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BÉTEL CZ z. s. 

sídlo: Ke Kateřinkám 1405, 149 00 Praha 4 – Chodov, 

IČO: 26983982 

 

kontaktní adresa: U Hřbitova 939, Kralupy nad Vltavou, 278 01 

Tel. 315 694 691  mob. 603 110 635 

www.komunitabetel.cz 

email: info@komunitabetel 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BÉTEL CZ z. s. ZA ROK 2015 

 

Foto č. 1: Pracovníci s rodinami a členové komunity, 2015 

Poslání, cíle, charakteristika pomoci: 

Svépomocná křesťanská komunita BÉTEL CZ z.s. (dále jen Bétel) zajišťuje bezpečný domov 

lidem, kteří se chtějí zbavit své závislosti na návykových látkách. 

http://www.komunitabetel.cz/
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Hlavním posláním komunity Bétel je vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se lidé 

přirozenou cestou naučí zdravému životnímu stylu. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské 

hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce. 

Vize 

Být kvalitní, finančně soběstačnou a rozvíjející se alternativou dlouhodobých sociálních a 

zdravotních programů protidrogové léčby. Vyvíjet svou činnost tak, aby co nejvíce lidí vyšlo 

ze závislosti a naučilo se žít plnohodnotný svobodný život založený na stále platných 

křesťanských hodnotách.  

Hlavní cíl: 

Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt smysluplný zdravý životní styl, ve kterém 

není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. 

Dílčí cíle: 

Pomáháme členům komunity k: 

 Zlepšení tělesného i duševního zdraví 

 Dosažení dlouhodobé abstinence 

 Postupnému získávání pozitivního sebehodnocení a úcty k vlastní osobě 

 Zlepšování sociálních a komunikačních dovedností 

 Osvojování pracovních návyků a dovedností v reálné pracovní situaci 

 Připravenosti překonávat překážky a řešit konflikty jako přirozenou součást lidského 

života 

 Vyrovnání se s vlastní minulostí 

 Obnovení a uspořádání vztahů s rodinou a blízkými 

 Uspokojivému plánování vlastní budoucnosti 

 Rozvíjení schopnosti smysluplně trávit volný čas 

Cílová skupina: 

Svépomocná komunita Bétel je určena mužům ve věku od 18 do 35 let se závislostí na 

návykových látkách (nealkoholových drogách a/nebo alkoholu) nebo hracích automatech. 

Přijímáme i muže po výkonu trestu. 

Indikační kritéria 

 Škodlivé užívání návykových látek (nealkoholových a alkoholu) 

 Závislost na hraní hazardních her 

 Deklarovaná motivovanost k léčbě 

Kontraindikace přijetí 

 Zdravotní stav znemožňující aktivní účast na programu komunity 

 Psychické onemocnění vyžadující medikaci a odbornou péči psychiatra 

 Věk do 18 a nad 35 let 
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Prostředky léčby: 

Základním prostředkem léčby je společný život v komunitě, ve kterém jsou aplikovány 

základní křesťanské principy, jako je bezpodmínečné přijetí, odpuštění a láska k bližnímu. 

Přátelské a zároveň jasně strukturované prostředí napomáhá ke změně zažitých škodlivých 

vzorců chování. 

Mezi další prostředky léčby patří: 

 Smysluplná práce v rámci dobročinného podnikání 

 Režim 

 Individuální poradenství 

 Spolupráce s rodinou 

 Nácvik odpovědnosti 

 Nácvik komunikačních a sociálních dovedností 

 Sociální práce 

 Vzdělávání 

 Sport a volnočasové aktivity 

 Duchovní doprovázení a pastorační služba 

 Modlitba 

Doporučená délka pobytu v komunitě je 12-18 měsíců. Pobyt je možné na žádost člena 

komunity prodloužit. 

V komunitě je možné si v rámci programu odpracovat nařízené obecně prospěšné práce. 

Spolupracujeme s Probační a mediační službou v Mělníku. 

 Principy práce 

„Snadný příchod, snadný odchod“ – pomáháme všem bez rozdílu rasy, příslušnosti nebo 

vyznání, člen komunity může odejít kdykoli si přeje 

Individuální přístup – ke každému člověku je přistupováno jako k jedinečné bytosti 

s vlastními názory, pocity, přáními, schopnostmi a potřebami 

Bezpečné prostředí – zajišťujeme bezpečné prostředí bez drog, alkoholu a násilí pro všechny 

členy 

Respektování svobodné vůle a přání členů komunity v souladu s cílem léčby a kontextem 

života v komunitě 

Respektování lidských práv a důstojnosti člověka 

Diskrétnost – veškeré údaje a všechna sdělení členů komunity jsou důvěrná 

 

Řízení 

Předseda spolku: Petr Tichý 

Místopředseda spolku: Mgr. Veronika Tichá 

Výbor: předseda a místopředseda spolku a ing. Andrea Pešlová  

Velký výbor: všichni členové výboru a Elliott Tepper, Kent Martin, Meike Reyes-Martinez 
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Z historie: 

Komunita Bétel zaměřená na dlouhodobou léčbu závislostí byla v České republice 

založena v září 2005 v Kralupech nad Vltavou jako občanské sdružení registrované 

Ministerstvem vnitra jménem Betel Česká republika, o.s.. Od dubna 2006 po nezbytné 

rekonstrukci zakoupeného domu začal Bétel přijímat první klienty. 5. 7. 2014 byl název Betel 

Česká republika, o.s. vymazán ze spolkového rejstříku a nově zapsán jako BÉTEL CZ z.s. 

BÉTEL v roce 2015 oslavil deset let své existence. 

Spolupráce 

Jsme členové mezinárodní organizace Betel International, WEC International a 

ISAAC (International Substance&Alcohol Abuse Coalition) a České evangelikální aliance. 

Spolupracujeme s církvemi: KS Praha, AC Bez Hranic Praha, International Church of Prague, 

Hope House Church Barnsley a St. James Gerrards Cross ve Velké Británii a dalšími. 

 

Základní údaje o profilu našich členů komunity v roce 2015 

Počty nástupů uživatelů návykových látek do léčby 

V roce 2015 nastoupilo do léčby celkem 24 klientů, tedy o 9 méně než v roce 2014. 22 

z nich nastoupilo poprvé. Většina z nich se o nás dozvídá na naší webové stránce, velkému 

počtu z nich jsme doporučeni jako následná péče, když přijdou na detoxifikaci do 

psychiatrické léčebny. Dva z celkového počtu nástupů, byli klienti, kteří se vrátili do léčby po 

neúspěšném pokusu abstinovat. Jednalo se o klienty, kteří první léčbu nedokončili. Důvody 

pro menší počet nástupů mohou být dva. Za prvé byl i menší počet žadatelů, ale druhým 

velmi vítaným důvodem je i delší zůstávání členů komunity v léčbě a tudíž i menší fluktuace. 
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Počty žadatelů a věkový průměr členů komunity 

O léčbu v roce 2015 žádalo celkem 40 žadatelů. Mezi žadatele o léčbu počítáme ty, se 

kterými vyplníme celý standardizovaný vstupní telefonický pohovor. Z těch nakonec skutečně 

nastoupilo 24. V některých obdobích roku jsme měli žadatele o léčbu evidovány v pořadníku, 

protože okamžitý nástup nebyl možný. Věkový průměr všech členů naší komunity, kteří 

nastoupili do léčby v roce 2015, byl 28,8 let. 

 

Další informace o profilu našich členů komunity 

Soudně trestáno před nástupem do komunity Bétel bylo v roce 2015 celkem 8 

uživatelů (tedy výrazně méně než v roce 2014), z toho 6 bylo ve vězení.  

Intravenózně drogy užívalo před nástupem do komunity 12 členů. Co se týká 

dosaženého nejvyššího vzdělání: 3 členové měli dokončené středoškolské vzdělání 

s maturitou, 14 mělo výuční list a 7 mělo základní vzdělání. 

Kromě jednoho byli všichni uživatelé, kteří nastoupili do léčby v roce 2015, kuřáci. 

Betel je jednou z mála komunit, kde je zakázáno i kouřit.  

 

Struktura členů komunity dle primární návykové látky 

 

 

Účinnost léčby 

Opět se nám podařilo zvýšit počet členů komunity, kteří zůstanou déle než tři měsíce a 

i déle než 6 měsíců.  I nadále stabilně léčbu úspěšně ukončuje 5-10% klientů. Betel udržuje 

kontakt s klienty po léčbě (a to i nedokončené) v případě, že o to projeví zájem. I nadále 

zůstává velmi dobrým nástrojem v této oblasti Facebook, díky kterému máme informace od 

bývalých členů komunity. Máme tak potřebnou zpětnou vazbu o účinnosti. V těsném 

telefonickém a osobním kontaktu zůstává i člen komunity, který úspěšně dokončil léčbu a pak 
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zde pracoval na pozici exusera. V tomto roce odešel a v létě 2016 plánuje svatbu, pracuje jako 

policista.  

 

Foto č. 2: Veronika Tichá vyučuje Etické dílny 

 

Preventivní programy Etické dílny® 

 V roce 2015 pokračovala Veronika Tichá ve vyučování programu Etické dílny® na ZŠ 

v Kralupech a okolí. Spolupracovala hlavně ze ZŠ Komenského a Třebízského, kde přednáší 

na celém druhém a v některých třídách prvního stupně. V roce 2015 rozšířila svou nabídku 

témat z pěti na dvanáct. Jednotlivými tématy oslovila celkem přes 800 žáků. Školy se 

spoluprácí počítají i pro rok 2016. Zájem projevilo i Dvořákovo gymnázium, ZŠ v Rudné a 

ZŠ v Libčicích nad Vltavou. 

 

Toto byly plány pro rok 2015 zveřejněné ve výroční zprávě z roku 2014: 

Dále rozvíjet propagaci na sociálních sítích. Rozšířit náš tým alespoň o jednu 

administrativní sílu. V návaznosti na naše preventivní programy Etické dílny® začít 

volnočasový klub pro mládež, kde by byla vytvořena platforma pro následnou péči o děti, 

které se programů na školách účastní. Chceme i nadále zkvalitňovat služby, které poskytujeme 

členům naší komunity, kteří se léčí ze závislosti. Plánujeme zavedení namátkových kontrol 

požití návykových látek. Dále chceme zkvalitnit péči především o nováčky v komunitě, 

abychom jim pomohli lépe se zorientovat a integrovat do stávající skupiny klientů. 
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Zhodnocení naplnění plánů pro rok 2015: 

 Podařilo se nám vést volnočasový klub pro mládež tak, jak jsme ho plánovali (viz. 

samostatný odstavec). Daří se nám propagovat BÉTEL na sociálních sítích. Zvýšili jsme 

frekvenci příspěvků na FB, v září jsme začali shromažďovat databázi zákazníků nakupujících 

v našem dobročinném obchodě, kteří mají zájem o emailová upozornění a rozesíláme jim 

aktuální informace o dění v obchodě pomocí mailchimpu. Nakoupili jsme testery pro 

přítomnost návykových látek v moči a zavedli namátkové kontroly.  

Plány pro rok 2016 

 Vytvořit psanou koncepci péče o nově příchozí a manuál pro rodiče, který jim pomůže 

lépe porozumět průběhu léčby v naší komunitě. Pokračovat v Teen Clubu minimálně do 

konce školního roku. Vypracovat produktový design a ustálenou nabídku ručně vyráběných 

výrobků, které budeme prodávat na vánočních a velikonočních dobročinných akcích. Dále 

získat prostředky a začít rekonstrukci dílny, která v současnosti nevyhovuje ani našim ani 

bezpečnostním požadavkům, a proto je využívána jako sklad. Společně s plánovaným 

příjezdem Iana a Celiny Martin, kteří zde budou působit příležitostně jako dobrovolníci, 

vytvořit systém pravidelných kurzů pro členy a pracovníky naší komunity. 

Teen club 

V říjnu jsme založili volnočasový klub pro děti a mládež od 12-16 let. Záměrem klubu je 

pomoci dětem aktivně trávit volný čas s důrazem na rozvoj zdravého životního stylu na 

základě křesťanských etických hodnot. Součástí setkání jsou: drobné občerstvení, videa, 

poslech hudby, anglická konverzace, diskuze na témata, která jsou pro děti ožehavá a 

aktuální, sledování epizod cyklu České televize EXIT 316, hry, tvoření, zajímaví hosté atd. 

Schází se pravidelně 16-24 dětí každý čtvrtek. Takový zájem jsme skutečně nečekali a 

nebývale nás potěšil.  

 

Foto č. 3: Hra v rámci Teen Clubu za účasti dobrovolnic z USA 
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Stručný přehled událostí 

Březen – Duben  

Získali jsme větší finanční dar od naší mateřské organizace Betel International na dokončení 

dvou bytů, jejichž výstavbu jsme zahájili v roce 2008 a z finančních důvodů ji nemohli 

dokončit.  Zahájili jsme intenzivní dokončovací práce za pomoci dobrovolníků i lokálních 

profesionálních řemeslníků. 

V dubnu proběhla několikadenní návštěva Kenta Martin, Sama Shirazi a Iana Daw, v jejímž 

rámci jsme absolvovali i intervizi.  

  

Foto č. 4 a 5: Hypo a canis terapie

V dubnu také proběhl zážitkový dvoudenní pobyt na farmě s koňmi, ovcemi a kozami, kde si 

členové komunity mohli vyzkoušet jízdu na koni nebo základy přirozené komunikace s koňmi 

za asistence zkušených „koňáků“.  

Červen  

Anglický tým dobrovolníků z Barnsley dokončuje stavební práce na bytech. Přijíždí rodina 

Mexičanů – Gaspar, Libuska, Jose a Matias Smutný-Redon, kteří zde plánují pomáhat 

minimálně dva roky.  

Karel Znamenáček (vedoucí domu) a Vadym Shlehel (člen komunity) úspěšně doběhnou 

Army run – 10 km běh s výkonnostními překážkami a úkoly.  

 

Foto č. 6: Karel Znamenáček a Vadym Shlehel po doběhnutí Army runu 
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Červenec 

V červenci jsme zavřeli na jeden víkend obchod i komunitu a všichni vyrazili na tzv. David’s 

camp do Německa do Neumunsteru. David’s camp pořádá Betel Německo a jedná se o velkou 

křesťanskou přátelskou akci. 

Dále jsme se všichni jako již každoročně zúčastnili celonárodní křesťanské konference. 

Děkujeme Křesťanské misijní společnosti za zajištění volného vstupného. 

Srpen  

V srpnu jsme se zúčastnili 

radostné události – svatby 

bývalého člena naší 

komunity, který se zde 

vyléčil ze své dlouholeté 

závislosti na alkoholu.  

 

 

 

Foto č. 8: Standa Vacek se žení 

V srpnu nastoupila na částečný úvazek naše nová asistentka a sociální pracovnice Andrea. 

Dále jsme se rovněž tradičně zúčastnili celosvětové konference WEC Betel v Ciudad Real ve 

Španělsku, kde se přijímají strategická rozhodnutí ohledně budoucnosti Betelu International a 

paralelně zde probíhá supervize. 

Září 

Karel, Vadym a Vašek běží noční běh Prahou. Podařilo se nám zprovoznění čistírny 

odpadních vod, která byla nutná pro rozšíření kapacity našeho domu v souvislosti s výstavbou 

dvou nových bytů.  

 

Foto č. 9: Václav, Karel a Vadym po doběhnutí nočního běhu Prahou 
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Říjen  

Karel Znamenáček odchází z pozice vedoucího a na jeho místo nastupují dva noví vedoucí. 

Karel byl silnou oporou týmu, ale nastal pro něj čas splnit si svůj sen a stát se policistou.  

Prvního října jsme měli první Teen Club. 

Listopad   

Probíhají hektické přípravy a výroba dekorací na dobročinné vánoční trhy. 

Prosinec 

Proběhl ve znamení vánočních trhů, kterých jsme se letos účastnili poprvé. Je to skvělá 

příležitost k propagaci. 

Poděkování 

Děkujeme všem pravidelným i nepravidelným, velkým i drobným dárcům za jejich 

podporu naší práce. Mezi naše pravidelné dárce patří Value Added a.s., Česká spořitelna, KS 

Praha, International Church of Prague, TirBazar-Martin Oberfalcer, Hope House Church 

Barnsley, Nadační fond KMS a další.  

Děkujeme MUDr. Kateřině Knopové za skvělou a trpělivou péči o zdraví našich 

klientů. Děkujeme Kentovi Martinovi za supervizní péči. Děkujeme všem spolupracujícím 

organizacím za poskytnutou pomoc. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v průběhu roku 

2015 podíleli bezplatně na naší činnosti a výrazně nám pomohli k naplňování našich cílů. 

Děkujeme Betel of Britain a Casa Bet-EL e.V. našim sesterským organizacím za 

pravidelnou dodávku nábytku zdarma pro naši dobročinnou burzu. 

Jak můžete pomoct Vy? 

1. Finančními příspěvky 

Finanční dary můžete posílat přes bezpečnou platební bránu PayPal na naší webové stránce 

www.komunitabetel.cz nebo na účet naší organizace číslo:196892898/0300. Pokud nám dárce 

dodá poštovní adresu, na všechny dary vystavujeme potvrzení o darech pro daňové účely. 

2. Věcnými dary pro členy naší komunity 

S vděčností přijímáme:  trvanlivé jídlo, čisticí prostředky, toaletní potřeby, pánské oblečení 

pro potřeby členů komunity, nářadí apod. 

3. Darováním věcí, které se vám už nehodí do našeho dobročinného obchodu 

Rádi si přijedeme pro nábytek, nádobí, elektrospotřebiče a bytové doplňky v dobrém stavu na 

prodej v našem dobročinném obchodě (více informací na www.nabytkova-farma.cz), jehož 

celý výtěžek jde na provoz naší svépomocné komunity. 

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Tichá 

  

http://www.komunitabetel.cz/
http://www.nabytkova-farma.cz/
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Zpráva o revizi účetnictví zapsaného spolku Bétel CZ 

za rok 2015 

 

Byly předloženy tyto doklady: 

Výpisy z ČSOB k bankovním účtům za rok 2015 

Pokladní příjmové i výdajové doklady za rok 2015 

Přijaté a vydané faktury za rok 2015 

Interní doklady za rok 2015 

 

Byly zkontrolovány zůstatky bankovních účtů a pokladny. Zůstatky ke konci roku 2015 souhlasí 

s účetním stavem. 

 

Namátkově byly zkontrolovány: 

- příjmové a výdajové pokladní doklad, jejich úplnost a správnost, 
- faktury přijaté a jejich proplacení v bance či pokladně, 
- platby mezd a dávek soc.zabezpečení v bance i v pokladně, 
- úhrada ostatních závazků 

 

Konečný hospodářský výsledek za rok  2015 tvoří zisk ve  výši 481 367,85 Kč 

(výnosy 2 863 721,36 Kč, náklady 2 382 353,51 Kč). 

 

V účetnictví za rok 2015 nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. 

 

 

V Praze 31.10. 2016 

 

 

Jiřina Homolková 

revizor 
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Zpráva o výsledku  hospodaření za rok 2015 
 PŘÍJMY 
 Tržby z prodeje služeb (stěhování, zahr.sl., obchod)             789 301 Kč  

Ostatní příjmy (úroky, prodej dl.hm.majetku,přeplatky aj.)                  4 552 Kč  

Přijaté dary od fyz.  a práv. osob, věcné dary          2 069 868 Kč  

Celkem příjmy          2 863 721 Kč  

VÝDAJE 
 Spotřeba materiálu a energie             625 512 Kč  

Prodané zboží             262 020 Kč  

Opravy a udržování (budova, auta)                75 956 Kč  

Ostatní služby (telefony, účetní a daňové  sl., žumpa atd.)             244 828 Kč  

Mzdy a zákonné soc. pojištění             413 147 Kč  

Daň z nemovitosti a ost. daně a poplatky                17 250 Kč  

Úroky  z úvěrů (auta)                94 544 Kč  

Ostatní  výdaje (pojištění, bankov. poplatky atd.)                66 144 Kč  

Odpisy             415 635 Kč  

Poskytnuté dary (Bétel  UK)             167 318 Kč  

Celkem výdaje          2 382 354 Kč  

Výsledek hospodaření - zisk             481 367 Kč  

 

 


