně nazvučeno a nasvíceno.  Atmosféra úžasná. Pořadatelé nám 
říkali, že BeneBend přesně vystihl myšlenku festivalu. A po koncertě se slavily Fandovi 
třicetiny!!! Šampáno teklo proudem! Celý festival trval 4 dny, hrály fanfáry, chodil se průvod 
městem, bylo to v radosti, přesně, jak to mělo být. 

  



Finance 

Provozní náklady 2019 v tis. Kč % 

Spotřebované nákupy 859 11% 

Služby 877 11% 

Osobní náklady 5 236 66% 

Daně a poplatky 1 0% 

Ostatní náklady 13 0% 

Odpisy 956 12% 

Náklady celkem 7 944 100% 

   Provozní výnosy 2019 v tis. Kč % 

Tržby za vlastní výrobky 278 3% 

Tržby z prodeje služeb 784 10% 

Tržby z pronájmu 359 4% 

Úroky 3 0% 

Zúčtování fondů 572 7% 

Přijaté dary 304 4% 

Přijaté členské příspěvky  9 0% 

MPSV – sociální služby 2 367 29% 

Kraj Vysočina – sociální služby 283 3% 

Úřad práce - chráněná pracovní místa 1 094 14% 

IP VI. EU Vysočina - provoz STD 1 878 23% 

Fond Vysočiny - svoz klientů 40 0% 

Obce a města – dotace na sociální služby 116 1% 

Výnosy celkem 8 086 100% 

   Hospodářský výsledek 143   

 

   

  



Dárci:  

Města a obce: 

 

Město Havlíčkův Brod 

Město Chotěboř 

Obec Sobíňov 

Obec Bezděkov 

Město Třemošnice 

Obec Lány 

Městys Vilémov 

Obec Horní Krupá 

Město Ždírec nad 
Doubravou 

 

  

Firmy, finanční dary: 

 

BARVY A LAKY TELURIA, 

s.r.o. 

BAUMIT, spol. s r.o. 

BEST, a.s. 

COOP družstvo HB  

DVPM Slavíkov 

FAKRO 

GLOBUS ČR Pardubice 

INTREA - PIKO spol. s r.o. 

KNAUF INSULATION, 

spol.s r.o. 

KNAUF Praha 

NICKNACK s.r.o. 

Nimiru s.r.o. 

Nimiru Development 

s.r.o. 

Ostendorf - OSMA s.r.o.  

Ovoce Zelenina Marek | 

Fialka 

Pivovar Chotěboř s.r.o. 
Rieder Beton, spol. s r.o. 

ROMVEL s.r.o. 

SODO DUO, spol. s r.o. 

Stora Enso Wood 

Products Ždirec s.r.o. 
TBA Plastové obaly s.r.o. 
TEKIS s.r.o. 

Tentino.cz 

VELUX Česká republika, 
s.r.o. 

Wienerberger s.r.o. 

 

Firmy, věcné dary: 

 

BARVY A LAKY TELURIA, 

s.r.o. 

BAUMIT, spol. s r.o. 

BEST, a.s. 

COOP družstvo HB  

DVPM Slavíkov 

FAKRO 

GLOBUS ČR Pardubice 

INTREA - PIKO spol. s r.o. 

KNAUF INSULATION, 

spol.s r.o. 

KNAUF Praha 

NICKNACK s.r.o. 

Nimiru s.r.o. 

Nimiru Development 

s.r.o. 

Ostendorf - OSMA s.r.o.  

Ovoce Zelenina Marek | 

Fialka 

Pivovar Chotěboř s.r.o. 
Rieder Beton, spol. s r.o. 

ROMVEL s.r.o. 

SODO DUO, spol. s r.o. 

Stora Enso Wood 

Products Ždirec s.r.o. 
TBA Plastové obaly s.r.o. 
TEKIS s.r.o. 

Tentino.cz 

VELUX Česká republika, 
s.r.o. 

Wienerberger s.r.o. 

 

Firmy, reklama a 

propagace: 

M.Milichovský MAT 
H.Brod 

 

Jednotlivci: 

RNDr. Bílková 

J. Dočekalová 

J. Duben 

I. Fritsche 

P. Habrdová 

S. Hanušová 

O. Horák 

B. Hronza 

M. Jindrová 

J. Kotvrda 

J. Kysilka 

M. Ligocká 

M. Lučanová 

V. Macháček 

L. Marišková 

V. Melounová 

H. Miřátská 

L. Pavlišová 

MUDr. Šťastná 

L. Vančatová 

V. Varvařovský 

a další.. 

 

Firemní dobrovolnictví: 

Asseco Solutions, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. 
MONETA Money bank, 

a.s. 

 

Dárci jsou seřazeni 

abecedně. 

  



Dotace a granty 

 

 

 

Společnost NET4GAS podpořila projekt vybudování terapeutické dílny a zázemí pro asistenty částkou 100.000 Kč. 
Děkujeme!! 

 

EPP Pomáhej Pohybem - tento projekt je realizován Skupinou ČEZ a Nadací ČEZ. Podařilo se nám díky Vám nasbírat přes 130 
tis bodů a tedy získáváme 70.000 Kč na obnovu podkroví. Díky EPP a díky všem našim přispěvatelům 
:o). http://www.pomahejpohybem.cz/ 

 

  

Nadace VINCI rozhodla o přidělení nadačního příspěvku v plné výši, tj. v částce 94 300 Kč na obnovu podkroví na sociálně-

terapeutickou dílnu a zázemí pro asistenty. Děkujeme všem lidem z Nadace Vinci a naší krásné patronce z firmy Eurovia. 

 

Nadace Via - Fond Eurowag - díky možnosti, kterou dalo vedení společnosti svým zaměstnancům, jsme získali 200EUR / 
5200 Kč od jedné skvělé osoby z týmu firmy EUROWAG. Díky Vám i vám:o). 

 

  
ČSOB pomáhá regionům společně s širokou veřejností již mnoho let. V Kraji Vysočina jsme se dostali s projektem "Pošlete 
asistenty do lázní" mezi vybrané akce a s třetím místem jsme získali 70.000 Kč od báječných dárců a 35.000 Kč od ČSOB. 
Děkujeme, bez vás by to nebylo!! 

 

       



Nadační fond TESCO podpořil projekt "VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO VZNIK TERAPEUTICKÉ DÍLNY/ATELIERU"  k dalšímu 
hlasování v České Třebové, Chotěboři, Chrudimi, Pardubicích a Přelouči. Po hlasování v termínu od 17.6. do 14.7.2019 byl 
náš projekty 5x třetí, získali jsme 50.000 Kč. Děkujeme za podporu!! 

 

  

Nadační fond pomoci Karla Janečka nám v rámci crowdfundingové sbírky na obnovu aperátu napomohl k částce 132.349 Kč. 
Děkujeme za vaše dary, podporu a zlatý řez NFP KJ. 

 

   

Nadace GLOBUS Lepší svět podpořila projekt Akce pro veřejnost / Vítejte na pouti a slavnosti na Modletíně, které pomohou 
v obnově aperátu částkou 50.000 kč. Děkujeme za vaše hlasy a podporu. 

 

  

KPMG podpořila projekt obnovy aperátu v rámci zaměstnaneckého gratnu částkou 15.000 Kč. Děkujeme za pomoc. 

 

  

    

Nadace Charty 77 / Konto bariéry podpořila projekt obnovy aperátu / bývalých lázní 20.000 a 50.000 Kč /INNOGY/ na 
vybudování přístupu do podkroví - lávku. 

 



   

Nadace Olgy Havlové / Výbor dobré vůle podpořil projekt obnovy aperátu / bývalých lázní 50.000 Kč na vybudování přístupu 
do podkroví - schodiště. 

 

 
 

Nadace Divoké Husy podpořila náš projekt benefičního divadla Víti Marčíka - Mysterium světla a zdvojnásobí vítěžek této 
akce, čímž napomůže opravit budovu aperátu v Modletíně, kde vzniknou sociálně terapeutické dílny. Dar Nadace Divoké 
husy činí 59.172 Kč. Děkujeme!     

  

 

      

Nadační fond TESCO podpořil projekt "BeneBend – muziku nehrajeme, ale žijeme" k dalšímu hlasován v Chotěboři, 
Chrudimi, Pardubicích a Přelouči. Po hlasování v termínu od 21.1. do 17.2.2019 byl náš projekty 3x třetí a 1x druhý, získali 
jsme 46.000 Kč. Děkujeme za podporu!! 

  



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 

PhDr. Jan Vančura, PhD., místopředseda správní rady 

Ing. Jiří Zlata 

Zdena Zlatová 

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, Lenka Pátková DPP 

sociální pracovník a vedoucí soc. služeb: Bc. Katarzyna Krzywoń, DiS. 

vedoucí dílen: Bc. Lucie Dlouhá, Marian Janik do 30. 9. 2019, Michal Endrle od 1.10.2019 

pracovníci v sociálních službách: Jana Dušánková do 31. 10. 2019, Radka Nečasová, Ludmila 

Sadílková DPP, Tibor Sedlický, Smrčková Denisa DPP, Bc. Hana Martincová DPP do 31. 12. 

2019, Zdeněk Novák, Marie Špitálníková do 30. 4. 2019, Klára Nováková od 21. 1. 2019, 

Dorota  Martynková DPP, Michal Endrle od 1. 5. 2019 

pracovníci v dílnách a údržbě: Martin Sekula od 21. 10. 2019, Vladislav Janda, Jana Kasalová, 

Miluše Kolářová, Iveta Pilařová do 31. 7. 2019, Hana Sojková, Ludmila Coufalová do 31. 7. 

2019, Luboš Šprinc 

externě: Bc. Radka Soukalová – fundraising 



Děkujeme správní radě za to, že nás podporujete, děkujeme zejména předsedkyni Anně, že i 

přes svoji vytíženost v rodině nám je neustále na blízku. Děkujeme o. Jindřichovi za duchovní 

doprovázení. Děkujeme všem zaměstnancům, bez Vás by to nešlo. Děkujeme všem klientům, 

bez Vás by to nebylo! Děkujeme všem Vám, kteří nás jakkoliv podporujete. Bohu díky za vše, 

co žijeme. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: +420 731 626 095 
 

e-mail: benediktus@centrum.cz  

http://www.benediktus.org  

facebook: Benediktus 

č. účtu: 155402290/0600  

IČO: 70868832 
 

Sestavila: Bc. Radka Jindrová, DiS. 

Kapitolu Sociální služby a Dobrovolnictví napsala Bc. Katarzyna Krzywoń, DiS. 

Kapitolu Dílny STD/údržba napsal Michal Endrle 
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