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Poslání

Nadační fond Betlém nenarozeným jsme po několikaleté 
přípravě založili v roce 1997 jako odezvu na nově se 
formující a v podstatě odlišný postoj k životu, než jak byl 
naším prostředím a kulturou staletí nesen, kde rodina 
v sobě zahrnovala úctu k životu od početí až po přirozenou 
smrt. Chceme svou činností napomáhat chránit především 
nenarozené děti, které jsou současným pojetím hodnot 
nejvíce ohroženy, mají minimální právní ochranu a nemohou 
se samy bránit.
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Slovo předsedy

Milí přátelé,

dostává se Vám do ruky přehled o činnosti Nadačního fondu Betlém 
nenarozeným v roce 2010. Jako  předešlé roky, i tento rok to znamenalo 
péči především o tyto oblasti: podporu Obecně prospěšné společnosti 
Dlaň životu, starost o budovu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni 
v Hamrech u Hlinska  a pomoc v misiích. 

O každé z těchto oblastí se na následujících stránkách dočtete více 
od osob nejpovolanějších. Já bych Vám na tomto místě chtěla poděkovat 
za Vaši přízeň a podporu a poprosit Vás, abyste ji tomuto dílu zachovali, 
protože díky ní může dýchat a žít. 

Když jsem přemýšlela nad dopisem pro naše dárce, rozesílaným 
s potvrzením o daru v lednu roku 2011, přišlo mi na mysl, jak se člověk 
od nepaměti stále snaží najít štěstí. V kolika úslovích se toto slovo 
používá a nechybí snad v žádném přání k jakékoliv příležitosti. 

A tak jsem uvažovala, který člověk je v konečném důsledku šťastnější. 
Jestli ten, který hledá štěstí jen pro sebe a snaží se ho stůj co stůj 
dosáhnout, anebo ten, který odpovídá na výzvy života, jak přicházejí, 
a v nich hledá štěstí druhého. 

Vážím si toho, že jste přijali pomoc druhým lidem jako součást svého 
vlastního života. Děkuji za mnohá povzbuzení na této cestě. Jsem 
přesvědčena, že žádný kousek dobra se neztratí ze světa a nebude 
zapomenut. 

MUDr. Marie Glogarová
předsedkyně správní rady
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Stavební práce 
na budově azylového domu

Úspory – slovo, které je zvláště v poslední době skloňováno ve všech 
pádech. Je o něm slyšet na každém kroku a jistě by mělo mít své místo 
i v našem způsobu života. I v životě našeho (a chcete-li i Vašeho) nadačního 
fondu. A to nejen proto, že hospodaříme ve velké míře s penězi dárců…

Jak jsme již avizovali ve výroční zprávě z roku 2009, pustili jsme se letos 
po všech nutných administrativních záležitostech do instalace solárních 
panelů. Ty slouží k zásobování azylového domu teplou užitkovou vodou 
a snižují tak náklady na její ohřev. Z přebytků jsou dále vytápěny pokoje 
v suterénu. Panely byly umístěny na části střechy azylového domu nejvíce 
přikloněné ke slunci. Realizaci tohoto projektu a jeho administrativní 
řízení provedla firma Energy Benefit Centre o.p.s.. Náklady byly z 90 % 
hrazeny z dotace Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj - Fondu soudržnosti v celkové výši 633 973 Kč, 
zbylých 10 % dofinancoval nadační fond ve výši 70 441 Kč.

V klimatických podmínkách Hamerska a vzhledem k dlouho ležící sněhové 
pokrývce se ukazuje jako nutné doplnit sedlovou střechu azylového domu 
o čtyři vikýře. Tuto stavební úpravu bychom chtěli realizovat v průběhu 
příštího roku. Jednalo by se o vikýře s pultovou střechou se svislým 
oknem. Každý z nich by nahradil nevyhovující střešní okno. V prostorách 
podkroví by se tím podstatně zvýšil přísun přirozeného denního světla 
zvláště v zimních měsících, kdy na stávajících střešních oknech leží sníh. 
Svislé okno se jeví pro řešení podkroví mnohem praktičtější v neposlední 
řadě také proto, že by tím vzrostl vnitřní prostor pokojů i klesla spotřeba 
energie na osvětlení. 
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V tomto roce jsme přistoupili k vyřizování nezbytných povolení, 
abychom se v roce následujícím mohli pustit do díla. Zde bychom rádi 
vyzvedli profesionální a ochotný přístup zaměstnanců stavební firmy 
pana Boštíka, a to již od vytváření studie, přes komunikaci s dotyčnými 
institucemi a orgány státní správy, vypracování projektu, až po vyřízení 
stavebního povolení. Patří jim velký dík. Tím tedy byla připravena půda 
pro vlastní realizaci.

To vše by však nebylo možné vybudovat bez Vás, našich dárců a příznivců. 
Bez Vás, kteří v srdci souzníte s tímto dílem a shledáváte ho důležitým 
a potřebným. 

Děkujeme Vám, především jménem těch nejmenších…

Ing. Jiří Hutyra
koordinátor projektu

Ing. Jiří Glogar
člen správní rady
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Podpora činnosti obecně prospěšné 
společnosti Dlaň životu

Podpora Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu patřila v roce 2010 
ke stěžejním úkolům nadačního fondu. Tuto organizaci založil nadační 
fond v roce 2002 s cílem, aby poskytovala pomoc a sociální služby 
těhotným ženám. V současné době Obecně prospěšná společnost Dlaň 
životu provozuje Poradnu Cesta těhotenstvím v Ostravě a Azylový dům 
pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska v Čechách. Nadační fond její 
činnost dlouhodobě podporuje jak finančně, tak svými dobrovolnickými 
aktivitami.

Celkově podpořil nadační fond 
obecně prospěšnou společnost 
v roce 2010 částkou 1 371 231 Kč. 
Z toho finanční příspěvky činily 
1 290 122 Kč, zbytek tvořily hmotné 
dary – nakoupené lůžkoviny, 
elektrospotřebiče, domácí potřeby, 
čisticí prostředky. 

Je naší radostí, že i díky této 
pomoci mohlo v tomto roce 
najít v Azylovém domě pro 
těhotné ženy v tísni přístřeší 
17 matek a 21 dětí.

Mgr. Tomáš Ptáčník 
člen správní rady
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Misijní středisko Dobrá

V roce 2010 se nám se 
skautkami z Dobré po-
dařilo zabalit a poslat 
5 misijních balíků. Dva 
na známé adresy do Etiopie, 
dva do Indie a jeden tento-
krát nově Misionářkám Lás-
ky na Haiti. O poslání balíku 
na tuto novou adresu nás 
prosila naše rodačka Jana, 
nyní misionářka Gonxche, která věděla o těžké situaci sestřiček na Haiti, 
kde potřebují pomoc. Gonxche po několika letech prožitých mezi nej-
chudšími v Etiopii dostala za své nové působiště Varšavu, kde se věnuje 
novickám, které k sestrám Matky Terezy přicházejí. V září ale vypomáhala 
asi 3 týdny v Žilině. Této příležitosti jsme určitě nemohli nevyužít, a tak 
jsme se za ní s několika přáteli vypravili a strávili s ní celé nedělní odpole-
dne. Hodně a s láskou vyprávěla o životě v různých misijních střediscích. 
Setkání s ní pro nás bylo velkým povzbuzením k dalšímu životu i snaze 
pomáhat tam, kde je to potřeba.

Ještě jedno setkání v roce 2010 pro mne bylo něčím nezapomenutelné 
a zvláštní. To, když jsme s manželem nakupovali věci pro misie v Tescu 
a u pokladny se postavili s vrchovatým, nebo spíše přeplněným vozíkem 
do řady, kde na místě pokladní seděl mladý chlapec. V duchu jsme 
jej litovali, že právě on bude muset zvládnout takovou fůru věcí, kde je 
potřeba přepočítat 60 vanilkových, 60 kakaových, 60 banánových pudinků, 
50 jahodových, 50 oříškových, 50 meruňkových müsli tyčinek, 75 kartáčků 
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na zuby atd. Míváme špatné zkušenosti, že se na nás většinou zlobí nejen 
zákazníci za námi, ale nevrlé bývají i pokladní. Ani se jim někdy nedivím, 
ale tenhle mladík vypadal docela usměvavě a hned se s námi dal do řeči. 
K čemu prý potřebujeme takové množství tak rozličných věcí? Když mu 
to manžel trošku objasnil, mladík se rozzářil ještě víc a sdělil nám, že je 
brigádník, který studuje na vysoké škole zahraniční a ekonomické vztahy 
a jeho oborem jsou právě země třetího světa. Mladík se zájmem rozpoutal 
diskusi o tom, zda je „rozumné“ mít tolik dětí, když „na to nemají“ a pak 
jsou nešťastní. Vyprávěli jsme mu zkušenosti naší kamarádky Gonxche 
a srovnávali stresy, pohodu, napětí, sobectví, přátelství u nás, a třeba 
v Etiopii. A když jsme se při placení loučili, mladík nám podal ruku a řekl, 
že takhle se nad situací v zemích třetího světa ještě nikdy nezamýšlel. 
A že po dnešku už si nebude tak jistý, zda jsme my, se svým uhoněným 
stylem života a s touhou mít všechno, opravdu šťastnější. Měli jsme z toho 
s manželem radost a při odchodu jsme se ještě museli ohlédnout a zasmát, 
neboť starší pán, který celou dobu trpělivě stál ve frontě za námi, se mladíka 
se zájmem zeptal: „Kam že to všechno posílají a co s tím dělají?“

Třeba tato debata o lidském štěstí v bohatství či chudobě pokračovala 
u pokladny v Tescu ještě nějakou další chvíli. A i když můžeme mít názor 
na to, co je vlastně štěstí, každý jiný, nás moc potěšil dopis od sestřiček 
z Jimmy, které nám napsaly, že na vánoční besídku chtěly dětem udělat 
radost něčím neobvyklým. Podařilo se jim to díky našim pudinkům, které 
všem moc chutnaly. Dokonce nám z této besídky poslaly fotografii.

Děkuji Vám všem, kdo nám pomáháte a umožňujete nám tyto balíky 
do misijních oblastí posílat.

Ivana Mališová 
vedoucí misijního střediska v Dobré
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Misijní středisko Nový Jičín

„Několik kilo cukru, pár krabiček léků a nějaké psací potřeby. Copak tohle 
zachrání svět?“ Nebo: „Stejně všem nepomůžete. Stojí vám to za to?“ 
„Není to zbytečné? Má to smysl?“ Takové a podobné věty jsem slyšela už 
několikrát. Ať už ve vztahu k misiím nebo jiné pomoci, která se na první 
pohled jeví jako zbytečná až naivní a celkový problém neřešící. 

V těch chvílích se mi vybaví známý příběh malého chlapce, který každé ráno, 
den co den, chodí po břehu moře a vrací vyplavené hvězdice z pobřeží zpět 
do moře. Potká ho nějaký muž a říká mu: „Chlapče, nemá to smysl. Stejně 
všem nepomůžeš.“ Chlapec pohlédne na hvězdici ve své dlani a povídá: 
„Všem ne. Ale třeba právě pro tuhle to smysl má.“ A dál chodí každé ráno, 
den co den, na pobřeží, aby vracel hvězdice zpět do moře...

Taky nepomůžeme všem. Není to v našich silách. Ale pro ty, kterým to zachrání 
život, má i těch pár našich balíčků nesmírný význam. Důkazem jsou dopisy, 
které nám přicházejí od těch, jimž 
misijní balík došel. Letos jsme jich 
připravili šest. Z toho jsme jeden 
poslali do Afriky (Etiopie) a zbylých 
pět putovalo do Indie. A tak se 
těšíme na další dopisy z Indie 
a Afriky a taky na další balení...

A až se mě zas někdo zeptá, jestli to má smysl, řeknu mu, ať se ptá těch, 
kteří ten balíček dostali. 

Michaela Schindlerová 
vedoucí misijního střediska v Novém Jičíně



10 Nadační fond Betlém nenarozeným

Fundraising a public relations

Tato dvě slova zahrnují činnost, která je pro naplnění našeho poslá-
ní nepostradatelná. Fundraising je nutný pro zajištění potřebných 
zdrojů, abychom měli jak a z čeho pomáhat. S tím však neoddělitel-
ně souvisí také druhé cizí slovo v názvu – public relations, obsahují-
cí širokou oblast vztahů s veřejností, s těmi, kdo se mohli o našem 
poslání a jeho naplňování dozvědět různými komunikačními cestami. 

Tento úkol zajišťovali členové správní rady Nadačního fondu Betlém 
nenarozeným a velkou oporou jim při oslovování veřejnosti a budou-

cích dárců byli další 
dobrovolníci. Na druhé 
straně stáli ti, které tato 
výzva oslovila a kteří 
na ni zareagovali kon-
krétní pomocí.

Těm všem bychom chtěli 
na těchto řádcích velmi 
poděkovat, protože 
jen společnými silami 
můžeme stále posky-
tovat konkrétní pomoc 
nenarozeným dětem 
a lidskému životu všude 
tam, kde je jeho důstoj-
nost ohrožena.
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Fundraising a dárcovství

Při hledání finančních prostředků jsme se v roce 2010 zaměřovali 
především na komunikaci s našimi pravidelnými dárci a na propagaci 
veřejné sbírky. 

Pravidelným dárcům jsme v průběhu roku dvakrát zaslali dopis 
s aktualitami o naší činnosti 
a přiložili malý dárkový předmět. 
Při odesílání těchto dopisů 
pomohly nejen samotné tiskárny 
poskytnutím slevy, ale také naši 
dobrovolníci při kompletaci dopisů.

Pro veřejnou sbírku Nadačního 
fondu Betlém nenarozeným byl rok 
2010 svým způsobem přelomový. 
Ukončili jsme v něm a vyúčtovali naši 
veřejnou sbírku, která trvala od roku 
2007 a byla určena na podporu 
provozu a činnosti Obecně prospěšné 
společnosti Dlaň životu. Zároveň jsme 
v roce 2010 zahájili novou veřejnou sbírku se stejným účelem. Tuto sbírku 
jsme propagovali prostřednictvím vkládané inzerce v celorepublikových 
časopisech.

Novou formou, kterou lze od roku 2010 podpořit naši veřejnou sbírku, 
konkrétně Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, je projekt dárcovské SMS 
Betlém dětem. Realizace tohoto projektu byla Fórem dárců schválena od 
1. listopadu 2010 a finanční prostředky, získané jeho prostřednictvím, 
budou použity pro úhradu nákladů na energie a pro zajištění potřebných 



12 Nadační fond Betlém nenarozeným

oprav. Od prvního okamžiku spuštění projektu jsme se zaměřili 
na propagaci. Informovali jsme o možnosti zaslání dárcovské SMS 
nejen v korespondenci s našimi dárci a spolupracujícími organizacemi, 
ale také inzercí v tisku a na našich webových stránkách nebo třeba při 
prodeji výrobků na podporu našeho azylového domu na vánočních trzích 
v Ostravě. A odezva dárců byla povzbudivá – během prvních dvou měsíců 
přišlo na podporu tohoto projektu 685 DMS zpráv, což znamená finanční 
příspěvek ve výši 18 171 Kč. 

Od 1. 11. 2010 je Nadační fond Betlém nenarozeným zařazen také 
do projektu Daruj správně, který na svém webovém portálu nabízí 
dárcům a veřejnosti nástroj, jak si bezpečně vybrat a podpořit sbírkový 
projekt neziskových organizací. Děkujeme Fóru dárců, především paní 
Vendule Prjachové, koordinátorce dárcovských programů, za velkorysou 
ochotu, vstřícnost i výbornou spolupráci. Těšíme se, že tato spolupráce 
bude úspěšně pokračovat i v následujícím roce.

Ze srdce děkujeme všem našim dárcům, mezi nimi však chceme zvlášť 
poděkovat těm z nich, kteří se dlouhodobě podílejí na podpoře provozu 
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, kteří reagují na naše aktuální 
potřeby a svým osobním vztahem k dílu jsou nám podporou (nejen tou 
finanční) a povzbuzením k další práci ve prospěch těch, kteří naši pomoc 
potřebují. Náš srdečný dík patří manželům Řezbovým, Ing. Bořivoji 
Kačenovi, manželům Dubnovým, panu Ondřeji Hrubému i P. Karlu 
Moravcovi, který zasílá pravidelně výtěžek ze štědrovečerní bohoslužby 
se srdečným pozdravem od svých farníků.

V roce 2010 nás podporovali nejen naši pravidelní dárci. Díky dotaci 
z Evropské unie – Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – mohly být na střeše 
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našeho azylového domu nainstalovány solární panely. Děkujeme firmě 
Energy Benefit Centre o.p.s. za vypracování žádosti a zastupování, firmě 
Ermont spol. s r.o. za realizaci stavebních prací a Ing. Jiřímu Hutyrovi 
za koordinaci celého projektu. 

V uplynulém roce jsme obdrželi nadační příspěvek od Nadačního fondu 
Zdraví a vzdělání ve výši 10 000 Kč. Byl určen na podporu a provoz 
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni a využili jsme jej na nákup 
lůžkovin, elektrospotřebičů i čisticích prostředků pro potřeby tohoto 
domu. Děkujeme zvláště panu předsedovi Ing. Kadlčkovi, který nás 
v minulosti podpořil také svým osobním darem.

Firemní dar ve výši 10 000 Kč v rámci zaměstnaneckých grantů od firmy 
KVADOS Mobile Solutions s.r.o. pro nás zprostředkoval pan Jakub 
Moravčík, kterému ze srdce děkujeme za jeho osobní nasazení. Také 
tento dar byl určen na provoz Azylového domu pro těhotné ženy v tísni 
a využit pro nákup tiskárny, lůžkovin a domácích potřeb. 

V Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni je pěkněji a útulněji také díky 
firmě CORMEN s.r.o., která pro něj darovala čisticí prostředky v celkové 
hodnotě 61 034 Kč. Děkujeme paní Kaňkové za zprostředkování věcného 
daru a můžeme Vás ujistit, že v azylovém domě je opravdu čisto.

Public relations

Mnohé o tom, jak jsme v roce 2010 rozvíjeli vztahy s veřejností, jsme již 
uvedli v předchozí části o fundraisingu. Ale to ještě není zdaleka vše.

Hned na začátku roku 2010 spatřily světlo světa naše nové webové 
stránky. Děkujeme za trpělivou spolupráci při dotváření vzhledu grafičce 
paní Michaele Faltysové a panu Vojtěchu Měchurovi, který uvedl 
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stránky do života a průběžně pomáhá s jejich technickým dotvářením. 
O to, abyste se na nich dočetli aktuální informace, se po celý rok starala 
Ing. Veronika Bučová. Všem patří náš dík.

Nesmíme opomenout v naší historii první událost, kdy se z našeho 
pravidelného dárce stal aktivní člen dozorčí rady. Teď již smíme prozradit, že 
se jedná o paní Magdu Buškovou z firmy OLYMP COMMUNICATIONS, s.r.o.

Děkujeme také paní Zdeňce Rybové za velmi vstřícnou a povzbuzující 
komunikaci i za zprostředkování opakované inzerce v časopise Hnutí pro 
život.

Novou příležitostí se stala možnost prezentovat dílo nadačního fondu 
v listopadovém čísle Katolického týdeníku na titulní barevné příloze. 
Ocenili jsme vstřícné jednání redaktorů a důslednost, s jakou s námi 
konzultovali veškeré úpravy. Poděkování patří panu šéfredaktorovi 
Antonínu Randovi, panu redaktorovi Tomáši Kutilovi a paní redaktorce 
Aleně Scheinostové, se kterými jsme spolupracovali bezprostředně, ale 
také ostatním, jejichž práce je nám skrytá. Děkujeme také Vám všem, 
kteří jste nám poslali reakce na tuto přílohu, za povzbuzení. Přízeň mnoha 
dobrých lidí mohlo dílo Betléma nenarozeným pocítit také díky finančním 
darům, které přišly bezprostředně po uveřejnění tohoto čísla Katolického 
týdeníku, ať už na účet veřejné sbírky nebo formou dárcovských SMS.

V uplynulém roce také vznikla jedna nová tradice Betléma nenarozeným, 
a to Putování ke kořenům. Alespoň je naším přáním, aby se toto setkání 
všech, kteří souzní s myšlenkou ochrany života, stalo tradicí. Bylo 
odpovědí na volání po možnosti nabídnout setkání všem, kdo o to stojí. 
Už název napovídá, že šlo o putování, a sice o putování na horu spojenou 
s kořeny naší křesťanské kultury, která nás vybízí i vede k úctě k životu 
a pověřuje nás být jeho služebníky. Putovali jsme na horu Radhošť 
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v Beskydech do kaple svatých Cyrila a Metoděje. Symbolicky jsme pro 
toto putování zvolili datum 28. září, svátek svatého Václava. V tento den 
chceme toto setkání pořádat každoročně a bližší informace budou vždy 
včas zveřejněny na našich webových stránkách.

Další příležitostí k setkání byla také dvě pohádková představení 
v azylovém domě hraná našimi dobrovolníky. Děkujeme všem hercům 
za přípravu těchto milých setkání se zaměstnanci domu, s dalšími 
dobrovolníky, s našimi dárci a spolupracovníky, s místními obyvateli 
a jinými hosty, s klientkami azylového domu a s jejich dětmi, ke kterým 
především směřuje naše pomoc.

Děkujeme, že spolu s Vámi můžeme i nadále pomáhat těm nejmenším.

Mgr. Iva Křenková 
členka správní rady



16 Nadační fond Betlém nenarozeným

Ze života našich dobrovolníků

Protože Nadační fond Betlém nenarozeným v roce 2010 neměl žádného 
zaměstnance, tvořili naši dobrovolníci prakticky vše, co se v něm dělo 
a čím nadační fond dýchal. Z pestré mozaiky jednotlivých činností, které 
naši dobrovolníci zajišťovali, nabízíme několik střípků.

Co všechno dělali naši dobrovolníci?

• Pomáhali v mi-
sijních středis-
cích. Každý balík, 
který z našich mi-
sijních středisek 
putoval k těm 
nejpotřebnějším, 
v sobě skrýval 
nejen léky, potra-
viny a jinou ma-
teriální pomoc, 
ale také spoustu 

práce a času našich dobrovolníků. Nezištně a rádi pomáhali tak, aby se 
toto dobré dílo mohlo podařit.

• Posílali dopisy našim dárcům. Dvakrát za rok to v sídle naší organizace 
vypadalo jako na poště. Razítkovaly se obálky, skládaly dopisy, lepily 
štítky. Díky ochotným rukám našich dobrovolníků se do celé republiky 
rozletěly vděčné pozdravy pro naše dárce.
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• Jezdili na brigá-
dy do Azylového 
domu pro těhotné 
ženy v tísni. Historie 
brigád v azylovém 
domě má již dlou-
hou tradici. Začala 
v roce 2004 se za-
čátkem rekonstruk-
ce budovy. Tehdy 
naši dobrovolníci 
pomáhali bourat, 
stavět, omítat. Dnes je náplň brigád jiná – pomáhají s úklidem, opra-
vami, zahradou, zkrátka všude tam, kde je životu v azylovém domě 
třeba pomoci. Ale jejich nezištná pomoc a ochotné ruce jsou vždy 
vítány.

• Rozhodovali o dalších krocích nadačního fondu. Ano, i tuto oblast 
měli na starost dobrovolníci – členové naší správní a dozorčí rady. 
Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu zvažovali a promýšleli, 
jak dál. Ležela na nich velká tíha odpovědnosti za osud tohoto díla 
a patří jim velký dík.

• Pomáhali s finančním zajištěním. V rámci společné odpovědnosti 
za pokračování tohoto díla naši dobrovolníci nejen pravidelně 
přispívali svými dary, ale šířili myšlenku tohoto díla také dále 
– ve svém prostředí, mezi svými známými. Nebylo vždy snadné říci 
svůj názor, obhájit své přesvědčení či požádat o pomoc, ale tyto 
probojované boje byly tím, co pomáhalo tomuto dílu dále růst a zrát.
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• Hráli pohádku. Dvakrát za rok život v azylovém domě zkrásněl 
pohádkou našich dobrovolníků. V létě si ji připravily děti, před 
Vánocemi zase rodiče. Pohádkový příběh byl milým dárkem pro 
všechny naše příznivce a dárce. A jeho poselství o vítězství dobra 
povzbuzením pro cestu dál.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům za každou ochotnou pomoc 
a všechny schopnosti a dary, 

které dokázali nezištně nabídnout pro dobro celku!

Ing. Veronika Bučová 
členka správní rady



19Výroční zpráva 2010

Hospodaření nadačního fondu 
betlém nenarozeným v roce 2010

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 (v tis. Kč)

Výnosy:

Přijaté příspěvky – dary 2 328
Provozní dotace 634
Ostatní výnosy 28

Celkem 2 990

Náklady:

Spotřeba materiálu 125
Spotřeba energie 0
Služby 349
Osobní náklady 20
Daně a poplatky 2
Odpisy 412
Dary 154
Poskytnuté příspěvky 1 290
Ostatní náklady 203

Celkem 2 555
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Přijaté příspěvky podle zdrojů

Veřejná sbírka na podporu provozu 
a činnosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu

39,0 %

Dary soukromých a právnických osob 40,0 %

Dotace SFŽP a Evropského fondu pro regionální rozvoj 
– Fondu soudržnosti

21,0 %
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Náklady podle účelu vynaložení1

Podpora Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu 64,0 %

Podpora misií 3,0 %

Ostatní poskytnuté dary 0,5 %

Péče o budovu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni 8,0 %

Náklady na propagaci 14,5 %

Ostatní náklady nadačního fondu 10,0 %

1 Náklady nezahrnují odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
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Přehled o majetku v roce 2010 (v tis. Kč)

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010

Dlouhodobý majetek celkem 11 239 11 557

Z toho:
Pozemky 50 50
Stavby 2 382 12 121
Samostatné movité věci 9 009 0
Oprávky DHM -202 -614

Krátkodobý majetek celkem 2 445 2 611

Z toho:
Pokladna 62 71
Bankovní účty 2 228 2 539
Pohledávky 41 0
Jiná aktiva 114 1

Aktiva celkem 13 684 14 168

Náklady spojené s činností nadačního fondu za rok 2010 činily 1 111 tisíc 
Kč, což je 7,84 % z majetku nadačního fondu.

Tím nadační fond dodržel pravidlo pro omezení nákladů spojených s jeho 
správou, uvedené ve statutu nadačního fondu.

Ověřil: Ing. Antonín Gryžboň, člen dozorčí rady
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Naši dárci

Celková hodnota darů, které nadační fond od svých dárců v roce 2010 
obdržel, činila 2 327 702 Kč. Z toho na účet veřejné sbírky naši dár-
ci zaslali 1 138 736 Kč, což znamenalo téměř 50 % celkové sumy darů. 
Ano, právě tito naši dárci, ač často skrytí a bezejmenní, jsou naším velkým bohat-
stvím. Poskytují nám svou podporou zpětnou vazbu, že toto dílo svět oslovuje, 
je potřebné a aktuální. Vážíme si toho a jsme za tuto podporu ze srdce vděčni.

Nemůžeme zde jmenovat všechny naše dárce, kterých v roce 2010 bylo více než 
2 000. Proto zde z prostorových důvodů uvádíme jen ty, jejichž dar byl vyšší než 
10 000 Kč. Byli to:

Řezbová Libuše 
150 000 Kč 

Kačena Bořivoj 
100 000 Kč 

Firma CORMEN, s.r.o. 
61 034 Kč 

Babická Helena 
50 000 Kč 

Duben Přemysl 
50 000 Kč 

Růžička Aleš 
50 000 Kč 

Gryžboň Antonín 
36 000 Kč 

Duchovní správa kostela 
Panny Marie 

v Hradci Králové 
21 100 Kč 

Holeňová Marcela 
20 500 Kč 

Hrubý Ondřej 
20 000 Kč 

Firma ABC Magnet, s.r.o. 
20 000 Kč 
Firma ACI 

– Auto Components 
International, s.r.o. 

20 000 Kč 
Bučová Veronika 

18 200 Kč 
Hutyra Jiří 
18 000 Kč 

Křenková Iva 
18 000 Kč 

Ptáčník Tomáš 
18 000 Kč 

Firma Jamich, s.r.o. 
18 000 Kč 

Vahalíková Petronela 
17 400 Kč 

Firma 
OLYMP 

Communications, s.r.o. 
15 300 Kč 

Křenek Josef 
15 000 Kč 

Firma Constructus, s.r.o. 
15 000 Kč 

Glogarová Marie 
12 000 Kč 

Glogarová Pavla 
12 000 Kč 

Bílek Josef 
11 500 Kč 

Bičanová Milada 
10 200 Kč 

Janečková Jana 
10 000 Kč 

Krutský David 
10 000 Kč 

Firma KVADOS Mobile 
Solutions, s.r.o. 

10 000 Kč 
Nadační fond zdraví 

a vzdělání 
10 000 Kč

Naše srdečné díky ale patří skutečně všem.



Vám všem, 
kdo jste nám jakýmkoliv způsobem pomohli 

udělat další krok vstříc životu, 
děkujeme!

Krok vstříc životu...






