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Slovo úvodem

Vážení přátelé,

jako každý rok  je mou milou povinností předložit Vám výroční zprávu za Spolkový dům
Mariany BERLOVÉ v Bruntále. Naší hlavní činností bylo poskytování sociálních služeb Dětského
denního centra Beruška pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením od jednoho do patnácti let
věku. Dětské denní centrum je registrovanou sociální službou dle zákona č.108/2006 Sb, zákona
o sociálních službách, §45 jako centrum denních služeb. Posláním DDC Beruška je integrace dětí
se zdravotním postižením do společnosti.  V uplynulém roce jsme naplňovali toto poslání tím, že
jsme se podporovali  naše uživatele  v  celkovém rozvoji  své  osobnosti  s  ohledem na specifické
potřeby,  které  mají.  Naše  podpora spočívala  v  pomoci  při  osobní  hygieně,  při  stravování,  ve
výchovně – aktivizačních činnostech, sociálně terapeutických činnostech, styku se společenským
prostředím.  Rodinám  jsme  připravovali  setkávání  a  vzájemné  poznávání,  poskytovali  jsme
informace rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Pořádali jsme akce, které směřovaly
k propojení života dětí se zdravotním znevýhodněním a dětí zdravých. 

Naše organizace také v uplynulém roce zajišťovala fakultativní  činnosti  sociální  služby.
Byly to Akce pro rodiny s dětmi, Keramika a canisterapie.

Vnímáme  také  důležitý  závazek  vůči  veřejnosti,  a  z  toho  důvodu  jsme  naši  činnost
prezentovali na veřejných akcích Slavnost Berušky a Veletrh sociálních služeb. Měli jsme možnost
být v  přímém kontaktu s  veřejností,  osvětlovat  jim naše atkivity  a zvát je  na akce,  které jsme
pořádali.

Závěrem bych chtěla poděkovat především týmu našich zaměstnanců a spolupracovníků za
jejich ochotu, nadšení a nápady pro další práci. Všechny naše aktivity jsme mohli realizovat díky
dotacím  ze  státní  správy  Moravskoslezského  kraje,  Městského  úřadu  Bruntál  a  sponzorským
darům firem. 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

vedoucí DDC Beruška
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Základní údaje

Subjekt: Spolkový dům Mariany BERLOVÉ
Forma: zapsaný spolek
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
web: www.berl.cz

Vznik organizace

Naše  občanské  sdružení  vzniklo  11.6.  2002  v Bruntále  jako  občanské  sdružení
k poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením a zázemí pro další neziskové
organizace, působící v oblasti Bruntálu. Tato potřeba vyplynula z činnosti jednotlivých organizací,
které hledali pro svou činnost prostory. 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 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  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. Od té
doby  doposud  provozujeme  registrovanou  sociální  službu  Dětské  denní  centrum  Beruška,
fakultativní činnosti a osvětovou činnost.
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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,  logopedickou  a
sociální  pro  rodiny  s  dětmi  se  zdravotním  postižením  od  1  do  15 let,  které  se  ocitly
v nepříznivé situaci.

 Fakultativní  činnosti  pro  rodiny  s  dětmi,  mládež  i  dospělé,  umožňující  přirozenou
integraci mezi osobami se zdravotním postižením a osobami zdravými.

 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, prostor
pro ostatní NNO působící v našem objektu..

 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 Ing. Jan STEJSKAL
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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, senzomotorická místnost Snoelezen
- 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 2016 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. 

Ambulantní služby centra denních služeb byly zachovány v roce 2016 pro 16 dětí se zdravotním
postižením v rozsahu 9035 intervencí.  Bylo uzavřeno 10 nových smluv. Byly zajištěny základní
činnosti  jako  pomoc  při  osobní  hygieně,  poskytnutí  stravy  nebo  zajištění  stravy,  výchovně
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické  činnosti  jako  jsou  muzikoterapie,  arteterapie  a  logopedická  péče.  Dětem  se
zdravotním postižením a jejich rodinám bylo také poskytováno základní poradenství a to formou
osobních setkání, předáváním informací v tištěné podobě a elektronickou poštou. 
Prostřednictvím  poskytování pomoci při osobní hygieně došlo u dětí zlepšení při samostatnosti
při  používání  WC,  zlepšení  schopnosti  uvědomit  si  svou potřebu  a  sdělit,  že  potřebuji  jít  na
toaletu. Děti si také upevnili základní hygienické návyky jako umývání rukou po použití WC, před
a po jídle, po znečištění rukou při
různých  výtvarných  nebo
pracovních  aktivitách,  po
příchodu z pobytu venku. Některé
děti  procházely  nácvikem
přechodu z plen na používání WC.
Děti  jsme  vedli  k  samostatnosti
při  oblékání a obouvání tak, aby
byly připraveny přejít do MŠ nebo
do ZŠ.
Při  pomoci  u  poskytnutí  nebo
zajištění stravy došlo u dětí s PAS
ke  zlepšení  přijímání  potravy.
Většina  těchto  dětí  již  jídlo
neselektuje, což přispívá k jejich osobnímu rozvoji a zklidnění celkového napětí a nervozity. Děti
zvládly základní kulturně společenské návyky u stolování – poděkování a požádání, příprava a
úklid  drobného stolního  náčiní,  jíst  v  klidu,  neodbíhat  od stolu.  U dětí  s  poruchou přijímání
potravy se zlepšilo přijímání tekuté stravy, prováděl se nácvik polykání.

Ve  výchovně  vzdělávacích  a
aktivizačních činnostech jsme pracovali
vždy  s  týdenním  tématem,  který  se
zobrazoval  v  jednotlivých  oblastech
rozvoje  dítěte  dle  individuálních  plánů.
Děti  se  rozvíjely  v  oblasti  tělesného
vývoje,  psychického  vývoje,  komunikace,
v  oblasti  sociálních  vztahů  mezi
jednotlivci, chápání a porozumění vztahů
ve  společnosti  a  ve  světě.  Jednotlivá
témata  mohli  rodiče  sledovat  na  našem
facebooku
https://www.facebook.com/pg/Dětské-
denní-centrum-Beruška 
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Poskytování stravy
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Sociálně  terapeutické  činnosti jsme
poskytovali v průběhu celého roku formou
arteterapie, kde děti měly možnost vyjádřit
to  co  cítí  prostřednictvím  výtvarných
technik a práci s různým materiálem. Dále
formou  muzikoterapie,  pro  kterou  jsme
nově pořídili tkzv. „padák“, pomůcku pro
rozvoj  spolupráce  a  vzájemného
respektování.  Dětem  jsme  pomáhali  při
rozvoji  senzomotorického  vnímání  ve
speciální  místnosti  Snoelezen.
Prostřednictvím logopedické terapie došlo
u  dětí  ke  zlepšení  komunikačních
schopností  pod  vedením  logopedické
asistentky  Bc.  M.  Medkové  a  klinické
logopedky  Mgr.  P.  Dolejšové.  Pracovali
jsme  metodou  AAK  –  augmentativní  a
alternativní komunikace s využitím facilitované komunikace.

Zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím probíhalo  denně  při  procházkách  do
blízkého i  vzdálenějšího okolí,  děti  se seznamovaly se základními pravidly  silničního provozu,
s postupem  při  nakupování,  s  dopravními  prostředky,  s  různými  místy  ve  svém  bydlišti,
podporovali jsme prostorovou orientaci u dětí.

Byla zvýšena kvalifikace pracovníků v rámci péče o uživatele o tyto kurzy – Podpora změny a
motivace u klientů, Snoelezen v teorii a praxi, Základy pohybové a taneční terapie, a Aktivizační a
relaxační arteterapeutické techniky. V průběhu roku došlo k navýšení celkové kapacity o jednoho
uživatele a 1 pracovníka v sociálních službách.
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti



Hospodaření v roce 2016

Celkové náklady 1.159.891,-Kč

Provozní náklady 265.055,-Kč

Mzdové náklady 894.836,-Kč

Celkové příjmy 1.159.891,-Kč

MSK - dotace 876.000,-Kč

MěÚ Bruntál - příspěvek 53.300,-Kč

Příspěvek klienti 142.997,- Kč

Vlastní činnost 17.731,-Kč

Sponzorské dary 16.622,- Kč

Dofinancování nákladů ze 
zisku minulého roku

53.241,- Kč

Dětské denní centrum mělo v roce 2016 ztrátový rozpočet. Náklady byly vyšší oproti 
příjmům o 53.241,- Kč.  Tato ztráta byla pokryta ze zisku minulého roku. Mezi další zdroje 
k pokrytí nákladů patřila vlastní činnost, jíž tvořily pronájmy prostor pro volební místnost 
a pro aktivity spolupracujících organizací. 
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DDC Beruška navštívili žáci ze ZŠ Okružní v Bruntále



II. Fakultativní činnosti

Mimo  základní  činnosti  pro  zachování  ambulantních  služeb  byly  dětem  se
zdravotním  postižením  a  jejich  rodinám  poskytovány  také  fakultativní  činnosti,  které
probíhaly každý měsíc dle ročního plánu v rámci akcí.

Akce pro rodiče s dětmi
Výlet za mrazivcem jsme pořádali tradičně za účasti rodičů. Vyjeli jsme do Karlové

Studánky  obdivovat  zimní  krásy  a  vodopády,  nadýchat  se  čerstvého  vzduchu  a  sdílet
společně  volný  čas  a  přivézt  si  nějakou  drobnost  z  výletu.  Starší  sourozenci  měli
připravené pro menší děti soutěže s odměnami. 

Karneval se  konal  tradičně  v  prostorách
DDC  Beruška,  tentokrát  na  téma  Rok
s pohádkovými  bytostmi.  Děti  se  nejprve
ukázaly ve svých maskách, potom putovaly
celým rokem a plnily různé úkoly, za které je
čekaly  sladké odměny.  V závěru jsme také
losovali  tombolu,  takže  si  každé  dítě
odneslo domů i nějaký dárek. 
Vítání jara jsme oslavili návštěvou stanice
mladých přírodovědců v Bruntále.  Donesli
jsme zvířátkům sladké mrkve, suché chleby.
Děti měly možnost vidět domácí i exotická
zvířata a jejich mláďata, pohladit si králíky,
morčata,  kočku,  slyšet  zpěv  andulek  a
dalších papoušků.  
Odpoledne  pro  maminky  jsme  připravili
společně  s  dětmi.  Děti  si  nacvičily  krátký
program z toho, co se již v Berušce naučily,
a připravily  také maminkám dárek a malé
pohoštění. 

Výlet ke dni dětí jsme uspořádali do ZOO Lešná. Výlet byl pro děti děti i jejich rodiče  a
sourozence. Ráno jsme společně vyrazili autobusem p .Petríka a těšili jsme se na zvířata.
V ZOO jsme měli možnost díky pěknému počasí vidět všechna zvířata ve výbězích, které
jsou uspořádány podle světadílů.  Mimo to si děti  mohly vyzkoušet bubnovat na africké
bubny,  projít  se  ve  výběhu  klokanů  a  krmit  rejnoky.  Samozřejmě  nechyběl  ani  čas  na
zábavu v dětském koutku a na oběd. V 14 hodin jsme se unavení vydali zpět do Bruntálu. 
Loučení  s  létem
probíhalo  na  farmě
v Karlovicích,  kam jsme
vyjeli  na  výlet.  Děti
donesli  zvířátkům
pamlsky v podobě mrkví,
jablek a suchého chleba.
Měly možnost pohladit si
kozu,  prase  Pepu,
telátko a krmit i  ostatní
zvířata  na  farmě.  Za
odměnu  se  mohly  svézt
na  poníkovi.  Čekání  na
jízdu si krátily skákáním
na trampolíně. Před obědem jsme rychle spěchali domů, ale dětem se moc nechtělo. 
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Karneval

Loučení s létem na Farmě v Karlovicích



Slavnost Berušky se konala tradičně 1.září na zahradě DDC Beruška. Zpočátku zde bylo
málo lidí z veřejnosti,  ale během odpoledne se zaplnila celá zahrada. Účastníci dostali
kartičky pro plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, kde se mimo jiné dozvěděli o všech
aktivitách, které zde probíhají. Za splnění všech úkolů dostali špekáček na opékání. Děti
měly také možnost vyřádit se na skákacím hradu. 
Drakiáda se uskutečnila v dopoledních hodinách. S dětmi jsme donesli draky na pole za
parkem a vypustili jsme je do vzduchu. Děti měly velký zážitek z pouštění draků. Některé
takovou aktivitu dělaly poprvé v životě. 
Uspávání skřítka Podzimníčka bylo letos  za studeného podzimního počasí.  Skřítek byl
opravdu veliký a tak byl problém najít pro něj v parku dostatečně velké místo pro jeho
zimní spánek. Přece jen se to dětem podařilo a skřítek jim za to vydal něco málo ze svého
pokladu. 

Vánoční  posezení  jsme  pořádali  pro
maminky,  babičky  a  vůbec  všechny
příbuzné.  S  dětmi  jsme  připravili
program  z  aktivit,  které  se  děti
v průběhu  docházky  do  Berušky
naučily,  děti  také  vyrobily  dárky  pro
své  blízké  a  upekly  perníčky  na
pohoštění.  Také  některé  maminky  se
nedaly zahanbit a donesly ochutnávku
vánočního  cukroví.  Pak  jsme  již  jen
čekali na zazvonění zvonečku a děti si
mohly  rozbalit  dárky,  které  si  vzaly
domů i dárky, které zůstaly v Berušce
na další rok. 

Canisterapie
Canisterapie  probíhala

1xměsíčně, a to vždy ve čtvrtek od 9:30
do  11:30  hodin  v  DDC  Beruška.
Canisterapii  zajišťovala  organizace
Dogma, která v září změnila svůj statut

z právnické osoby na fyzickou osobu Libor Macháček. Na poskytování služeb canisterapie
to  však  nemělo  žádný  vliv.  Do  DDC Beruška  dojížděla  pravidelně  terapeutka  Andrea
Macháčková se svými psími svěřenci.  Canisterapie probíhala vre dvou fázích – aktivní
(interakce mezi dítětem a psem) a pasivní (relaxace).  Děti si procvičovaly svou paměť,
když měly vyjmenovat, kteří psí kamarádi přijeli. probíhal nácvik sebeovládání, když děti
musely  počkat  na  individuální  terapii,  rozvíjeli  své  komunikační  schopnosti,  když
popisovaly  jednotlivé  části
těla,  učily  se  vyjadřovat
pomocí  kresby,  jak  pes
vypadá,  kde  bydlí,  co  jí.
Učily se pečovat o druhého,
když si  hrály,  že pes stůně.
Díky  canisterapii  se  u  dětí
odstranily  bariéry
v komunikaci,  v  sociálních
vazbách  a  zklidnily  se  po
psychické  stránce  a
docházelo  k  uvolňování
spastických  svalových
partií.
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Příprava na Vánoční posezení

Canisterapie - relaxace



Keramika
Keramiku  pro  rodiče  s  dětmi  využilo  6  rodin  s  dětmi  ve  věku  od  3  do  15 let.

Věnovali  jsme  se  rozvoji  výtvarného  vyjádření  pomocí  tvoření  s  keramickou  hlínou.
Účastníci  se  naučili  jednotlivým způsobům zpracování  keramické  hlíny,  tvoření  z  ruky,
tvoření  z  plátů,  způsobu  spojování  jednotlivých  dílů,  modelování  jednoduchých  tvarů,
vykrajování  až  po  sestavování  náročnějších  prostorových  zvířecích  figurek,  objektů,
postavy nebo nádoby. Témata pro tvoření z keramické hlíny jsme čerpali buď z příběhu
nebo si jej většinou účastníci měli možnost navrhnout sami. Reflektovali jsme také témata
vztahující se k danému ročnímu období – v zimě to byli například sněhové vločky, ovečky
do Betléma, tři králové, na jaře jarní sluníčko, rybky, bazén, v létě to byly hrady, draci,
princezny, na podzim otiskování přírodnin do hlíny, hodiny, misky, papíroví draci a další. 

 V příjemné rodinné atmosféře jsme se navzájem povzbuzovali a také relaxovali.
Myslím, že vždy za ty dvě hodiny týdně, které jsme společně strávili, jsme si také odpočinuli
od  každodenních  starostí. Zde  Vám  představujeme  Vám  některé  výrobky,  které  rodiče
s dětmi vytvořili.

Hospodaření v roce 2016

Celkové náklady 66.897,-Kč

Provozní náklady 66.897,-Kč

Celkové příjmy 66.897,- Kč

Příspěvek MěÚ Bruntále 17.400,- Kč

Vlastní činnost 2.070,- Kč

Dofinancování nákladů ze 
zisku minulého roku

47.427,- Kč

Fakultativní  činnost  měla  v  roce  2016  ztrátový  rozpočet.  Náklady  byly  vyšší  oproti  příjmům
o 47.427,- Kč.  Tato ztráta byla pokryta ze zisku minulého roku.
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Keramika - jaro

Keramika - podzim



III.osvětová činnost

 Komunitní plánování města Bruntál
V komunitním plánu města Bruntál jsme byli členové  pracovní skupiny Osoby se zdravotním
postižením.  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 250 letáků o naší činnosti a pozvánek na akce, které
naše organizace pořádala.

 Prezentace v médiích
Zveřejňovali také všechny aktivity prostřednictvím vlastních webových stránek, na vývěsce
před objektem Spolkového domu Mariany BERLOVÉ. 
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Veletrh sociálních služeb

Slavnost Berušky – ukázka canisterapie



Opravy SDMB

V roce 2016 bylo zahrnuto do oprav SDMB pokračování v opravě venkovní terasy. Bylo
také  potřeba  každoročně  věnovat  část  nákladů  na  drobné  opravy  interiérů,  vodo- a
elektro-instalace, dalšího vybavení a hraček, údržby zahrady a vnějšího okolí budovy.

        
Hospodaření v roce 2016

Celkové náklady 1.232,-Kč

Provozní náklady 1.232,- Kč

Celkové příjmy 1.232,-Kč

Vlastní činnost 1.232,-Kč

Finanční zpráva za rok 2016

Občanské sdružení Spolkový dům Mariany Berlové ukončilo rok 2016 s záporným 
výsledkem hospodaření  - ztráta ve výši - 100.668,- Kč. Ztráta  byla pokryta ze zisku minulých let.

Pokrytí nákladových položek  zabezpečily v roce 2016 dotace z MSK a MěÚ Bruntál,. 
Další příjmy tvořily zdroje z vlastní činnosti, sponzorské dary a příjmy od klientů, které pomohly 
krýt nákladové položky. 

Celkové náklady organizace činily v roce 2016 částku 1.228.020,- Kč a příjmy činily 
1.127.352,- Kč. Rozdílem byla ztráta ve výši 100.668,- Kč.  

CELKOVÉ  VÝDAJE 1.228.020,-Kč
Mzdové náklady 894.836,-Kč
Provozní náklady 333.184,-Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY 1.127.352,-Kč
MSK 876.000,-Kč
MěÚ Bruntál 70.700,-Kč
Sponzorské dary 16.622,-Kč
Vlastní činnost 21.033,-Kč
Příjmy od klientů, úhrady za služby 142.997,-Kč
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Podněty, doporučení pro následující rok

V naší hlavní činností – provozování Dětského denního centra BERUŠKA bychom chtěli
dále  zkvalitnit  službu  doplněním  vybavení  DDC  Beruška.  Chtěli  bychom  zajistit  kvalitní
poskytování péče o děti postupným zvyšováním kvalifikace jednotlivých pracovníků a zajištěním
osobního asistenta pro imobilní děti, které současné době zvýšily četnost pobytu v DDC Beruška.
Dětské denní centrum je služba otevřená dětem i jejich rodičům. V následujícím roce bychom rádi
pokračovali  a  rozšířili  spolupráci  se  základními  školami  v  rámci  návaznosti  služby  na  další
zařízení a pro 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 je zapotřebí dokončit  z minulého období,  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 a dokončení oprav na horní
terase, abychom ji 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 
• spolupráce na propagaci akcí organizovaných Spolkovým domem Mariany BERLOVÉ
• spolupráce při zajišťování prostor pro volby

Klinická logopedie Dolejšová Pavlína Mgr.
• spolupráce ohledně logopedické péče o klienty

Dogma o.s., od září 2016 Libor Macháček
• spolupráce při zajišťování canisterapie

SPC Srdce, Opava
• spolupráce ohledně péče o klienty

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

SPC Kpt.Vajdy, Ostrava
• spolupráce ohledně péče o klienty

ZŠ Jesenická, Bruntál
• mezioborová spolupráce 
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Za podporu patří naše poděkování 

státním organizacím:

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na provoz sociální služby DDC Beruška
Tato akce byla podpořena Městem Bruntál

sponzorům:
AL INVEST Břidličná, a.s.

Jiří Mikšík Elektromateriál, stavebniny, Horní Benešov
VEGALL Pharma s.r.o., Vrbno pod Pradědem

Věra Odstrčilová, Světlá Hora
Ivana Popíková – POPINA, Bruntále

Melanie Kautzová, Bruntál

všem spolupracujícím organizacím:

Klinická logopedie Dolejšová Pavlína Mgr.
Dogma o.s., Libor Macháček

SPC Bruntál
SPC Srdce Opava

SPC Kpt.Vajdy, Ostrava
ZŠ Jesenická, Bruntál

a dále všem fyzickým osobám, jež nás v roce 2016 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 ů m
Mariany BERLOVÉ

      Město Bruntál
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