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Slovo úvodem

Vážení přátelé,

je mou milou povinností předložit Vám výroční zprávu  občanského sdružení Spolkový dům
Mariany  BERLOVÉ  v  Bruntále.  Naší  hlavní  činností  bylo  poskytování  sociálních  služeb  pro
rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním od jednoho do patnácti let věku. Naší snahou bylo
pomoci rodinám s dětmi tak, aby mohli žít plnohodnotný život i přes obtíže, které s sebou přináší
péče  o  dítě  se  speciálními  potřebami.  Dětem  pomáháme  s  osobní  hygienou,  stravováním,
připravujeme činnosti  podle jejich individuálních  potřeb,  mají  možnost relaxovat  v  odborných
terapiích,  vnímat  svět  kolem  sebe  v  pravidelných  procházkách,  výletech  a  v  neposlední  řadě
spolupracujeme  s  rodiči  a  poskytujeme  jim  informace  o  všech  dostupných  možnostech  péče
o jejich děti. Díky tomu, že pomáháme v péči o jejich děti, mohou se rodiče vrátit do práce. Dětské
denní centrum je registrovanou sociální službou dle zákona č.108/2006 Sb, zákona o sociálních
službách, §45 jako centrum denních služeb. 

Naše  sdružení  také  v  uplynulém  roce  organizovalo  volnočasové  aktivity  pro  širokou
veřejnost a spolupracovalo přitom s dalšími neziskovými organizacemi. Myslím si, že si rodiny
s dětmi  (a  schválně  říkám  rodiny,  protože  se  účastnily  nejen  maminky,  ale  také  tátové  nebo
babičky) oblíbily kurzy Keramiky, stejně tak vystoupení dětského divadélka Sedmička. 

Vnímáme, že v dnešní době je velmi podstatný kontakt mezi lidmi. Také naše sdružení se
v minulém roce setkávalo na veřejných akcích s občany města Bruntálu, kde jsme měli možnost
prezentovat naši činnost. 

Uvědomujeme si, že nelze pracovat v pomáhajících profesích bez kvalitního zázemí, které
tvoří  tým našich  zaměstnanců a  spolupracovníků.  Patří  jim za to  velké  poděkování,  za  jejich
ochotu, nadšení a nápady pro další práci. Tyto činnosti jsme mohli poskytovat díky dotacím ze
státní  správy,  nadací  a  nadačních  fondů  a  organizací,  sponzorským  darům  a  také  vlastním
přičiněním.  Především je potřeba za tím vším vidět  obětavou práci  lidí,  kteří  věnují  svůj čas,
mnohdy  až  nad  rámec  svých  povinností,  pro  udržení  chodu  všech  činností  Spolkového  domu
Mariany BERLOVÉ.

Děkujeme.

    

Bc. Monika Medková,
hospodář občanského sdružení SDMB
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Základní údaje

Subjekt: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ
Forma: občanské sdružení
Adresa: Husova 913/2

792 01 BRUNTÁL

Registrace: VS/I-1/50474/02-R
IČ: 26594731
Banka: ČSOB a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: 178109871 / 0300

Kontakt:
Telefon: Ing. Michal MEDEK 739 515 184

Bc. Monika MEDKOVÁ 604 390 038
Ing. Jan STEJSKAL 554 610 935

E-mail: info@berl.cz
www.berl.cz

Vznik organizace

Naše občanské  sdružení  vzniklo  11.6.  2002 v Bruntále  jako  účelové  občanské  sdružení
k poskytování  sociálních  služeb a servisu dalším neziskovým organizacím,  působícím v oblasti
Bruntálu. Tato potřeba vyplynula z činnosti jednotlivých organizací, které hledali pro svou činnost
zázemí. Hlavním impulsem ke vzniku byla také možnost získání objektu k naší činnosti a k realizaci
projektu  vybudování  denního  centra  pro  rodiny  s  dětmi  se  zdravotním  postižením  i  s  dětmi
zdravými, kteří se ocitly v nevýhodné situaci.

Projekt  celkového využití  budovy bývalé vily  židovské rodiny Berlových k charitativním
účelům,  pro  potřeby  osob  se  zdravotním  postižením,  jsme  předložili  a  osobně  představili
jednotlivým zastupitelům a radním. V září 2002 jsme tento objekt od města získali. Od října bylo
zahájeno stavební řízení, navázali jsme kontakty s institucemi v oblasti sociální péče, památkové
ochrany, a s neziskovými organizacemi působícími v regionu Bruntálu. V roce 2003 a částečně
v roce  2004  jsme  v  objektu  prováděli  celkové  opravy  interiéru.  V  roce  2004  jsme  postupně
rozjížděli provoz jednotlivých aktivit.  Od ledna byl v provozu přednáškový sál, klub pro rodiče
s dětmi Klubíčko a kancelář. Od června byla v provozu keramická dílna Davida Guzana a od září
jsme  zahájili  provoz  Dětského  denního  centra  Beruška.  V  roce  2005  jsme  rozšířili  činnost
o údržbářskou dílnu, která jsme zaměstnávala osoby se zdravotním postižením a rozdělili  jsme
činnost denního centra na ambulantní služby a terénní služby rané péče. Avšak v roce 2006 jsme
činnost  údržbářské  dílny  a  Služby  rané  péče  museli  z  nedostatku  finančních  prostředků  a
kvalitních pracovníků zrušit.

V roce 2007 činnost pokračovala prostřednictvím registrované služby Dětského denního
centra  Beruška  a  volnočasových  aktivit:  Relaxačních  keramických  kurzů  pro  rodiny  s dětmi;
křesťanského  turistického  klubu  Pathfinder  a  Klubu  vaření  pro  mladé;  Klubu  zdraví,  Kurzu
angličtiny  a Biblických hodin a promítání  pro dospělé.  Činnost  keramické  dílny byla zrušena
z důvodu ustávající poptávky po zboží užitné keramiky. Tyto prostory nabízíme k pronájmu pro
další  činnosti,  které by byly  spojeny s  aktivním využitím pro osoby se zdravotním postižením.
V roce  2008  jsme  provozovali  registrovanou  sociální  službu  Dětské  denní  centrum  Beruška,
volnočasové aktivity, které jsme rozšířili o křesťanské divadélko Sedmička. 
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Naše poslání

Posláním  občanského  sdružení  je  přispívat  k osvětě  v otázce  péče  a  života  zdravotně
postižených osob a jejich rodin: 
-Podporování sociálního programu a odkazu mezinárodních úmluv o právech dítěte a postižených
osob.
-Sdružování rodičů, přátel a odborníků pro práci se zdravotně postiženými dětmi.
-Integrace  zdravotně  postižených  do  společnosti,  tzn.  do  škol,  do  zaměstnání,  do sportovních,
kulturních a volnočasových aktivit.

Naše cíle

Zlepšit život rodinám s dětmi se zdravotním postižením i s dětmi zdravými, které se ocitly
v nepříznivé situaci.  Pomoc při začlenění  těchto rodin do běžného života,  pomoc při integraci
osob se zdravotním postižením do běžného života,  být místem setkávání a odstraňování bariér
mezi  lidmi  zdravými  a  lidmi  se  zdravotním  postižením.  Tohoto  cíle  chceme  dosáhnout
prostřednictvím provozováním těchto aktivit:

 Dětského  denního  centra  Beruška s odbornou  péčí  pedagogickou,  rehabilitační,
logopedickou a sociální pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením i s dětmi zdravými,
které se ocitly v nepříznivé situaci

 Volnočasových  aktivit  pro  rodiny  s  dětmi,  mládež  i  dospělé,  umožňující  přirozenou
integraci mezi osobami se zdravotním postižením a osobami zdravými, prostor pro ostatní
NNO působící v našem objektu

 Osvětové  činnosti -  pořádání  benefičních  koncertů,  vystoupení  a  výstav  směřujících
k integraci zdravotně postižených občanů do společnosti v přednáškovém sále s muzejní
expozicí  o  historii  židovské komunity  na Bruntálsku  a o architektuře  autora budovy  -
Josefa HOFFMANNA pro veřejné aktivity

 Spolupráce s obdobnými zařízeními a organizacemi v jiných městech či  regionech při
organizování aktivit zaměřených na zdravotně postižené občany a jejich rodiny.

 Navazování  a  udržování  zahraničních  kontaktů v  oblasti  péče  o zdravotně  postižené
občany.

 Shromažďování finančních prostředků k naplňování cílů sdružení.

Členská základna

Vedení občanského sdružení Spolkový dům Mariany Berlové pracovalo v uplynulém roce
v tomto složení:

 předseda Ing. Michal MEDEK
 hospodář Bc. Monika MEDKOVÁ
 člen výboru sdružení Ing. Jan STEJSKAL

Ve sdružení mimo výbor sdružení pracovali 4 dobrovolníci z Bruntálu, Světlé hory a Rudné
pod  Pradědem.  Hlavním  organizátorem  akcí  byli  členové  výboru  sdružení.  Všem  za  jejich
usilovnou práci a ochotu patří zasloužené poděkování.
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Historie

Dům Dr. Sigmunda Berla 
Židovská rodina Berlových pochází z nedaleké Osoblahy.  Stejně jako řada jiných rodin

židovského původu, tak i Berlovi opustili na počátku 19. století upadající Osoblahu a využili
nově  nabývaných  svobod  k odchodu  do  větších  měst.  Ve  druhé  polovině  19. století  měl
v Bruntále registrovánu svou živnost – obchod se smíšený zbožím - Izák Berl. Jeho syn Max
Berl podnikání dále rozvinul a kromě obchodu s různými komoditami včetně dřeva se zapojil
také do výroby – vybudoval dřevozpracující závod.

V okrese  Bruntál  byl  na  přelomu  devatenáctého  a  dvacátého  století  široce  rozvinut
zejména textilní, dřevozpracující a potravinářský průmysl. Ve všech těchto odvětvích patřily
firmy  židovských  vlastníků  k největším.  Rodina  Berlových  provozovala  pod  firemním
označením Max Berl&Söhne závody na zpracování dřeva - pily v Bruntále (bruntálský závod
se nacházel nad železničním nádražím), Starém Městě, Suché Rudné a Karlovicích. Max Berl,
úspěšný  průmyslník,  byl  i  dlouholetým  členem  zastupitelstva  města  Bruntálu  a  aktivně  se
podílel i na společenském životě města. Byl rovněž zapojen do činnosti místní židovské obce.
Syn Maxe Berla  –  Dr.  Sigmund Berl,  pokračovatel  podnikatelské  tradice  rodiny,  obohatil
stavební tvář města o svůj dům, projektovaný architektem Josefem Hoffmannem.

Josef  Hoffmann,  moravský  rodák  a  významný  rakouský
architekt,  žák  Otto  Wagnera,  je  i autorem  několika  budov
v oblasti  Slezska  a  Moravy.  Vedle  staveb  pro rodinu
Grohmannových z Vrbna pod Pradědem (majitelé  továrny na
výrobu nití) a staveb dělnických domů v Ludvíkově navrhl také
zmíněný  rodinný  dům  pro  Dr. Sigmunda  Berla  v Bruntále.
Výstavba probíhala v letech 1919 – 1922. Dvoupodlažní osově
souměrný  dům  s valbovou  střechou  upoutává  zejména
zahradním  průčelím.  Josef  Hoffmann  se  podílel  rovněž  na
návrhu  interiérů  domu.  Poslední  vlastník  domu  –  Mariana
Berlová – emigrovala před válkou do USA. Svůj dům – zřejmě
již po roce 1945 - darovala městu Bruntál.(Pramen: Historie
židovské  komunity  v regionu  Krnova  a  Bruntálu  -  Občanské

sdružení Krnovská synagoga 2001).
Do devadesátých let sloužil dům jako dětský pavilón bruntálské nemocnice. Tvář stavby

nese stopy necitlivých úprav v období minulého režimu. Původní dělená okna byla nevhodně
nahrazena, boční a uliční průčelí pokryla šedá břízolitová omítka, poškozena byla ozdobná
římsa.  Osobitost  si  uchovalo  pouze  zahradní  průčelí  s ornamentálně  zdobenou  římsou
(rostlinné  motivy).  V období,  kdy  se  budova  nepoužívala,  ale  i  v několika  předcházejících
letech, byla údržba na velice špatné úrovni, které se na stavbě značně podepsaly.

Záměrem  občanského  sdružení  Spolkový  dům  Mariany  Berlové  je  využití  budovy
pro provozování  charitativních,  humanitárních  a  neziskových  aktivit  v souladu  s odkazem
Mariany Berlové. Chceme usilovat o rekonstrukci domu s cílem obnovit původní stav. 
Cílové využití objektu je následující:

- suterén – dílny 
- přízemí – Dětské denní centrum Beruška
- 1. patro – spolkový sál, klubovna, kuchyňka, rehabilitace
- podkroví – byt a kancelář správce
- zahrada – odpočinková zahrada pro relaxaci 

Veškeré  stavební  úpravy  a  opravy  respektují  architektonickou  hodnotu  stavby,  naším
záměrem je zachovat veškeré dochované původní součásti interiérů i exteriérů.
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Zpráva o činnosti
 

I. Dětské denní centrum Beruška
V roce 2014 jsme poskytovali registrovanou sociální službu dle zákona o sociálních

službách č108/2006 Sb., § 45 jako centra denních služeb. 

Posláním Dětského denního centra Beruška 
je integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti. 

 Když se rodič dozví diagnózu svého dítěte, není to vždycky lehké smířit se s tím, že
třeba nebude jako ostatní běhat nebo vnímat své okolí. V prvních letech života tak často
jezdí na různá lékařská vyšetření,  že si nemají  ani čas uvědomit,  jaké to bude s jejich
dítětem, až doroste do věku předškolních dětí, jaké to bude mít se základní školou a střední
školou  nebo jak  bude  vypadat  dospělý  život?  Tak  daleko  už  nelze  dohlédnout.  Až  při
pobytu v lázních nebo jiných zařízeních, kdy se setkává s rodiči s podobnými problémy si
uvědomí, proč v některém městě mohou existovat zařízení pro děti, které vyžadují zvláštní
péči a v jiných městech tato zařízení nejsou. Jsou snad v našem městě méně schopní lidé
než jinde? Myslím si, že nejsou a proto také vzniklo Dětské denní centrum Beruška pro děti
se zdravotním postižením. 

Od té doby uběhlo již  více než
10 let a v Berušce stále poskytujeme
služby  pro  rodiny  s  dětmi,  které
nebudou mít stejné možnosti jako děti
zdravé.  Nicméně  máme  společnou
radost  z  každého  malého  pokroku,
které dítě udělá. Rodiče mohou přijít
a  nejprve  si  vyslechneme,  co  je
vlastně  trápí.  Společně  se
domlouváme  na  postupu  péče.  Je
úžasné  vidět,  když  děti  začínají
chápat, že se snažíme přiblížit  jejich
světu  a  najít  vzájemnou  cestu

porozumění. My se snažíme porozumět jim a díky tomu je můžeme zase naučit porozumět
nám. Tomu,  co  jim říkáme,  co  po  nich  chceme a co oni  se  snaží  sdělit  nám.  Pomocí
alternativní komunikace, bazální stimulace a kombinací dalších metod je pro ně poznávání
našeho  světa  daleko  přístupnější.  Jednou  přišla  za  námi  maminka  dívenky  s těžkým
kombinovaným  postižením.  Zpočátku  si  dlouho  zvykala  na  nové  prostředí  a  tak  péče
zahrnovala navázání vztahu důvěry. Díky častým onemocněním v dětském kolektivu nebylo
možno péči poskytovat denně, objevili se i další komplikace s přijímáním stravy. Rodiče
prožívali  těžké  chvíle,  ale  nevzdali  to.  Nyní  dochází  individuálně  na  terapie,  které  jí
prospívají a těší se na ně.  Při canisterapii si oblíbila velkého novofunlanďana Flíčka.
Když jednou místo něho přijeli menší psí kamarádi byla velice zklamaná. Díky alternativní
komunikaci se často při logopedické terapii zasmějeme, protože má velmi dobrý smysl pro
humor. Při první zklidňující masáži bazální stimulace zůstala v klidu ležet téměř 20 minut,
což byla úžasná zkušenost, protože  při svém onemocnění stále pohybuje rukama i nohama
a nedokáže zůstat v klidu. Maminka je s ní při všech činnostech, aby to, co jí ukážeme a
naučíme v Berušce, jí pomohlo v každodenní péči doma.  

Spolupracujeme při tom také s odborníky, pravidelně dochází do Berušky klinická
logopedka, canisterapeuti a fyzioterapeutka (která je nyní na mateřské dovolené). Rodiče
mají možnost se obrátit také na sociální pracovnici a psycholožku. Prožíváme společnou
radost s rodiči, i s dětmi, když jim pomůžeme aspoň trochu se připravit na společný život se
svými zdravými vrstevníky. Když se naučíme rozumět jejich světům,  můžeme také je naučit
porozumět zase tomu našemu. 
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Fakultativní činnosti DDC Beruška

Mimo běžný provoz DDC Beruška jsme také připravovali po celý rok akce, při kterých se
mají možnost scházet rodiny mezi sebou, vzít na akci také své přátele či rodinu. 
V lednu to byl například výlet do Karlové Studánky, abychom viděli, co dokáže paní Zima. 
V únoru  to  byl  karneval  na  téma „Cirkus“.  Viděli  jsme
v manéži  spidermana,  tanečnici,  vílu,  černého  kocoura,
klauna a další cirkusové postavy. 
V  březnu  jsme  společně  vítali  jaro,  protože  jarní  žínka
Evelínka  nebyla  k  probuzení.  Museli  jsme ji  na  zahradě
najít  a probudit a sní se probudili  také květiny, stromy i
zvířátka. 
Na konci dubna jsme se všechny kouzelné bytosti nemohly
dočkat, až se konečně sletíme. Počasí nám přálo a tak Slet
se uskutečnil opět na naší zahradě.

Na květen se těšily především maminky dětí. S dětmi jsme jim připravili pohoštění a program, ve
kterém děti ukázali maminkám, co už umí. Společně jsme si naplánovali výlet do ZOO Lešná. Výlet
se vydařil, užili si ho děti i rodiče. Byl to pro děti dárek k jejich svátku dětí. 

V  létě  jsme  s  dětmi  trávili  většinu
času na zahradě,  ale  už  1.září  jsme
pro děti připravili Zahradní slavnost
Berušky. Byly tam připravené soutěže
pro  děti,  informace  pro  rodiče,
představení  všech  aktivit  v  objektu
Spolkového domu a skákací hrad pro
děti. 
V  říjnu  jsme  měli  naplánovanou
Drakiádu,  ale  kvůli  nepřízni  počasí,
jsme  ji  nemohli  uskutečnit.  Ne  vždy
musí vše vyjít podle plánu. 
V  listopadu  nám  to  ale  vyšlo.
Rozloučili  jsme  se  s  podzimem akcí
Uspávání  skřítka Podzimníčka,  našli
jsme mu teplou postýlku v parku za

svitu lampiónů a on se nám odvděčil pokladem u zlatého stromu. Ještě jsme vypustili lampióny
štěstí se svým nejtajnějším přáním.
Prosinec už byl v období příprav na Vánoce, pekli jsme perníčky a uspořádali soutěž o nejkrásnější
perníček,  přišel  za dětmi i  Mikuláš  s  andělem a čertem.  Před Vánoci  jsme si  udělali  Vánoční
posezení, na kterém jsme si připomněli křesťanský svátek narození Ježíše.
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Výlet ZOO Lešná

Slet čarodějnic
Karneval "CIRKUS"



Hospodaření v roce 2014

Celkové náklady 1.125.948,-Kč

Provozní náklady 367.151,-Kč

Mzdové náklady 758.797,-Kč

Celkové příjmy 1.062.813,-Kč

MPSV - dotace 871.000,-Kč

MěÚ Bruntál - příspěvek 77.000,-Kč

Sponzorské dary 215,-Kč

Úhrady za služby od klientů 96.913,-Kč

Vlastní činnost 13.255,-Kč

Členské vklady 4.430,-Kč

Dětské  denní  centrum mělo  v  roce  2014  ztrátový  rozpočet.  Náklady  byly  vyšší  oproti
příjmům o 63.135,- Kč.  Tato ztráta byla pokryta z doplňkové činnosti.

   

II. Volnočasové aktivity

 Keramika

Keramiku pro  rodiče  s  dětmi  využilo  8  rodin  s  dětmi  ve  věku  od 3  do  15 let.
Věnovali jsme se práci s keramickou hlínou od prvního seznámení s keramickou hlínou,
modelování  jednoduchých  tvarů,  vykrajování  až  po  náročnější  objekty,  postavy  nebo
nádoby.  Pro  motivaci  k  tvoření  jsme  začínali  příběhem,  pohádkou  nebo  vlastními
zkušenostmi, a teprve potom jsme potom modelovali. V příjemné rodinné atmosféře jsme se
navzájem povzbuzovali a také probírali společná témata. Myslím, že vždy za ty dvě hodiny,
které jsme společně trávili, jsme si také odpočinuli od každodenních starostí.

Hospodaření v roce 2014

Celkové náklady 4.494,-Kč

Provozní náklady 4.494,-Kč

Celkové příjmy 2.050,-Kč

Úhrady za služby 2.050,-Kč
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Skřítkové z příběhu Pěkná vlastnost



SEDMIČKA - křesťanské divadélko

Divadelní soubor Sedmička  v uplynulém roce doznal změny ve složení hereckého
obsazení. Na podzim se do našeho souboru začlenily dvě nové děti. Naopak stávající herci
již opustili náš soubor ze studijních důvodů. 

Od začátku roku jsme pořádali čtyři pravidelné sobotní odpoledne s Katkou pro
děti z okolních sborů církve CASD Bruntál, Krnov, Vrbno pod Pradědem a Horní Benešov.
Mimo tato setkání jsme vystupovali v Domově důchodců v Osoblaze a  jedno představení
pro křesťanské sdružení Tesalonika v Bruntále. 

Dětem z divadélka Sedmička se podařilo nastudovat  příběh O stvoření vesmíru a
naší planety.  Toto představení bylo velmi náročné,  neboť jsme jej  kombinovali  s video
projekcí filmu Stvoření. I když jsme na podzim začínali opět od začátku, mladí herci jsou
plní elánu do hraní s loutkami, i přes to, že je to hodně fyzicky náročné.

Hospodaření v roce 2014

Celkové náklady 342,-Kč

Provozní náklady 342,-Kč

Celkové příjmy 555,-Kč

Vlastní činnost 555,- Kč
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Fotka z představení "Katka a prázdniny"

Z Představení Pohádka "O slunci"



III.Osvětová činnost

 Komunitní plánování města Bruntál
V komunitním plánu města Bruntál jsme se byli členové  pracovní skupiny Děti, mládež a
rodina a naše hospodářka Monika Medková byla manažerkou pracovní skupiny Osoby se
zdravotním postižením.  Byla  zde  možnost  užší  spolupráce  s  městem Bruntál,  spolupráce
v rámci Komunitního plánování v Bruntále. Díky komunitnímu plánování jsme měli možnost
setkávat se a předávat si zkušenosti a pracovat na tom, abychom pro  osoby se zdravotním
postižením a rodiny s dětmi zajistili fungující síť sociálních služeb. 

 prezentace na veřejných akcích
V uplynulém roce jsme se měli  možnost prezentovat na Slavnosti  Berušky a na Veletrhu
sociálních služeb. Rozdali jsme více než 200 letáků o naší činnosti a pozvánek na akce, které
naše občanské sdružení pořádalo.

 Prezentace v médiích
Zveřejňovali  také všechny aktivity  prostřednictvím vlastních webových stránek,  webových
stránek  komunitního  plánování  města  Bruntálu  a  také  informacemi  v  místním tisku  Náš
Domov.
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Prezentace na Veletrhu sociálních služeb



Vlastní činnost
 

         Vlastní činnost je tvořena přefkturací služeb za úklid místností a společných nákladů
za energie. Dále za pronájem místností k volbám do zastupitelstva.

Hospodaření v roce 2014

Celkové náklady 23.402,-Kč

Provozní náklady 23.402,-Kč

Celkové příjmy 25.782,-Kč

Vlastní činnost 25.782,-Kč

Opravy SDMB

Spolkový dům za prodej společenských místností získal v roce 2013 peněžní prostředky,
které využil na opravu nemovitosti. V roce 2014 se provedla výměna oken v 1. patře, a
s tím  spojené  opravy  jako  je  dokončení  vnitřních  špalet  oken,  výmalba,  a  částečně  se
dokončila oprava venkovní terasa nad zahradou.   

Hospodaření v roce 2014

Celkové náklady 232.497,-Kč

Provozní náklady 228.297,- Kč

Mzdové náklady 4.200,-Kč

Celkové příjmy 451.464,-Kč

Vlastní činnost 451.464,-Kč
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Po výměně oken v 1.patře



Finanční zpráva za rok 2014

Občanské  sdružení  Spolkový  dům  Mariany  Berlové  ukončilo  rok  2014  s  kladným
výsledkem hospodaření  - bylo dosaženo zisku ve výši 155.981,- Kč. Tohoto výsledku se podařilo
dosáhnout  díky příjmům oblasti  vlastní  činnosti,  konkrétně  v rámci  oprav Spolkového domu –
fakturace  oprav  na  MSS CASD.  Zisk  byl  použit  na  pokrytí  ztráty  DDC (  -  63.145 Kč)  a  na
dokončení oprav terasy. Pokrytí nákladových položek  zabezpečily v roce 2014 dotace a příspěvek
z MPSV  a  MěÚ  Bruntál,.  Také  příjmy  z  vlastní  činnosti  a  příjmy  od  klientů  pomohly  krýt
nákladové položky. Jednotlivé volnočasové aktivity až na činnost Keramiky a Pathfinder dosáhly
kladné výsledky hospodaření. 

Celkové náklady organizace činily  v roce 2014 částku 1.386.683,-  Kč a příjmy činily
1.542.664,- Kč. Rozdílem byl zisk ve výši 155.981,- Kč.  

CELKOVÉ  VÝDAJE 1.386.683-Kč
Mzdové náklady 762.997,-Kč
Provozní náklady 623.686,-Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY 1.542.664,-Kč
MPSV 871.000,-Kč
MěÚ Bruntál 77.000,-Kč
Sponzorské dary 215,-Kč
Vlastní činnost 491.056,-Kč
Příjmy od klientů, úhrady za služby 98.963,-Kč
Členské vklady 4.430,-Kč

Přehled hospodaření jednotlivých aktivit

Aktivita Mzdové
náklady

Provozní
náklady

Celkem
náklady

Příjmy Rozdíl

DDC Beruška 758.797 367.151 1.125.948 1.062.813 - 63.135

Keramika 4.494 4.494 2.050 - 2.444

Divadélko 342 342 555 213

Vlastní činnost 23.402 23.402 25.782 2.380

Opravy SDMB 4.200 228.297 232.497 451.464 218.967

Celkem 762.997 623.686 1.386.683 1.542.664 155.981
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Podněty, doporučení pro následující rok

V naší hlavní činností – provozování Dětského denního centra BERUŠKA bychom chtěli
dále zkvalitnit  službu vybudováním místnosti pro senzomotorickou stimulaci dětí se zdravotním
postižením, dále zvýšit kvalifikaci našich pracovníků pro kvalitní poskytování služby. Dětské denní
centrum je služba otevřená dětem i jejich rodičům. Rádi bychom rozšířili spolupráci s mateřskými
a základními školami v rámci návaznosti služby na další zařízení a pro snažší integraci dětí se
zdravotním  postižením  do  běžného  života.  Stálým  podnětem  je  pro  nás  také  spolupráce
neziskových organizací v systému komunitního plánování města Bruntál.  

V  rámci  oprav,  které  potřeba  dokončit  bychom  chtěli  připravit  projekty  na  zajištění
investičních  nákladů pro tyto  opravy.  Jedná se  o  dokončení  výměny oken v  prostorách DDC
Beruška a opravy oken ve sklepních prostorech, dále o opravu fasády a položení dlažby na horní
terase, abychom je opět mohli využívat v DDC Beruška.

 Doufáme, že se nám i v letošním roce podaří zajistit fungování projektu po všech stránkách.

Spolupracující organizace

Město Bruntál
- spolupráce  v  komunitním  plánování  v  pracovních  skupinách  Osoby  se  zdravotním

postižením a Děti, mládež, rodina
- spolupráce na propagaci akcí organizovaných Spolkovým domem Mariany BERLOVÉ
- spolupráce při zajišťování prostor pro volby

Církev adventistů sedmého dne 
- organizátor osvětové činnosti týkající se zdravého životního stylu i duchovního zdraví
- zajišťování volnočasových aktivit 

ADRA
- regionální zastoupení nadace

Dogma o.s.
- Trvalá spolupráce při zajišťování canisterapie

SPC Srdce, Opava
- spolupráce ohledně péče o klienty

SPC pro mentálně postižené, Bruntál
- spolupráce ohledně péče o klienty

Konzultanti projektu

- oblast práce s postiženými, konzultace v oblasti zdravotnictví
Mgr. Pavlína Dolejšová – klinický logoped

  - oblast práce s postiženými, konzultace v oblasti sociální
Vlasta Patíková – sociální pracovnice

- technické otázky stavby, projekty
Jan Savický – stavební konzultace

- oblast ekonomiky a smluvních vztahů
Ing. Jan Stejskal – Občanské sdružení Krnovská synagoga, úvěrový pracovník ČSOB

- oblast humanitárních projektů ADRA, technický konzultant
Jan Savický – regionální zástupce ADRA 
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Za podporu patří naše poděkování hlavním sponzorům:

státním organizacím,

MPSV
město Bruntál

všem spolupracujícím organizacím:

ADRA o.s.
CASD, sbor Bruntál

Dogma o.s.
SPC Bruntál

SPC Srdce Opava

a dále všem fyzickým osobám, jež nás v roce 2014 finančně podpořili a kteří věnovali svůj
volný čas a svou ochotou a prací pomáhali při všech činnostech pro druhé lidi, jež tak beze

zbytku naplnili naše motto:

„Láska je Boží cesta k lidem a lidská cesta k Bohu“. 
(J. Kastl)

S p o l k o v ý  d ům
Mariany BERLOVÉ
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