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ŽIVOTNÍ ZMĚNA PRO ZÁVISLÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA BÉTEL CZ z. s.
ZA ROK 2021
To nejdůležitější z roku 2021 očima ředitelů…
I přes to, že byl rok 2021 stejně jako rok 2020 výrazně poznamenán pandemií, měli jsme
cele naplněnu kapacitu v mužské komunitě. Většina klientů zůstávala v programu dlouhodobě.
Díky významnému daru ze zahraniční nadace jsme byli schopni dokončit nutné renovace
domu pro ženskou komunitu a s pomocí nově zaměstnané vedoucí v dubnu znovu otevřít
naše dveře i pro ženy. Nový dům je dostatečně velký pro 8 žen.
V první polovině roku jsme málem nezvládli již několikátý lockdown našeho dobročinného
obchodu Nábytková Farma. Zachránila nás velmi úspěšná fundraisingová kampaň
podpořená nadací 3W, ve které jsme vybrali 413 156 Kč. Díky vám, našim dárcům, jsme proto
mohli i nadále pokračovat v naší činnosti a poskytovat potřebnou péči lidem bojujícím se
závislostí.
V srpnu jsme oslavili svatbu našeho absolventa a dnes již dlouholetého zaměstnance na
pozici exusera a vedoucího sociálního podniku Vaše stěhování. Svatba se konala na pozemku
komunity v Kralupech a všichni současní členové komunity se podíleli na její přípravě.
Zhruba v polovině roku jsme spustili nové webové stránky naší komunity
www.komunitabetel.cz
Petr a VeronikaTiší

Základní údaje o nás
Kdo jsme?
Svépomocná komunita fungující již od roku 2005. Poskytujeme dlouhodobý pobytový
program pro závislé vedoucí k dlouhodobé spokojené abstinenci.

Komu pomáháme?
Mužům a ženám ve věku od 18 do 50 let se závislostí na návykových látkách
(nealkoholových drogách a/nebo alkoholu) nebo hracích automatech. Přijímáme i muže
a ženy po výkonu trestu.

Jak pomáháme?
Poskytujeme bezplatné bezpečné bydlení v chráněném prostředí bez drog, alkoholu a cigaret.
Základním prostředkem léčby je společný život
v komunitě, ve kterém jsou aplikovány základní
křesťanské principy, jako je bezpodmínečné přijetí,
odpuštění a láska k bližnímu. Hlavním principem
péče je vzájemná pomoc. Déle abstinující členové
pomáhají nováčkům, předávají jim své zkušenosti
a povzbuzují je vlastním příkladem. Každý má
nějakou zodpovědnost, je součástí jednoho týmu.
Přátelské a zároveň jasně strukturované prostředí
napomáhá ke změně zažitých škodlivých vzorců
chování. Mezi základní terapeutické prostředky
patří i smysluplná práce, probíhající v reálném prostředí tří fungujících sociálních podniků.
Doporučená délka pobytu v komunitě je 12-18
měsíců. Pobyt je možné na žádost člena komunity
prodloužit. Někteří absolventi nachází
pracovní uplatnění v našich sociálních
podnicích i po ukončení léčby.

Rok 2021 v číslech
Komu jsme pomáhali?
Počet žadatelů
Počet nástupu mužů

Charakteristika členů
37
19

Žel jsme v tomto roce mnohokrát vzhledem k obsazenosti naší kapacity, nemohli přijímat muže okamžitě, čímž se
častěji stávalo, že nakonec nenastoupili
vůbec. Našli si jiné místo, nebo ztratili
motivaci.
Počet žadatelek o nástup
Počet nástupů žen

22
9

Počet kuřáků

23

Počet členů komunity
po výkonu trestu

6

Počet injekčních uživatelů

9

Průměrný věk mužů při
nástupu do komunity

34

Průměrný věk žen při
nástupu do komunity

27

Jak jsme pomáhali?
Důvod k nástupu:

marihu

2

ana

10

16

závislost
na alkoholu

závislost
na pervitinu

Počet celoročně obsazených
lůžek

12+

Počet výrazně zlepšených
jaterních testů

10

Počet pobytů delších
než 6 měsíců

3

Počet pobytů 12+ měsíců

8

Počet plných úvazků
pro absolventy léčby

2

Nekouřilo po dobu léčby

24

Naše tři sociální podniky
ve kterých se členové v léčbě uplatňují při pracovní terapii
Využitím našich služeb nám finančně pomáháte.

B a z a r s n á b y t ke m , d e ko r a c e m i
a potřebami pro domácnost, jehož
výtěžek pomáhá. V naší nabídce najdete
rozmanité kousky od jednoduchého stolu
za stovku po nádherný rustikální nábytek
za několik tisíc, dále pak obrázky, nádobí
i originální dekorace.
V tomto roce jsme podobně jako v tom
minulém byli výrazně omezeni
uzavírkami obchodu v důsledku covidové
pandemie. Vzhledem k uzavírce okresů,
nebylo možné prodávat nábytek ani přes
internet, protože si pro něj zákazníci
nemohli sami dojet. Bylo to krušné
období, které jsme přestáli jen díky
finanční pomoci dárců. Děkujeme.
Pomoci můžete darováním zboží nebo
nákupem u nás.
Obchod najdete:
U Hřbitova 939, Kralupy nad Vltavou
27801
www.nabytkovafarma.cz

Stěhovací firma se dvěma náklaďáky a dodávkou. Stěhujeme domy, byty i kanceláře.
Vyklízíme pozůstalosti a odvážíme nábytek na
sběrný dvůr.
Stěhování v roce 2021 pokračovalo bez větších
problémů navzdory pandemii. Snažíme se
i nadále zkvalitňovat naše služby. Podařilo se
nám koupit nový nákladní vůz Renault Master
skříň, takže můžeme denně vysílat až tři vozy.
www.vasestehovaní.cz

Provozujeme renovační dílnu a čalounictví. Oživujeme nábytek dle přání našich zákazníků.
Prodáváme stylový retro, anglický vintage a provence nábytek po celkové renovaci.
Oživeno se celý rok stabilně rozvíjelo. Bohužel jsme díky Brexitu přišli o možnost dovozu
nábytku z Anglie. To je citelná ztráta, kterou se nám daří kompenzovat příjmem většího
množství nábytku k renovaci na zakázku. Díky stabilně zaměstnané čalounici, která
zároveň funguje i jako pracovní terapeutka a učí naše klientky čalounit, je Oživeno dobře
fungujícím sociálním podnikem.
www.oziveno.cz
Veškerý výtěžek z prodeje našeho nábytku a služeb financuje provoz komunity BÉTEL
a umožňuje, že pro naše členy je veškerá pomoc bezplatná. Naopak v rámci těchto
podnikatelských aktivit nacházejí smysluplné pracovní uplatnění a učí se nezbytným
pracovním návykům a poctivému řemeslu. Nečerpáme žádné dotace a nejsme placeni ze
zdravotního pojištění. Jsme plně financováni z darů a výtěžku našich sociálních
podniků.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
NÁKLADY

BÉTEL CZ, z.s.

Spotřeba materiálu CELKEM

905 460,88

Potraviny klienti

267 667,00

PHM

217 593,00

Drobný majetek 3 - 40 tis. Kč.

101 902,00

Materiál režie

175 937,99

Spotřeba ostatního materiálu

142 360,89

Darované předměty v rámci Veřejné sbírky

401 555,00

Spotřeba energie

308 738,86

Opravy a udržování (budovy, auta)

462 471,33

Náklady na reprezentaci

4 021,00

Ostatní služby CELKEM

245 344,52

Telefony, internet

103 783,93

Ekonomické služby

32 453,70

Inzerce, propagace, reklama

19 104,34

Provoz domu

24 349,98

Cesty členů komunity na ÚP, k lékaři apod.
Ostatní služby (Nájemné, Poštovné, Ostatní služby)
Mzdy a zákonné soc. a zdr. Pojištění
Ostatní daně a poplatky, pokuty a penále
Nákladové úroky, kurzové ztráty

2 560,00
63 092,57
2 830 071,83
19 060,00
17 415,59

Jiné ostatní náklady (Pojištění, bank. poplatky, ostatní náklady)

102 966,77

Odpisy dlouhodobého majetku

442 530,00

Poskytnuté dary a příspěvky jiným organizacím

224 056,15

Celkem (Náklady)

5 963 691,93

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb stěhování, vyklízení
Tržby z prodeje služeb zahradnictví

593 171,00
0,00

Tržby z prodeje služeb - ostatní

119 889,32

Tržby z prodeje služeb - opravy a renovace

105 214,50

Úroky, kurzové zisky, jiné ostatní výnosy

141,49

Přijaté dary od fyzických a právnických osob

3 015 159,64

Výnosy Nábytková farma (prodej předmětů Veřejné sbírky)

2 324 448,12

Přijaté dary věcné

397 153,00

Celkem (Výnosy)

6 555 177,07

Zisk (-ztráta)

591 485,14 Kč

Zpráva o revizi účetnictví
spolku BÉTEL CZ z.s. za rok 2021

Byly předloženy tyto doklady:
Výpisy z ČSOB a ČS k bankovním účtům za rok 2021
Pokladní příjmové a výdajové doklady za rok 2021
Přijaté a vydané faktury za rok 2021
Mzdová agenda za rok 2021
Inventarizace účtů za rok 2021
Daňové přiznání za rok 2021 včetně patřičných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
příloha k účetní závěrce)
Byly zkontrolovány zůstatky bankovních účtů - v pořádku.
Byly zkontrolovány zůstatky pokladen (CZK a EUR) - v pořádku.
Byla zkontrolována inventarizace účtů - v pořádku.
Namátkově bylo zkontrolováno zaúčtování příjmových a výdajových pokladních
dokladů, faktur přijatých, vydaných, interních dokladů.
Konečný hospodářský výsledek za rok 2021 tvoří zisk ve výši 591 485,14 Kč
Vše je řádně zaúčtováno, bez významných závad.
V Praze 3. 6. 2022
Milena Černá
osoba pověřená revizí účetnictví
Lenka Minartová
osoba pověřená revizí účetnictví

Řízení
Výbor spolku:
Předseda: Petr Tichý
Místopředseda:
Mgr. Veronika Tichá
Člen: Ing. Andrea Pešlová
Velký výbor:
všichni členové výboru
a Elliott Tepper,
Kent Martin,
Mary Alice Martin

Poděkování
Děkujeme všem pravidelným i nepravidelným,
velkým i drobným dárcům za jejich podporu naší
práce. Mezi naše pravidelné dárce patří KS Praha,
International Church of Prague, Nadační fond
KMS, Josten Trust, Nadace 3W, WEC International a další.
Děkujeme MUDr. Kateřině Knopové za skvělou
a trpělivou péči o zdraví našich klientů. Děkujeme
Kentovi Martinovi a Daně Staňkové za supervizní
péči. Děkujeme vš em s polupracujícím
organizacím za poskytnutou pomoc.
Děkujeme všem, kteří neúnavně využívají služby
Vaše stěhování a nakupují v našem dobročinném
obchodě, bez vás bychom nemohli pomáhat
těm, kteří to potřebují.

