
 
 
KONVENT  HOSPITÁLSKÉHO 

ŘÁDU SV. JANA Z BOHA –
MILOSRDNÝCH BRAT ŔÍ 

 
je zařízením řádu milosrdných 
bratří,  jehož  posláním  a  cílem  je 
pečovat o nemocné a jinak 
potřebné ve zdravotnictví i 
oblastech sociální a kulturní. Řád 
milosrdných bratří působí na pěti 
kontinentech  
v celkem 50 zemích světa a je 
zřizovatelem mnoha charitativních 
a zdravotnických zařízení. 
Nezaměřuje se pouze na nemocné, 
ale věnuje se také seniorům,  lidem  
s duševním  či  chronickým 
onemocněním, v neposlední řadě se 
zabývá propagací morálních  
a etických hodnot ve společnosti. 
Konvent milosrdných bratří v Brně 
zahrnuje provoz dvou lékáren, 
koncertního sálu a Rodinného 
centra Benjamin spolu s Klubem 
Benjamínek.  
 
 
 

 
 
KONTAKT: 
 
Klub Benjamínek 
Klášter milosrdných bratří 
Vídeňská 7, 639 00  Brno 
 

=
 
e mail: benjaminek@milosrdni.cz  
www.milosrdni.cz===================
 
tel: 731 402 757 
IČ: 15531678  
Bankovní spojení:  
ČS Brno - 1341685399/0800 
                  vs. 6 
vedení zařízení: 
Bc. Petra Škrdlíková 
 
DĚKUJEME ZA PODPORU: 
Statutárnímu městu Brnu 
Nadaci Veronica 
Společnosti Etela o.p.s 
Nadaci umění pro zdraví 
=
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      Konvent Hospitálského řádu   
                       sv. Jana z Boha  
                  -  Milosrdných  bratří                       

   Vídeňská 7, 639 00  Brně 
 
 
 

 

 
 

      KLUB    BENJAMÍNEK 
    „miniškolka“  pro d ěti od 3 do 7 let 
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===================================================
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KLUB BENJAMÍNEK 
 
je zařízením péče o děti rodinného 
typu. Má inkluzivní charakter  
a jeho cílem je poskytování 
bezpečného zázemí dětem v duchu 
křesťanských hodnot. 
 
Důležité informace: 
1. Dokumentace 
Před nástupem do zařízení musí 
rodiče vyplnit a odevzdat: 

- žádost o přijetí dítěte 
- přihlášku ke stravování 
- potvrzení lékaře 
- evidenční list dítěte 

V Benjamínku je k nahlédnutí 
vnitřní řád a další dokumenty 
důležité pro provoz zařízení. 

 
2. Školné 
Za celodenní péči o dítě platí rodič 
ve školním roce 2013/14 částku 
6 000 Kč měsíčně. Splatnost 
úhrady je vždy ke 20. dni 
předcházejícího měsíce. Úhradu je  
 
 

 
 
možné provést převodem z účtu, 
složenkou nebo hotově. Částka  
za krátkodobou péči v Benjamínku 
činí 70 Kč/ hod. (rodič hradí hotově 
při vyzvednutí dítěte). Krátkodobý 
pobyt je třeba domluvit den předem 
(telefonem nebo elektronicky). 
 
3. Stravné 
Obědy i svačinky ve výborné 
kvalitě zajišťujeme ve spolupráci 
s externí gastronomickou firmou. 
Pitný režim po celý den je zajištěn. 
Je možná domluva jakékoli diety. 
Cena oběda je 32 Kč. 
 
4. Pracovníci Benjamínku zajišťují 
dětem každodenní vzdělávací 
program, inspirovaný Rámcovým 
vzdělávacím programem pro  PV 
(systém vzdělávání ve školství). 
Během práce s dětmi využíváme 
koncept multisensoriální výchovy, 
s důrazem na rozvoj 
psychomotoriky,  řečových 
kompetencí (v týmu je logopedická 
asistentka) a tvořivosti. 
 

 
 
5. Do Benjamínku dítě potřebuje: 
- oblečení do místnosti, papučky 
- převlečení na zahradu vč.obuvi 
- cvičební úbor 
- pyžamko 
- náhradní punčocháčky, ponožky, 
  tričko 
- hygienické potřeby:  

tekuté mýdlo, papírové 
kapesníky v krabičce, toaletní 
papír, kartáček na zuby (tenká 
rukojeť) + zubní pastu, hřeben 

 
Podrobnější informace získáte 
v Benjamínku. 
 
Na našich stránkách naleznete 
veškeré další informace, formuláře 
k vyplnění a nabídku programů 
rodinného centra, mezi které patří: 

- další vzdělávání pro rodiče  
- volnočasové aktivity 
- poradenství a pastorace  
- speciálně pedagogická 

podpora dospělých i dětí 
  
 


