
Nadaèní fond Betlém nenarozeným jsme po nìkolikaleté 
pøípravì založili v roce 1997 jako odezvu na novì se 
formující a v podstatì odlišný postoj k životu, než jak byl 
naším prostøedím a  kulturou  staletí  nesen,  kde   rodina   
v   sobì   zahrnovala   úctu   k   životu   od   poèetí    až    
po pøirozenou smrt. Chceme svou èinností napomáhat 
chránit pøedevším nenarozené dìti, které jsou souèasným 
pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají minimální právní 
ochranu a nemohou se samy bránit. 
Jsme pøesvìdèeni, že do prostøedí této planety  se  zasévá  a 
do nitra dalších generací pøedává to, a pouze to, èím se 
skuteènì žije, a proto jsme se rozhodli výslovnì a zcela 
konkrétnì postavit na stranu života formou spoleèných 
krokù. 



Sídlo:  Nadaèní fond Betlém nenarozeným
           Dobrá 26
           739 51  Frýdek-Místek

Kontaktní adresa:
            Dobrá 699
            739 51  Frýdek-Místek

E - mail: nf.betlem@volny.cz

IÈO:   65892399

Správní rada:
    Ing. Antonín Gryžboò (pøedseda, statutární zástupce)

    Ing. Jiøí Hutyra (èlen)

    Ing. Veronika Buèová (èlen)

    Petr Zirps (èlen)

    Bc. Magdaléna Králová (èlen)

    František Indra (èlen)

     

Nadace Betlém nenarozeným byla založena dne           
12. února 1997 a registrována Okresním úøadem                
ve Frýdku-Místku pod èís. j. P/93, poø. è. 85.

Na základì  zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích               
a nadaèních fondech, byla tato nadace transformována            
na Nadaèní fond Betlém nenarozeným, který byl dne 
12.kvìtna 1999 zapsán u Krajského obchodního soudu       
v Ostravì do nadaèního rejstøíku



Vážení pøátelé,

ubìhl další rok a do Vašich rukou se opìt dostává výroèní zpráva Nadaèního fondu Betlém nenarozeným za rok 
2003. Tato výroèní zpráva Vám chce pøiblížit naše spoleèné hledání a konkrétní kroky, které se nám v uplynulém 
roce podaøily uskuteènit k naplnìní cílù Nadaèního fondu Betlém nenarozeným. Hlavním cílem našeho 
nadaèního fondu je ochrana poèatého života a pomoc nastávajícím maminkám, které hledají øešení své tíživé 
situace spojené s pøijetím již poèatého dítìte. Pro naplnìní tohoto našeho cíle se nám v minulém roce podaøilo 
otevøít  poradnu  Cesta  v  tìhotenství,  ve  které  poskytujeme   poradenství   všem,  kteøí  øeší  otázky   spojené  
s nechtìným tìhotenstvím. Mohou se na nás také obracet  i t ìhotné  ženy,  které  své  mateøstv í pøijaly  a  hledají  
z jakýchkoli dùvodù pomocnou ruku.
 Dále jsme zaèali èinit konkrétní kroky k pøevzetí a rekonstrukci  domu  pro  tìhotné  maminky   v   tísni   
v  Hamrech u Hlinska. Po rekonstrukci bude tento dùm sloužit pøedevším maminkám hledajícím zázemí a pomoc 
pøi øešení problémù s pøijetím poèatého dítìte.

Svou èinností chceme prohloubit úctu k životu v celé šíøi, proto v rámci nadaèního fondu pùsobí rovnìž 
misijní støediska, poskytující pomoc všem potøebným, zvláštì v tìch nejchudších èástech svìta. Nadále také 
pokraèuje spolupráce s dìtským domovem na Ukrajinì.

Od kvìtna 2003 máme také jednoho zamìstnance, který se vìnuje fundraisingu a souèasnì prezentaci 
spoleèného úsilí a základní myšlenky ochrany a úcty k lidskému životu  do okolního svìta.

Rádi bychom touto formou zároveò podìkovali všem, kteøí se veøejnì stavìjí na ochranu nenarozeného 
života nebo jiným zpùsobem tento úmysl podporují. Srdeènì dìkujeme rovnìž tìm, kteøí finanènì podpoøili cíle 
našeho nadaèního fondu a touto formou nám umožòují tyto cíle dále naplòovat.

                          Ing. Antonín Gryžboò
                 pøedseda nadaèního fondu
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Na úvod si dovolím citaci z jednoho letáèku, který jsme v rámci nadaèního fondu pøipravovali pro šíøení 
našímyšlenky: „Chápu a ze zkušenosti už vím, že cestou není hledat štìstí pro sebe  a  zabývat  se  svým  citlivým  
a nìkdy uplakaným srdcem, ale aby mì bolelo to, co bolí druhé. Moje odpovìï na život je… díky…“ Náš 
fundraising a vlastnì i celý Nadaèní fond Betlém nenarozeným žije z pozadí tìchto souvislostí. 

Co to vùbec fundraising je? Cizí slovo, ne právì libozvuèné a tìžko pøeložitelné, zahrnuje rùzné  metody  
a postupy, jak získat prostøedky na èinnost nevýdìleèných nevládních organizací. Fundraising pro nás není jen 
získávání penìz, je to pøedevším zpùsob, jak moci pøedat dál  hodnotu,  o  které jsme pøesvìdèeni  a  pro  kterou  
v rámci naší organizace spoleènì žijeme  -  úctu k životu od poèetí až po pøirozenou smrt. 

Cíle fundraisingu jsme si stanovili takto:

1. Navazovat upøímné vztahy s firmami i jednotlivci pro pomoc nenarozeným dìtem, 
jejich oslovování s prosbou o sponzorování domu pro tìhotné matky v tísni  
a  poradny pro ženy a dívky Cesta v tìhotenství.

2. Naši èinnost zamìøovat jakýmkoliv kontaktem s tiskem, 
televizí, rozhlasem, korespondencí, osobními setkáními, 
veøejnými vystoupeními k znovuprobuzení uvìdomìní úcty k životu.

Není to pro nás tedy jen získávání prostøedkù, ale navazování a uchovávání nových vztahù s nabídkou 
možnosti spolupracovat s dalšími lidmi, kteøí vnímají úctu k nenarozenému životu  jako problém. Jsme si vìdomi 
ožehavosti samotného tématu, kterým se zabýváme - ochranou nenarozených dìtí, a s tím související 
problematikou potratù. Jde nám o hájení celistvé harmonie a krásy života. Je však potøeba, aby si i potrat každý                 
z nás nìkam zaøadil, má-li náš život smìøovat k moudrosti, zralosti, kráse a lásce. Jestliže však vìdomì nesmìøuje, 
pak proè vlastnì vùbec žiji? A patøí do tohoto pohledu tedy potrat? Na tuto otázku si už odpovídá každý sám           
a ráda bych, aby odpovìï mohl nalézt i v našem pøístupu, v tom co dìláme a jak to dìláme.

Zøejmì proto, že je tato otázka tolik citlivá, setkávali  jsme se  pøi  našich  akcích  i  jednotlivých  setkáních  
s rùznými reakcemi. Možná je to také tím, že èlovìk mohl leckdy zahlédnout i sebe, svùj pøístup k vlastnímu  
životu i k životu druhých. Velmi nás povzbudilo setkání s otevøenými lidmi, ochotnými se na staré zabìhnuté 
souvislosti dívat novì, s tìmi, kteøí souznìli s hodnotami, kterých si vážíme a hájíme je, s tìmi, kteøí s námi jednali  
s úctou a na rovinu, i když mìli jiné pojetí hodnot než my. Ale i za ta setkání, která nám nebyla pøíjemná, jsme byli 
vdìèní, protože nás vedla k hlubším úvahám a pøemýšlení, proè a jak chceme za tìmito hodnotami stát my.

Byli bychom moc rádi, kdyby jednou domy pro tìhotné matky v tísni byly prázdné, aby už nikdo 
nepotøeboval naši pomoc. Znamenalo by to, že tento problém je už vyøešen. V souèasné dobì jsou ale azylové 
domy pøeplnìny a tak se snažíme vykrýt jedno bolavé místo v sociální síti naší spoleènosti. Aby tento problém byl 
co nejmenší, vìnujeme se také oblasti prevence. Tedy výchovì k odpovìdnosti za život svùj  i  druhých  a  k  úctì  
k hodnotám všeobecnì lidským i pøesažným. 
        Tento úvod byl pro vysvìtlení, pochopení všech aktivit, které jsme v rámci fundraisingu v tomto roce 
uskuteèòovali, a pøístupu, který jsme pøitom volili.
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Pro pøehlednost jsem naši èinnost rozdìlila do nìkolika oblastí, i když každé takovéto rozdìlování            
je trochu umìlé, protože jednotlivé oblasti spolu souvisejí a ve všech jde ve své podstatì o vztahy.

Kontakty s firmami aneb neèekaná pøekvapení
 V uplynulém roce jsme se vìnovali zejména kontaktování firem. Byl to rok, ve kterém jsme sbírali 
zkušenosti, abychom pochopili, co je a co není pøínosné. Firmy jsme kontaktovali zejména dopisy, ale èasto           
i osobnì. V podtextu je psáno „aneb neèekaná pøekvapení“, protože každé setkání bylo opravdu nové a neèekané 
svým prùbìhem, výsledkem a nìkteré i trváním. Èasto jsem si myslela, že nìco už je jisté a pak se to rozpadlo jako 
krabièka z karet, nebo naopak, kde jsem to neèekala, setkala jsem se s nebývalou vstøícností. Tato setkání mne mile 
pøekvapila a povzbudila. Ráda bych uvedla tiskárnu Kleinwächter ve Frýdku - Místku, která nám vytiskla obaly 
naší výroèní zprávy se slevou, a tiskárnu Optys v Opavì, která nám pomohla nejen s výroèní zprávou,                 
ale také s rùznými reklamními materiály, a to zcela zdarma. Z dalších bych ráda zmínila Severomoravskou               
elektromontážní a.s. ve Frýdku - Místku, polikliniku ve Frýdku - Místku a tímto i vstøícný pøístup lékaøského 
kolektivu k této problematice, zvláštì pak panu ing. Nìmeèkovi, dále Chance a.s. Frýdek - Místek,                    
panu Vítu Zezulkovi a dalším.

Zaøizování naší poradny aneb jak jsme ke skøíním pøišli
Na poèátku roku se nám podaøilo najít velice hezké místo pro poradnu. Zajistili jsme pronájem,                           

ale ke zdárnému zahájení provozu nám chybìl jakýkoliv nábytek. Snažili jsme se sehnat i starý. Zavolala jsem své 
známé, jestli nemá nìjaký tip na vhodnou firmu. Dala mi jeden. Firma se však pøestìhovala jinam a já bloudila                  
po mìstì, abych našla její nové sídlo. Pøitom jsem navštìvovala všechny ostatní, které, jak se mi zdálo, by nám                 
mohly pomoci. Po pùldenní marné snaze jsem si už øíkala, že to nemá smysl a že jdu dìlat nìco „rozumnìjšího“           
a nechala jsem nohy, a� mì zanesou, kam chtìjí. Pøede mnou se objevilo sídlo jedné firmy a v pevném pøesvìdèení 
jsem si øekla, že tahle je dnes už opravdu poslední. Už nejdu nikam! Odpovìdi pana šéfa na mé dotazy byly: „Jasnì, 
není problém, to vám taky mùžeme dát, to chápu…“. Byla jsem jak v „jiøíkovì vidìní“.

Díky tomuto kontaktu máme plnì vybavenou poradnu sektorovým nábytkem, rohovou lavicí, židlemi, 
velkým poradním stolem vyrobeným na míru a dalšími vìcmi…… Když jsem odcházela, øíkala jsem si: „Dobøí 
lidé ještì žijí.“ Nebudu název této firmy jmenovat, protože je jí milejší zùstat ve skrytu.

 Zajiš�ování materiálu pro rekonstrukci domu aneb jsou takoví, kteøí i na jiné než na svou rodinu 
myslí, a co mají a mùžou, to dají…

V této oblasti nám byla velkým povzbuzením firma Velux Brno, která nám darovala dvì støešní okna, 
kompletní pøíslušenství k devíti oknùm a sedm oken za polovièní cenu, a také øada místních firem, s nimiž jsem se 
na poèátku èervna kontaktovala. Mezi ty, ke kterým se výbornì hodí to, co je napsáno v názvu,  je firma                   
pana Chaloupky Instav v Hlinsku. S velkou ochotou a vstøícností nám zapùjèil celou øadu náøadí, které nám 
usnadòovalo práci pøi rekonstrukci domu. Dìkujeme za jeho rady, všestrannou pomoc a velice lidský pøístup. 
Také firma pana Preisslera nám byla velkým povzbuzením a pomocí v naší práci. Dìkujeme i firmì Huky, Avanti  
z Hlinska a mnohým dalším.
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V tomto roce probìhlo také nìkolik koncertù. Benefièní koncert skupiny Hrozen u pøíležitosti 
znovuotevøení kostela sv. Jošta ve Frýdku - Místku, Koncert pro život v Ostravì - Pustkovci a ve Frýdku - Místku, 
benefièní koncert Pavla Nováka v Klimkovicích. Nyní krátce o nìkterých z nich:

Koncert pro život
Zaèátkem roku 2003 jsme hledali, jakou formou bychom mohli pøedat myšlenku ochrany nenarozeného 

života dál a jak umožnit lidem zahlédnout tento problém jinýma oèima, hlubším pohledem. Tehdy se zrodila 
myšlenka vzít si na pomoc nìco, co dokáže proniknout a vysvìtlit i tajemné a složité vìci beze slov,  tedy hudbu. 
Po nìkolikamìsíèním hledání formy, obsahu a provedení plánovaného zámìru se zrodil  Koncert pro život.

První se uskuteènil dne 15. kvìtna 2003 v kostele sv. Cyrila a Metodìje v Ostravì - Pustkovci. Druhý 
koncert se konal 19. øíjna 2003 v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku - Místku za ochotné pomoci                                
ZUŠ duchovní hudby.
     Aèkoli hlavním zámìrem tìchto koncertù byla snaha otevøít a pøiblížit ostatním myšlenku ochrany 
nenarozeného života, našli se i lidé, kteøí své souznìní s touto myšlenkou vyjádøili také finanèním darem. 

 Koncert Pavla Nováka
V prosince 2003 se uskuteènil benefièní koncert pøerovského zpìváka Pavla Nováka. Ten pøijal naši 

nabídku a svým vystoupením podpoøil hlavní myšlenku celého nadaèního fondu. 
V pøípravách na tuto akci nám velmi ochotnì pomáhalo øeditelství základní školy a obecní úøad v Dolní 

Lhotì. Samotný koncert probíhal v radostné atmosféøe, lidé v sále byli nadšeni. Tu nejvìtší radost do programu 
vnesly dìti svou ryzostí, upøímností a prostotou. A� to bylo vystoupení pìveckého sboru Ètyølístek ze základní 
školy v Dolní Lhotì nebo i dìti ze skautského oddílu z Velké Polomi, které pøi písni Pavla Nováka Mravenci, 
ztváròovaly rekonstrukci našeho domu pro tìhotné maminky v tísni. Obì tato vystoupení dìtí sklidila velkou 
pochvalu.

Tøetí dùležitou oblastí, lteré se vìnujeme, je oblast prevence.

Projekt „Uèíme se pomáhat sobì navzájem i druhým“ prozákladní  školu v Dolní Lhotì
V èervnu 2003 jsme nabídli øeditelství ZŠ Dolní Lhota spolupráci prostøednictvím projektu „Uèíme se 

pomáhat sobì navzájem i druhým“.  Øeditelství školy tuto nabídku pøijalo kladnì, a tak od nového školního              
roku 2003 se tento projekt zaèal realizovat. Ukonèení je naplánováno na èerven 2004. Cílem je pomoci dìtem být 
vnímavými i k jiným potøebám než jen k vlastním (neuzavírat se do sebe) a k hodnotám, které nás pøesahují, jako je 
pravdivost, poctivost, upøímnost, èistota, spravedlnost a láska. 

Tento program je rozdìlen do ètyø tématických blokù, ve kterých dìti plní rùzné úkoly zamìøující se               
na výchovu ke vztahovým hodnotám. Setkali jsme se s velkou vstøícností a to nejen u dìtí, ale také u vedení školy. 
Je to pro nás krásný zážitek vidìt rozzáøené a vykulené dìtské oèi. Velkým pohlazením je samotný fakt, že se 
nìkteré tyto dìti setkávají s nìèím, co ještì nepoznaly a co je mùže obohatit. Velmi nás také pøekvapuje                 
a povzbuzuje ochotná spolupráce s vedením školy. Patøí jim za to velký dík. 
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V dubnu probìhla také v Ostravì pøednáška na VOŠS (Vyšší odborná škola sociálnì právní) s cílem 
oslovit studenty pro spolupráci s naším nadaèním  fondem. Pøednášky se na  naše pozvání zúèastnila také jedna   
z èlenek obèanského sdružení Na poèátku, která se s námi podìlila o své zkušenosti ze života jejich domu          
pro tìhotné matky v tísni.

Se školou máme navázanou dobrou spolupráci             
s možností oslovení studentù pro jakékoliv další akce. 
Mnoho jich chtìlo také u nás absolvovat praxi. Povzbudil 
nás rovnìž zájem jedné studentky, která svou závìreènou 
práci psala na téma tìhotných matek v tísni a ráda by u nás 
pozdìji pracovala.

V záøí 2003 se nám podaøilo zapojit skautský 
dívèí oddíl z Dobré do výchovného programu           
na místní základní škole. Dívky tento program                          
o problematice ochrany nenarozených dìtí pøipravují               
ve spolupráci s naší poradnou Cesta v tìhotenství.  

Snažili jsme se také o navázání kontaktu s prostøedím, kde se dùm nachází. Pøímo v opravovaném     
domì probìhla scénka, kterou jsme chtìli pøedstavit naši 
organizaci i cíl, k jakému bude dùm sloužit. Byli pozváni 
všichni lidé z vesnice i všichni ti, s nimiž jsme se již setkali            
v nedalekém mìstì. Úèast nebyla velká, ale myslím si, že 
samotná akce se podaøila. Jako pøedvánoèní dárek hráli 
rodièe z našeho nadaèního fondu  pro všechny lidi z okolí 
pohádku. Pohádka byla velmi hezká a pohladila po duši. 

Také jsem navázala celou øadu kontaktù                        
s místrními firmami (o nìkterých jsem se už zmínila                      
v kapitole o zajiš�ování materiálu pro rekonstrukci). Velmi 
také dìkujeme za vstøícný postoj zastupitelù mìsta                       
a místních organizací.

Byli bychom vdìèni, kdyby právì místní lidé vzali rekonstrukci domu a jeho provoz za svou vìc. Pøáli 
bychom si, aby pøirozenì zapadl do tohoto prostøedí, protože pro jeho klientky i pracovníky je velmi dùležité, jak 
budou okolím pøijímáni a podporováni.

Akcí i kontaktù, které probìhly v tomto roce, byla opravdu celá øada, proto není možné se zde o všech 
zmínit. Uvedla jsem jen nìkteré a snad vám budou povzbuzením, jako byly i nám. Dìkujeme všem, kteøí nás 
všestrannì podporují a za každé jejich povzbuzení.

Na závìr bych se chtìla vrátit k úvodní myšlence a navázat na ni: Ne všichni mìli šanci se narodit, my ano. 
Náš postoj ovlivòuje naše nejbližší, rodinu, pøátele i ty, kteøí s námi nesympatizují. Jsme spolutvùrci našeho 
prostøedí, naší zemì, planety…. Vedle nás umírají dìti, v blízkém okolí se nìkdo trápí… a to se nás netýká ?                
Je to jen jejich problém? Vždy� kdysi jsem mohl být v podobné situaci já a mohu být i zítra.

Jak by mohla znít má odpovìï na všechny velké dary, které jsem dostala? Odpovìdnost…za život mùj            
i za životy druhých, kteøí jsou mi svìøeni. Vždy�  život není samozøejmost...

  Bc. Vladislava Šnajdrová a Dagmar Máchová
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Krátce pøed letními prázdninami, 18. èervna 2003, jsme poprvé oficiálnì otevøeli poradnu Nadaèního 
fondu Betlém nenarozeným s názvem Cesta v tìhotenství.

Nosnou myšlenkou provozu této poradny je snaha naslouchat a pøijmout každého bez pøedsudkù           
v oblastech, které se týkají tìhotenství, jeho plánování, prožívání, jeho obtíží, neèekaných okolností nebo situací 
až po skuteènost, kdy se s ním nepoèítalo a hledá se øešení, co dál.Chceme nabídnout zázemí, kam mùže kdokoli 
pøijít s èímkoliv, co ho trápí, co potøebuje øešit nebo s èím se chce sdílet v této oblasti.

Nejprve jsme se snažili vytvoøit v naší poradnì prostøedí, ve kterém by se ten, kdo pøichází, cítil pøíjemnì, 
hezky abysi byl jistý, že pøišel za nìkým a ne nìkam. Víme, že aby to tak mohlo být, záleží pøedevším                    
na mezilidských vztazích mezi tìmi, kteøí v poradnì pùsobí, na celkové atmosféøe, ale také na vybavení prostorù 
poradny.

Nejdøíve jsme tedy vymalovli všechny místnosti. Dále jsme položili nový koberec v boèní místnosti, která 
slouží jako zázemí poradny.  Také jsme sestavili velký zasedací stùl, kuchyòskou rohovou lavici s židlemi a stolem, 

køesla a stùl z ratanu a další nábytek. 
Nejvíce úprav si vyžádala samotná 
místnost pro poradnu, kde jsme po 
odstranìní lepeného koberce museli 
celou parketovou plochu pøebrousit              
a následnì nalakovat. Rovnìž jsme 
odhluènili jeden z nepoužívaných 
vstupù pomocí izolace a sádrokartonu            
a tím jsme vytvoøili prostor pro menší 
knihovnu. I když poradna nyní vypadá 
útulnì, je zde stále ještì co zlepšovat.

Zároveò jsme se snažili získávat 
nejrùznìjší kontakty a zkušenosti, 
kterými pak budeme moci pomáhat 
pøíchozím. Podaøilo se nám navázat 
kontakt s výhledem na budoucí 
spolupráci s MUDr. Marií Fridrichovou         

z poradny Plánování rodièovství pøirozenou metodou v Ostravì - Vítkovicích, s MUDr. Janem Všetièkou, 
genetikem z Ostravy, spolupráci nám také nabídla redaktorka zpravodaje Program Ostrava.

Informace o naší poradnì jsme nabízeli také obvodním lékaøùm a gynekologùm v Ostravì a v Novém 
Jièínì. Navštívili jsme Kontaktní street centrum - zaøízení pro drogovì závislé v Ostravì,  kde nám byla nabídnuta 
možnost vzájemné spolupráce pøi øešení vzniklých problémù. Díky Pedagogicko-psychologické poradnì            
v Ostravì budeme mít v pøíštím roce omožnost slovit výchovné poradce všech støedních škol a uèiliš�                  
v ostravském regionu a nabídnout jim naši pomoc. Do budoucna plánujeme kontaktovat se a pøípadnì 
spolupracovat i s dalšími organizacemi a poradnami s podobným zamìøením. 
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Ve spolupráci s naší poradnou se od léta tohoto roku pøipravuje nìkolik dìvèat na „povídání si“              
se svými spolužáky a vrstevníky  o hodnotì  životì a  úctì k nìmu, umìlých potratech a ochranì nenarozených 
dìtí v naší spoleènosti.

Koncem listopadu nás navštívila naše první klientka, dívka, která se chtìla šíøeji seznámit s problematikou 
antikoncepce. 

Díky nabídce Pedagogického centra v Ostravì pøipravujeme na bøezen 2004 pøednášku na téma 
související s náplní èinnosti naší poradny. Vybrali jsme si problematiku antikoncepce, kterou vnímáme jako 
problém souèasnosti. Pøipravujeme se na tøíhodinové „povídání o životì“.  Chceme se tak pokusit podat pravdivý 
a celistvý pohled na antikoncepci a na to, co s ní souvisí. S tímto tématem jsme také na konci roku dvakrát navštívili 
studenty Støední zdravotnické školy v Novém Jièínì. 

Èinnost naší poradny Cesta v tìhotenství je teprve na samém poèátku. Vìøíme však, že pøispìje 
anapomùže vìtší úctì k daru života a ke všem, kteøí jsou ve svìtì nejvíce ohroženi. Vìøíme, že každý lidský život 
má smysl. Podaøíli se nám takto pomoci tøeba jen jedinému èlovìku, má smysl i celé toto dílo.
 

Za poradnu Cesta v tìhotenství Marie Glogarová, Miroslava Benešová a Šárka Koènarová

     

Sídlo naší poradny 
na Èeskobratrské ulici v Ostravì
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Rok 2003 zaèínal pro jednu èlenku našeho nadaèního fondu netradiènì uprostøed dìtí z dìtského domova 
ve Velkém Berezném na Ukrajinì. Pavla Glogarová tam odjela pracovat jako dobrovolná humanitární pracovnice 
poté, co se na náš nadaèní fond opìt obrátila ukrajinská nadace Úsmìv jako dar s prosbou o pomoc                   
pøi personálním zajištìní novì se rozvíjejícího dìtského domova. Pavla se snažila být svìøeným dìtem mateøsky 
moudrou vychovatelkou a my ostatní jsme se pokoušeli jí v tom podle svých možností pomáhat, tøeba jen milým 
slovem èi povzbuzující SMS. 

Když se v kvìtnu 2003 stala ukrajinská nadace                   
v personálním zajištìní dìtského domova sobìstaèná, vrátila se 
Pavla domù. Ale ne nadlouho. V øíjnu se dìtský domov                   
ve Velkém Berezném ozval znova. Bìhem prázdnin jeho 
správu pøevzala Dobroèinná katolická organizace Láska                       
a milosrdenství se sídlem ve Velkém Berezném, která nás opìt 
požádala o pomoc. Proto jsme se v listopadu 2003 sešli                  
se zástupci této organizace na Slovensku, abychom dohodli 
takové podmínky pro výkon dobrovolnické služby, které by            
v rámci možností co nejvíce zabezpeèily naše dobrovolníky.  
Tedy platbu zdravotního pojištìní, cestovní a pracovní 
pojištìní pro pobyt na Ukrajinì, oèkování, rozsah pracovní 
doby dobrovolníkù, zabezpeèení jejich ubytování, stravování              
i zajištìní dalších potøeb spojených s jejich službou. Na základì 
této dohody  dne 1. prosince 2003, odjela  Pavla Glogarová 
zpìt do dìtského domova jako dobrovolná humanitární 
pracovnici, s tím, že další body této dohody se budou dále 
upravovat podle konkrétních okolností a potøeb. 

Na základì døívìjších zkušeností humanitárních 
pracovníkù z práce v dìtském domovì vyplynula také potøeba 
jejich hlubšího pedagogického a psychologického vzdìlání. 
Proto Pavla Glogarová a Marcela Holeòová zaèaly v záøí              

roku 2003 studovat doplòkové pedagogické studium obor vychovatelství pøi Pedagogické fakultì Masarykovy 
univerzity v Brnì. 

Pro zjednodušení organizaèních záležitostí spojených s výkonem dobrovolnické humanitární služby 
bude Nadaèní fond Betlém nenarozenýmv této oblasti  úzce spolupracovat  s Obecnì prospìšnou spoleèností 
Dlaò životu 

Ing. Veronika Buèová
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     Pro názornìjší ozøejmìní atmosféry hledání, které si prožívají dobrovolníci, pøikládám jednu jejich zprávu:

 Jednoho øíjnového dne roku 2003 zazvonil v jedné kapse telefon. Marcela se podívala  na neznámé èíslo a zvedla ho.                    
V dìtském domovì ve Velkém Berezném na Ukrajinì opìt chybí pracovní síla, a tak se ptají… Marcela však už slíbila, že za dva 
dny nastoupí do nového zamìstnání, kde potøebují zdravotní sestru. Prosba se tedy posílá dál…

Nìkolik desítek kilometrù na sever opìt zazvonil telefon. Tentokrát jsem ho zvedla já a slyšela stejnou prosbu.                         
Ze zmiòovaného dìtského domova jsem se na jaøe vrátila, protože už mì nepotøebovali. Prosba mì pøekvapila, ale rozhodla jsem se,            
že odpovím. A tak jsem se spolu se zástupci Nadaèního fondu Betlém nenarozeným ocitla na Slovensku, abych se setkala s lidmi              
z Ukrajiny, kteøí potøebují naši pomoc. Potom ještì dlouhá, vìtšinou „papírová“ práce Jirky a Veroniky, smlouvy, vízum, dobré boty, 
ba�oh - a jedeme…
 Bylo to 1. prosince 2003, kdy mì v domovì sv. Gabriela pøivítalo 11 dìtí. Již jsme se znali, a tak opìtovné shledání           
nás všechny velmi tìšilo… Vyptávání, povídání… A pak nový život, ve kterém si dìti mimo jiné zaøídily, aby k nim o vánocích 
pøijela Marcela na návštìvu. Toto setkání dìti moc potìšilo a povzbudilo, zvláš�, když dvì z nich právì slavily své narozeniny.

Nyní se uèíme spolu žít, a hledáme zpùsob, jak být rodinou, kde se budeme cítit hezky… To, co bude, ukáže èas a poctivé 
hledání našich srdcí. 

Pavla 

Dìti z Velkého Berezného
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Na sklonku roku 2002 se Nadaèní fond Betlém nenarozeným stal jedním ze zakladatelù Obecnì 
prospìšné spoleènosti Dlaò životu. Spoleènost byla založena 22. prosince 2002 podpisem zakládací smlouvy. 
Dne 2. srpna 2003 byla zapsána do rejstøíku obecnì prospìšných spoleèností vedeného u Krajského soudu          
v  Ostravì, oddíl O, vložka 149. 

Ze zákona vyplývá, že novì vzniklá nezisková organizace nemusí v prvních osmnácti mìsících svého 
pùsobení podávat výroèní zprávu. To nám umožnilo ukázat pøehled naší dosavadní èinnosti ještì ve výroèní 
zprávì Nadaèního fondu Betlém nenarozeným, ke kterému nás silnì váže spoleèná myšlenka šíøení úcty k životu  
a touha ji konkrétnì naplòovat. Jelikož právní norma neumožòuje nadaènímu fondu provádìt konkrétní 
prospìšnou èinnost, museli jsme hledat jinou formu neziskové organizace, která by tuto skuteènost splòovala. 
Jako nejvhodnìjší se nám ukázala právì obecnì prospìšná spoleènost (dále jen OPS).    

OPS Dlaò životu vznikla pøedevším proto, aby zajiš�ovala rekonstrukci a následnì i provoz domova               
pro tìhotné ženy, jejichž nenarozené dìti jsou ohroženy interrupcí, a to z jakýchkoli dùvodù. 
      V zakládací smlouvì byly vymezeny obecnì prospìšné služby, které bude tato nezisková organizace 
poskytovat: 

1.   S vìdomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již pøed narozením, 
nabízí spoleènost pomoc a ubytování tìm matkám, kterým se pøijetí poèatého života zkomplikovalo natolik, 
že pøemýšlejí nad jeho ukonèením.

2.   OPS zajistí rekonstrukci domu
 pro ubytování tìchto matek a bude jej     
 následnì provozovat a udržovat.
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Pøevod vlastnického práva k domu
Dne  30. prosince 2003 uzavøel Nadaèní fond Betlém nenarozeným s obèanským sdružením Na poèátku 

darovací smlouvu, jejímž pøedmìtem byl pøevod vlastnictví k domu a zároveò také pøevod vlastnictví pøilehlých 
pozemkù.

Ve smlouvì jsou uvedeny dvì podmínky:
1.  Nadaèní fond sám nebo prostøednictvím jiné osoby do sedmi let od nabytí vlastnického práva uvede dùm      
do provozu jako azylový dùm sloužící pro tìhotné ženy v tísni, jejichž dìti jsou ohroženy interrupcí.
2.  Po dobu pìti let bude provozovat tento dùm sám nebo prostøednictvím jiné osoby.

Mezi Nadaèním fondem Betlém nenarozeným a Obecnì prospìšnou spoleèností Dlañ životu bude 
sepsána smlouva o výpùjèce, díky které bude OPS tento dùm užívat.
 

Rekonstrukce domu
Pøíchodem prvních jarních dnù roku 2003 jsme zaèali na základì domluvy s projektantem,                        

který vypracovává projektovou dokumentaci pro rekonstrukci, naplòovat konkrétními kroky opravy domu.
Nejprve bylo zapotøebí vyklidit dùm a jeho okolí od znièených nebo nepotøebných vìcí. Vyvezli jsme dva 

kontejnery s komunálním odpadem, jeden kontejner železného odpadu a nìkolik lednic, které jsme uskladnili                  
na separaèním dvoøe v Hlinsku. Aby prostøedí kolem pùsobilo hezky, bylo zapotøebí vysekat vysokou trávu          
a køoviny, které dùm „zdobily“. V blízkosti domu jsme nalezli kamenný køíž, který se nám podaøilo opravit                    
a vyèistit. Nyní se zde spoleènì setkáváme na zaèátku každé brigády. 

Co nám citelnì chybìlo pøi spoleèných brigádách, byla voda a sociální zázemí, které z dùvodu popraskané 
vodoinstalace bylo nefunkèní. I když nám naši sousedé vycházeli velice vstøíc s dodávkou pitné vody, bylo zøejmé, 
že oprava a zprovoznìní vodovodu musí být jedním z prvních krokù, které je tøeba udìlat. Díky dvìma obìtavým 
èlenùm nadaèního fondu, kteøí pracují v tomto oboru, 
jsme s velkou vdìèností pøivítali okamžik, kdy znovu 
tekla v domì z vodovodních kohoutkù voda.

Dalším krokem bylo posílení stávající 
kanalizace, kterou bylo nutno novì vykopat a uložit 
pro nové dvì místnosti v suterénu, které vzniknou 
pøestavbou bývalého chléva a budou sloužit jako 
zázemí pro brigádníky a pomocníky domu. V tìchto 
prostorách jsme oklepali starou omítku, vykopali                                          
a zabetonovali chybìjící základy pro obvodové zdivo.

Tyto práce bylo možno vykonat díky mnoha 
obìtavým lidem, zvláštì pak díky materiální                                                                                                                                
a technické pomoci stavební firmy Instav pana 
Chaloupky.

Mgr. Alena Šmídová, Dušan Hopp
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V roce 2003 byl vytvoøen pracovní tým lidí, kteøí se rozhodli dát této myšlence velmi jasnou konkrétní 
podobu. Nejenom tím, že pøipraví øád a pravidla provozu tohoto domu, že pøipraví speciální sociální program    
pro ženy, které zde budou, ale také rozhodnutím v tomto domì pracovat a žít spoleènì s matkami.

Je nás v souèasnosti šest žen, které se postupnì pøipravují na život v tomto domì. Pod odborným vedením 
pracovnice azylového domu podobného typu se uèíme práci v týmu. Urèily jsme si obecné cíle i své konkrétní,   
kam chceme jít, dozrávat, a to ve všech rovinách lidství i v rovinì profesní.

Urèili jsme jedenáct obecných cílù, které zahrnují jak náš souèasný život, tak i budoucí v pøímém kontaktu 
s matkami. Zmíníme se proto jen o tìch, které již v souèasnosti rozvíjíme a hledáme.

Vlastní poskytnutí zázemí tìhotné ženì, a to na potøebnou dobu.
Nyní probíhá rekonstrukce domu, pomáháme pøi ní formou brigád, které zde probíhají. Také jsme se 

podílely na navržení vnitøního rozèlenìní domu tak, aby co nejlépe odpovídalo našim zámìrùm a budoucímu 
provozu. Je zde naplánováno sedm pokojù pro budoucí klientky. Více maminek nebudeme schopny najednou 
pøijmout vzhledem k našemu programu, který se významnì opírá o pøímou práci s osobností klientky a hledání 
jejích konkrétních problémù.

Spoleènì objevovat úctu k manželství a k rodinnému životu.
Jako dùležité vidíme nutnost pomoci ženám pøijmout sama sebe a své ženství a to vzhledem k tomu,                

že absence sebepøijetí negativnì ovlivòuje øadu nutných procesù v jejich psychice, od sebeúcty až ke zralým 
sociálním vazbám. Proto bude souèástí personálu jedna kompletní rodina, která se zapojí do provozu tohoto 
domu a bude zde bydlet.

Chceme maminkám nabídnout pohled na normální zdravou rodinu, ukázat, jak to mùže být krásné             
a dobré, když jdou muž a žena vìrnì spolu a berou vážnì manželský slib, který vyslovili. Jak je to také dobré pro 
jejich dìti, pro jejich zdravý vývoj.

Práce s dobrovolníky
Jelikož víme, že budeme pøi plném provozu domu jistì potøebovat pomoc dobrovolníkù                             

a také  že je nutné s tìmito lidmi spolupracovat a vést je, pøipravuje jedna z nás podklady pro práci s dobrovolníky. 
Proto také  v  záøí 2003 absolvovala v Brnì školení koordinátorù dobrovolníkù.

Jsme pøesvìdèeni, že je velmi dùležité vtáhnout tyto lidi do atmosféry domu, spoleènì se s nimi setkávat, 
pøípadnì nabízet další vzdìlávání, jasnì vymezit jejich práva a povinnosti, které z této dobrovolnické služby 
vyplývají.

1414

PØÍPRAVA PERSONÁLU 
PRO PROVOZ DOMU



Všestranný rozvoj pracovního týmu.
Tento cíl je pro nás velmi významný, protože vnímáme velkou odpovìdnost našeho rozhodnutí. Musíme 

být pøipraveny jak lidsky, tak profesnì.
V rovinì lidství bychom mìly umìt pøijímat samy sebe takové, jaké jsme, umìt pøijímat i ostatní takové, 

jací jsou, umìt naslouchat, darovat se, zapomenout na sebe, øešit a hledat s tìmi, kteøí potøebují nìkoho, kdo je má 
rád. Rád ne proto, že nìco dokázali, že jsou krásní èi mají peníze, ale proto, že jsou lidmi. Každý èlovìk si zaslouží 
úctu a pøijetí právì proto, že je  èlovìk.

Zároveò musíme hledat své vlastní zdroje síly a energie, abychom se v té pomoci druhým samy neztratily, 
tedy abychom následnì nemusely øešit své vlastní vyhoøení.

To všechno jsou velké úkoly, uvìdomujeme si, že celý náš život budeme hledat tu správnou míru,             
že se budeme potýkat se svým sobectvím i se svými zranìními, které si každý z nás více èi ménì nese s sebou po 
celý život.

Velmi významná je pro nás také rovina profesionální. Máme buï zdravotnické nebo pedagogické 
vzdìlání, které v tomto ohledu úplnì nestaèí. Jen jedna z nás je sociální pracovnice. Rozhodly jsme se proto,                
že všechny pracovnice domu absolvují kurz krizové intervence, kde se chceme orientovat zejména na domácí 
násilí, kterého stále pøibývá. Nadále budeme své vzdìlání doplòovat formou rùzných kurzù, popøípadì studiem 
na vysoké škole. Dále konáme prùbìžné praxe v azylovém domu pro tìhotné ženy obèanského sdružení              
Na poèátku i v jiných sociálních zaøízeních. 

V rámci sociálního programu budou v domì  probíhat pravidelné povinné i nepovinné kurzy, kterých se 
klientky zúèastní. Mezi povinné  bude patøit kurz pøípravy k porodu, kurz péèe o dítì, kurz první pomoci , kurz  
šití, kurz základù práce na PC a základní orientace v systému sociálních dávek, práv a povinností klientky 
vzhledem ke státu. Pokud bude mít klientka problémy s vedením domácnosti, budeme s ní individuálnì 
pøipravovat týdenní plán hospodaøení a uèit ji dovednostem, které nezvládá. V nepovinných kurzech se chceme 
zamìøit na partnerské vztahy,  výchovu dìtí v rùzných vývojových obdobích. Každá z nás má jeden z tìchto kurzù 
na starost a v souèasné dobì pøipravujeme konkrétní podobu tìchto programù.     

Naší základní snahou je pøipravit se tak, abychom mohly nabídnout všestranné zázemí tìhotným ženám    
a pomoci jim, aby se dokázaly plnì osamostatnit, umìly se odpovìdnì starat o své dítì a aby mohly vést normální 
život.   

                                                                       MUDr. Petronela Vahalíková
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V roce 2003 jsme odeslali celkem 5 balíkù po 15 až 17 kg. Na jeden z tìchto balíkù darovali léky, potraviny, 
školní potøeby, pláštìnky a jiné vìci žáci a profesoøi Biskupského gymnázia v Ostravì. Na toto gymnázium nás 
pozvali v rámci Dne misií, který škola poøádala.Velmi mile nás pøekvapil velký zájem studentù i množství vìcí, 
které pøinesli. Bylo jich dokonce tolik, že se žáci museli rozhodovat, které vìci sestøièky v Indii potøebují více, 
nebo co potìší jejich dìti, o které se starají. Nebylo možné poslat všechno v jediném balíku, a tak diskuse,                
kterou tento fakt vyvolal, byla velmi zajímavá a pouèná nejen pro studenty, ale i pro nás. Nakonec si gymnazisté 
balík sami zabalili a odeslali Misionáøkám lásky do Indie.

Ostatní ètyøi balíky jsme chystali s dìvèaty ze skautu. Posílali jsme je nám známým sestøièkám do Indie         
a Ethiopie. Na všechny balíky nám sestøièky osobnì odpovìdìly, víme tedy, že došly v poøádku. Máme radost                  
z tìchto dopisù, protože se z nich dovídáme spoustu zajímavých vìcí o životì našich pøátel v tìchto dalekých 
zemích. Menší problémy jsme mìli, když nás v zimì sestøièky prosily o nìjaký pøípravek proti komárùm                     
a mravencùm, kteøí jim nièí zásoby. Nakonec jsme tyto prostøedky sehnali i v tomto netypickém roèním období                 
a mohli je sestøièkám poslat.

V letošním roce se také k naší radosti zlepšila spolupráce s lidmi v naší farnosti. Poprvé kromì penìz 
pøinášeli i materiál, který v balících posíláme,  a zajímali se,  mohou-li i oni nìjak pomoci pøi balení.
 Vím, že pro chudé v misiích jsou naše balíèky jen kapièkou v moøi, ale pøesto chci ze srdce podìkovat 
všem, dìtem i dospìlým, kteøí jakkoliv pomohli, at¡ už finanènì, vìcným darem nebo pomocí pøi balení. Dìkuji      
za každý kousek lásky, který jsme mohli v balíku poslat.

                                                               Za misijní støedisko Ivana Mališová.
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Misijní støedisko v Dobré



V tomto roce bylo snahou našeho misijního støediska pokraèovat v drobné, ale urèitì potøebné pomoci 
tìm, kteøí to v našem svìtì potøebují. 

Do této pomoci  jsme zapojili naše dìti ve skautském oddíle. Pøedevším nám šlo o to, ukázat jim,              
že na svìtì nejsme sami a kolem nás jsou i lidé, kteøí nemají, co máme my, a kterým tak mùžeme sice drobnùstkami 
nebo jen myšlenkou na nì, ale pøece pomoci, udìlat radost, potìšit. Stále znovu se uèíme a pokoušíme se o to,               
aby naše pomoc nebyla jen jakousi bezvztažnou humanitární pomocí, ale aby skrze ni druhý èlovìk pocítil naši 
úèast, náš zájem o nìj a o problémy jeho života. Našim základním posláním  je tedy snaha uvìdomovat si,               
že na svìtì nejsem sám a že je tady vždy nìkdo, komu mohu pomoci.

Pomáhame rùzným zpùsobem. Pøedevším je to modlitba za všechny, kteøí to potøebují. Modlitba nám 
pomáhá skrze darovaný èas vytvoøit si k tìmto lidem osobnìjší vztah.

Zahrnuli jsme také misijní tématiku do programù našich skautských akcí. Jednalo se pøedevším o jarní 
Tání ledù  nebo letní chlapecký skautský tábor. Chtìli jsme pøedat dìtem živìjší a konkrétnìjší obraz o životì lidí  
a dìtí v chudých oblastech našeho svìta, o jejich problémech a tìžkostech a také o tom, jaké my máme možnosti 
jim pomoci. Vìøíme, že si tak dìti mohly udìlat lepší pøedstavu o této problematické oblasti, a že toto poznání           
je povede k vìtšímu zájmu o druhé a strádající.

Jelikož je naše èinnost úzce spjata s dìtmi, pro které je snazší vzdát se nìèeho svého nebo donést jen 
nìjakou drobnost, než finanèní obnos, není naše materiální pomoc nijak veliká. Na jaøe tohoto roku jsme              
se pokusili, ve spolupráci s misijním støediskem ve Velké Polomi, pomoci dìtem na Ukrajinì zasláním balíkù                   
s plenami.

Snažili jsme se získat nové kontakty a zjistit další zpùsoby, jak by bylo možné pomáhat potøebným           
ve svìtì. Spojili jsme se s nìkolika organizacemi a nadacemi, které se o to pokouší a nabídli jim svou spolupráci. 
Na základì tìchto kontaktù jsme pak mohli na jaøe odeslat balík se školními potøebami pro dìti do Peru. Další 
balík s potøebnými vìcmi pak odeslali chlapci našeho skautského oddílu z letního tábora, tentokrát dìtem                    
na Ukrajinu. Za významné pokládáme také získání kontaktu na Nadaèní fond Inka, který mimo jiné 
zprostøedkovává možnost pomoci konkrétním dìtem v Peru, tzv. kmotrovstvím na dálku. Tuto možnost 
nabízíme také  lidem ve svém okolí.

Vìøíme, že i drobná pomoc je významná a že stejnì, jako zde stále budou ti, kteøí pomoc  potøebují, budou 
zde i ti, kteøí ji chtìjí nabídnout.

                                 Za misijní støedisko Miroslava Benešová
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Misijního støedisko Nový Jièín



Na zaèátku roku 2003 stálo naše misijní støedisko pøed otázkou, jakým smìrem se vydat dál. Minulý rok 
jsme se zamìøili na pomoc rodièùm, kteøí se pøipravovali na skautský slib. Jako podìkování a vdìènost za novì 
vzniklý skautský oddíl oldskautù jsme se rozhodli spoleènì strávit jeden kvìtnový den v pøírodì, bìhem kterého  
si rodièe mohli ovìøit své skautské znalosti a dovednosti, napø. stanování, vaøení v pøírodì, støelbu na terè, 
poznávání bylinek, orientaci v terénu, jízdu na kanoi. Všechny nás tento spoleènì strávený den povzbudil na cestì 
hledání nejvyšší Pravdy a Lásky vìrnì v každé dobì, což je podstata skautského smýšlení a života.
       V našem rozhodování, jakým smìrem zamìøit další pomoc, nám pomohla skuteènost, že nìkteøí z nás 
pomáhali pøi výstavbì dìtského domova na Ukrajinì. Setkání s lidmi v této zemi nás oslovilo, a tak jsme                 
se rozhodli svou aktivitu zamìøit právì k nim, k této zemi. 
       Abychom mohli úèinnì pomoci, bylo nutné se s Ukrajinou blíže seznámit. Postupnì jsme zpracovávali 
témata politického dìní na Ukrajinì, její historii, hospodáøství, zdravotnictví, školství, sociálního zabezpeèení      
v této zemi, její pøírodní bohatství a pøírodu vùbec. Pomalu pøed námi rostl obraz zemì, která je velmi krásná                   
a bohatá, která byla ale èasto pustošena  a zneužívána, a kde se stále ještì lidé potýkají s následky vlády minulého 
režimu.

Zaèali jsme tedy hledat, kde bychom mohli konkrétnì pomáhat. Možnost se objevila v podobì pomoci 
dìtskému domovu ve Velkém Berezném, ve kterém v souèasnosti pracuje naše kamarádka Pavla Glogarová. 
Skrze ni mùžeme aktuálnì reagovat na tamní problémy týkající se zejména potøeb dìtí v tomto domovì. Letos             
se jednalo o dodávku vìtšího poètu jednorázových dìtských plen, které byly potøebné i v jiných dìtských 
domovech a v rodinách s více dìtmi. Hledali jsme pomoc, kde se dalo, a k našemu pøekvapení se našel velký poèet 
tìch, kteøí otevøeli svá srdce a pøidali se k nám. Byli mezi nimi jednotlivci, skautské oddíly, farnosti, rehabilitaèní 
ústav v Hrabyni a mnozí další, kterým patøí velký dík. Milým dárkem byly také hygienické potøeby pro dìti i pro 
dospìlé od firmy Johnson & Johnson. Pøibalili jsme také èistící a desinfekèní prostøedky, které jsou vždycky 
potøebné. Dohromady èinila celková èástka všech vìcí necelých 30 000 Kè.

Souèasnì se shromažïováním tìchto vìcí se vyøizovaly potøebné dokumenty k pøepravì. Vyøizování 
takové zásilky by mohlo být bonbónkem pro „úøednické typy“. Sepsat darovací listinu v èeštinì, angliètinì            
a ruštinì, obstarat notáøsky ovìøenou kopii zakládací listiny darovací organizace, spolu odeslat do Kyjeva, a teprve 
až se vše potvrzeno vrátí, mùžete  nakládat. Pokud ovšem seženete dodávku s øidièem, který má k ní oprávnìní. 
Náklad se musí zkontrolovat a zaplombovat na vnitøní celnici u nás a potom odplombovat na vnitøní celnici                   
na Ukrajinì. Pak teprve mùže zásilka pøijít na místo urèení. Ale zaèalo se nám to komplikovat. Když už bylo 
pripraveno oprávnìní a víza pro pøepravce, nebylo k dispozici auto, a když bylo auto, øidièe neuvolnili z práce.            
K tomu všemu hrozilo, že platnost našich víz skonèí. Vypadalo to trochu beznadìjnì, ale nakonec, všechno dobøe 
dopadlo.
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Misijní støedisko Velká Polom



V dubnu 2003 jsme èást zásilky osobnì pøedali slovenskému misionáøi Petru Krenickému, který pùsobí   
na Ukrajinì a byl zrovna na pracovní návštìvì v Èeské republice, a druhou èást jsme dovezli do dìtského domova 
ve Velkém Berezném. Nadále jsme pøipraveni pomoci, když bude tøeba a tak, jak bude v našich silách. 

Jsme teprve na zaèátku, ale doufáme, že naše spolupráce s dìtským domovem a místní charitou povede k 
dobru dìtí i tìch, kteøí se o nì starají. 
       

V našem misijním støedisku nastala ještì jedna významná zmìna. Místo Magdalény Králové již v tomto 
roce misijní støedisko vede a hlavní odpovìdnost má Radim Kozelský.

                                                                   Za misijní støedisko Radim Kozelský 

Karolinka z Ukrajiny v zástìrce, 
kterou jako vánoèní dárek
ušily naše dìti
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 Èlenové, kteøí tvoøili misijní støedisko Ostrava - Poruba, tuto svou službu od roku 2003 vykonávají                  
se stejným zamìøením prostøednictvím farnosti Poruba, jelikož jim to umožòuje snadnìji a bezprostøednìji øešit 
administrativní záležitosti. Z tohoto dùvodu èinnost misijního støediska Ostrava - Poruba od roku 2003                 
již nezastøešuje Nadaèní fond Betlém nenarozeným.

Tito lidé našemu nadaènímu fondu stále pomáhají, zejména na brigádách pøi rekonstrukci domu               
pro tìhotné ženy v tísni.

Chtìli bychom jim podìkovat za všechnu ochotu a vstøícnost pøi vzájemné spolupráci.

                                                                                         Ing.  Antonín Gryžboò
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Misijní støedisko Ostrava - Poruba



     Pøehled o pøíjmech a výdajích 

ROK 2003

Pøíjmy celkem : 389.509,75 Kè

Výdaje celkem :                    383.541,06 Kè

Majetek celkem :                  413.069,30 Kè                      443.635,39 Kè

Pøíjmy :

Penìžní dary : 388.992,90 Kè

Pøijaté úroky KB :        516,85 Kè

Výdaje :

Materiál :     79.259,00 Kè

Mzdy :   71.487,00 Kè

Pojistné na SZ, VZP   43.725,00 Kè

Daò z pøíjmù :     9.055,00 Kè

Provozní režie :                    180.015,06 Kè

Pøehled o majetku a závazcích

Majetek :  k 31.12.2002  k 31.12.2003

Dlouhodobý nehmotný majetek :                   101.197,50 Kè 101.197,50 Kè

Drobný dlouhodobý hmotný majetek              24.597,40 Kè

Pokladní hotovost : 65.435,90 Kè   18.707,00 Kè

Bankovní úèty :                  246.435,90 Kè                      299.133,49 Kè

ZÁVAZKY :           0           0
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Zhodnocení hospodaøení

Náklady spojené se správou nadaèního fondu za rok 2003 èinily 180 015,06 Kè, což je 40,6 % z majetku 
nadaèního fondu. Tím Nadaèní fond Betlém nenarozeným dodržel pravidlo pro omezení nákladù spojených s 
jeho správou, uvedené ve statutu nadaèního fondu.



Více než 10.000 Kè vìnovali

Sdružení Na poèátku  Kè 200 000,-
Optys Opava  Kè 48.000,-
Charita Frýdek-Místek  Kè 33.459,-
Chance a.s.   Kè 20.000,-
Hlisnikovský Milan  Kè 20.000,-
Zezulka Vít  Kè 20.000,- 
pí. Gryžboòová Kè 12.000,-
Benešová Miroslava  Kè 11.000,-

 

Rovných 10.000,- vìnovali

Moravskosleszká. elektromontážní a.s. 
Poliklinika Frýdek-Místek
Obec Èeladná
Chlupsová Marie
Heryánová Hana

Ostatní dárci

M. Valdštýnová, H. Valdštýnová,, J. Glogar, MUDr. V. Procházka, K. Kulíková, pí. Dziadková,A. Mlejnová,            
E. Zrzavá, P. Lorenc, I. Køenková, M. Beková, Nová Hu�, A. Hanzelková, M. Zuchnická, V. Curillo, V. Šnajdrová, 
fa DAMAN s.r.o., A. Štefek, J. Benešová, Jar. Benešová, O. Gillig, M. Indrová, K. Zeleník, J. Buffová, P. Kostková,            
fa Hellebrant, E. Kášová, J. Kubalová, M. Hahnová, Mag. Hahnová, P. Gillig, fa Kreèmer servis, J. Hutyra,               
Z. Bauerová, V. Halatková, pí. Sikorová, S. Krejèí, A. Makulová, M. Muchová, MUDr. E. Kerblová, obec Baška,            
T. Holáò, L. Peterková, B. Holzmannová, Bc. P. Melichar, fa Honzek Bron, J. Theimerová, V. Buèová,                        
M. Dostálová, J. Mališ, V. Šedá, R. Veselá, fa Huky elektro, L. Novobilská, M. Žižková, P. Dáòa, D. Hopp, P.Eliáš, 
Z. Rozholdová, M. Malá, P. Josková, Mgr. J. Novotná, J. Balek, Z. Netolický, J. Nováková, J. Klimundová,                
M. Zlitníková, E. Klásková, E. Boudová, obec Dobrá, A. Kobìrská, JUDr. M. Fajová
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Podìkování našim dárcùm a sponzorùm



Panu ing. Radku Pøibylovi, správci zámku Hradec nad Moravicí  za bezplatné a velmi ochotné a vstøícné 
poskytnutí zámeckých prostor k realizaci projektu pro základní školu v Dolní Lhotì a na další  kulturní akce pro 
náš nadaèní fond.

Øeditelství ZŠ Dolní Lhota  i celému uèitelskému sboru za pøijetí a realizaci nabídky projektu „Uèíme se 
pomáhat sobì navzájem i druhým“.

Paní øeditelce Mgr. Vìøe Lasákové za pomoc pøi organizaci benefièního koncertu Pavla Nováka.

Dìtskému pìveckému sboru Ètyølístek ze základní školy v Dolní Lhotì za vystoupení na benefièním 
koncertu.

Zpìváku Pavlu Novákovi z Pøerova za jeho koncert pro nadaèní fond bez nároku na honoráø.

Obecnímu úøadu Dolní Lhota za pomoc pøi organizaci benefièního koncertu i za ochotnou a vstøícnou pomoc 
pøi organizaci Tøíkrálové sbírky  - èást výtìžku byla použita na rekonstrukci domu pro tìhotné matky v tísni.

Panu Ivanu Svakovi, øediteli tiskárny OPTYS Opava za ochotnou pomoc pøi tisknutí veškerého 
propagaèního materiálu a výroèních zpráv.

Firmì VELUX  Brno  za poskytnutí støešních oken pro dùm  pro matky v tísni.

Panu Chaloupkovi a jeho fa INSTAV Hlinsko  za jeho všestrannou pomoc a rady pøi rekonstrukci domu.

Panu  Preisslerovi - Koupelnové studio  za ochotu,  vstøícnost a poskytnutí slevy pøi nákupu.

Firmì Deva a.s. Nové Mìsto n. Metují  za bezplatné poskytnutí pøesnídávek, (budou pøedány obèanskému 
sdružení Na poèátku, jejich domu pro tìhotné matky v tísni).

Panu  Rauchfussovi  fa Ermont - za ochotu pomoci.

Panu Kleinwächterovi a paní Vrbicové, øediteli a vedoucí provozu tiskárny Kleinwächter                           
za poskytnutí slevy pøi výtisku letáèkù a za pøíjemnou spolupráci.

Panu  Bøetislavu Hellebrandovi - nábytek - za poskytnutý nábytek a za velmi lidský pøístup.

Paní Ksztolányiové  Dagmar - koberce - za poskytnutí slevy i jednoho koberce zdarma.
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Zvláštní podìkování našim spolupracovníkùm a hmotným dárcùm



Panu ing. Lubomíru Nìmeèkovi  Poliklinika Frýdek - Místek za pøíjemné jednání a finanèní pomoc.
 
Panu øediteli firmy Severomoravská elektromontážní za pøíjemné jednání a finanèní pomoc.

Firmì NOEMI za darované hrníèky. 

Panu faráøi z Hlinska - otci Hojnému - za všestrannou pomoc a podporu

Panu starostovi Vokáèovi a paní Køivanové, místostarostce Hlinska  za jejich podporu.

Otci biskupu Františku V. Lobkowitczovi a otci biskupu Dominiku Dukovi za jejich morální podporu           
a vstøícnost.

Sdružení Na poèátku za všestrannou pomoc a spolupráci a finanèní pomoc. 

Srdeèný dík patøí taky všem pøíznivcùm Nadaèního fondu Betlém nenarozeným za jejich finanèní, 
fyzickou, materiální a duchovní pomoc.
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      V souèasném pojetí svìta je pro mnohé pøíliš tìžké a nepraktické pøijmout dítì, které je nechtìné, 
neplánované. Jeho existence nás nutí zmìnit zpùsob života, neekonomicky dávat mnoho èasu tam, kde není 
viditelný zisk, nutí nás zamìøit se jinam než jen na sebe. To je nároèné. A pak, i když tento krok udìláme, i ten se dá 
ošidit. Jde totiž velmi dobøe pøizpùsobit život dítìte našim potøebám a našim pøedstavám o tom, co je pro dítì 
dùležité, aniž kdy zjistíme, co dítì opravdu potøebuje a po èem z hloubi svého srdce touží. Z tìchto dìtí vyrùstají 
lidé, kteøí vidí pøedevším zase jen sebe a své zájmy a nenarozený život nevnímají jako dar, ale jako pøítìž.
 Aè jsou dnes lidé materiálnì zabezpeèeni mnohem lépe než kdykoliv pøedtím, mnozí odmítají své dítì           
z nedostatku financí a zajištìní. Možná je to spíše z nedostatku èasu se mu vìnovat, nechuti se uvázat.
 Jako zcela nesmyslné a vlastnì kruté se jeví pøijmout dítì postižené, a� tìlesnì nebo mentálnì. V rámci 
naší lidské logiky, žabomyšího pohledu na svìt a lživé sentimentality, postižené dítì odmítáme a zabíjíme, protože 
by se tady pøece „jen trápilo“. Protože by nemohlo vést nikdy plnohodnotný život, a tedy by nebylo nikdy š�astné, 
protože by nám ho bylo líto, protože ... Jsem ale pøesvìdèena, díky svým zkušenostem s mentálnì postiženými 
dìtmi, že i ony mohou žít svùj život naplno, pøijímat ho, tak jak je (o mnoho lépe než okolní svìt pøijímá je) a být 
plnì š�astni. Tyto dìti jen potøebují naši pomoc, naše pøijetí, pouze jim musíme dovolit život prožít. Oni nás pak 
bohatì obdarovávají. Úplnì stejnou možnost potøebuje jakékoliv poèaté dítì.

Obrovským povzbuzením a výzvou bylo pro mne setkání s mladým mužem, který je postižený 
Downovým syndromem. Na první pohled poznáte, že není "normální", ale když ètete jeho knížky, úvahy                 
a pohádky, tají se vám dech nad hloubkou a krásou jeho vnitøního svìta - takového, který já, díky své normálnosti     
v hluku moderního života, nejsem èasto schopna objevit. S úžasem se mùžete dívat na jeho obrazy, na jeho 
citlivou práci s barvami, na jeho fantazii. Pak si uvìdomíte, že tento èlovìk svými dary a vnímavostí umí tìšit druhé 
a celým svým životem øíká, jsem tu rád. A budete vdìèní za jeho pøátelství.

Ale nemusel existovat. Nemusel se vùbec narodit. A že dnes mùže žít a tvoøit, pak díky jeho rodièùm,    
kteøí jej pøijali, kteøí se ho nevzdali a pomáhali mu se co nejlépe rozvíjet a najít sám sebe.

A tak je to s každým z nás. Jsme tady, žijeme tady, protože nás rodièe neodmítli, chtìli nás. A� jsme zdraví 
nebo postižení, dostali jsme šanci prožít svùj život se vším, co k nìmu patøí, s radostmi i bolestmi. 

Nejsme tak moudøí a všemohoucí, nevidíme do budoucnosti své ani do budoucnosti                                   
tìch druhých.Neumíme posoudit, èí život je krásnìjší, š�astnìjší èi plnìjší. Máme tedy právo rozhodovat o tom, 
který èlovìk je hodný života a který není?
                                                                                                  

      Ing. Veronika Buèová
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