
Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně

Vídeňská 7 | CZ - 639 00  Brno | tel +420 543 165 319 
 fax +420 543 165 319 | sekretariat@milosrdni.cz | www.milosrdni.cz 

IČO 15531678 | DIČ CZ15531678 | ČS Brno 1341685399/0800

K O N V E N T  B R N O

V Brně, 11. 2. 2013

RODINNÉ CENTRUM BENJAMIN a KLUB BENJAMÍNEK 

jejich vznik při konventu milosrdných bratří v Brně

RODINNÉ CENTRUM BENJAMIN - prostor pro vzdělávání, poradenství a volný čas
V roce 2013 zahajuje při konventu milosrdných bratří svoji činnost Rodinné centrum Benjamin. Konvent zřizuje 
centrum jako svoji pobočku, jejímž cílem je poskytování zázemí mladým rodinám a rodinám s malými dětmi 
v lokalitě Brno – Štýřice, a to formou nabídky cenově dostupných služeb napomáhajících stabilitě rodin,  
vedoucích k posilování jistoty ve výchově dětí a podporujících rodinu jakožto bezpečné místo pro rozvoj 
dětí v ní žijících. Jednotlivé aktivity jsou realizovány s ohledem na vývojové období dětí, během aktivit pro 
rodiče bude zajištěna péče o děti ve vedlejších (nyní rekonstruovaných) prostorách a přilehlých venkovních  
prostorách. Některé aktivity jsou pro rodiče a děti společné.
Druhým, neméně důležitým cílem centra je možnost získání pracovních zkušeností pro ženy na rodičovské 
dovolené při jejich zapojení do fungování centra, čímž může vzniknout prostor jak pro profesní růst,  
tak pro pocit seberealizace během rodičovské dovolené, která je vzhledem k času i rozsahu kompatibilní  
s potřebami jejich dětí.
Programová náplň centra vychází z předpokladu, že členové rodin s malými dětmi čelí mnoha těžkostem  
a ocení podporu, odbornou pomoc, vzdělávání i začlenění do komunity rodin ve stejném vývojovém období, 
neboť život ve velkém městě, současný trend a často i nutnost osamostatňování mladých rodin od původních 
širších rodinných společenství může vést k jejich sociální izolaci.

KLUB BENJAMÍNEK – spolu s respektem
Vedle Rodinného centra Benjamin vznikají v konventu milosrdných bratří podmínky pro realizaci  
“zařízení péče o děti” s názvem Klub Benjamínek – spolu s respektem.
Název pro rodinné centrum i zařízení péče o děti nese jméno „Benjamin“, což v překladu znamená „dítě 
štěstí“. Podtitul „spolu s respektem“ vystihuje základní principy práce v Klubu Benjamínek, kdy půjde  
o spolupráci jak v týmu vedoucích, tak ve skupince dětí, o inkluzi – spolužití různých lidí s různými specifiky  
a o respekt k odlišnostem.
Klub Benjamínek je plánován jako místo, v němž budou některé děti trávit velkou část pracovního týdne svých 
rodičů. Těmto rodičům chceme nabídnout odpovědné vedení jejich dětí v souladu s křesťanskými hodnotami, 
dětem samotným pak místo, kde budou moci zažívat jistotu, přijetí, radost, kde budou moci růst, dozrávat  
a učit se novým věcem o sobě i o světě. Klub Benjamínek nebude alternativou výuky náboženství  
a bude přístupný rodinám napříč náboženskému vyznání.
Cílem vedení Klubu Benjamínek je mj. poskytnout dětem prostor k nabývání potřebných schopností důležitých 
pro další vývoj dítěte v pozdějším období. Jde o klíčové  kompetence dítěte v předškolním věku, jimiž jsou 
kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a interpersonální a kompetence 
občanské a činnostní. Důraz bude kladen také na enviromentální výchovu a zdravý životní styl.
Jedním ze základních principů fungování Benjamínku bude princip inkluze, tedy spravedlivé prostředí  
pro všechny děti i pracovníky a poskytnutí podmínek pro využití potenciálu každého jednotlivce. Jedním  
z cílů Klubu Benjamínek bude v této souvislosti zapojení několika žen pečujících o vlastní dítě s postižením  
na zkrácené pracovní úvazky.

Bližší formace budou průběžně zveřejňovány na stánkách milosrdných bratří www.milosrdni.cz.

Br. Martin Richard Macek O. H., DiS
představený milosrdných bratří Čech a Moravy
převor brněnský a valtický
2. rádce provincie rakouské
člen provinční etické komise


