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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

Vážení příznivci, přátelé a dárci,
na následujících stránkách naší výroční zprávy bychom Vás rádi seznámili  
s barevnou mozaikou činnosti Nadačního fondu Betlém nenarozeným v roce 
2014. Také v tomto roce jsme se snažili pomáhat životu v každé jeho fázi a etapě. 
Životu počatému, který přicházel na svět dosud skrytý našim očím a kolikrát 
ohrožený našimi představami a plány do budoucna, i životu narozenému, který 
prožíval období nejistoty, zmatku, neúspěchu či nedostatku.

Pomoc jsme nabízeli především prostřednictvím Obecně prospěšné 
společnosti Dlaň životu, kterou jsme v roce 2002 založili a jejíž projekty od 
té doby pomáháme finančně zajistit. Tato podpora byla i v roce 2014 pro nás 
úkolem číslo jedna. Ale nebyl to úkol jediný. S péčí dobrého hospodáře jsme se 
starali o budovu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska, 
kde mohly těhotné ženy z celé republiky najít ve své nouzi pomoc. Nově jsme 

v tomto roce naplnili 
záměr vyčlenění části 
prostor azylového domu 
pro pěstounskou péči. 
Nezapomínali jsme ani 
na podporu chudých  
v rozvojových oblastech.  
V míře, na kterou síly 
našich dobrovolníků sta- 
čily, jsme rozvíjeli huma-
nitární pomoc formou 
zasílání misijních balí-
ků. 

Byly to různobarevné střípky jediné, společné mozaiky našeho snažení a práce.  
A pokud se nám touto pestrou mozaikou podařilo vnést do světa kousek úcty  
k životu a přesvědčení, že každý lidský život, i ten, který možná právě teď 
prožívá nouzi, nepřijetí či trápení, je obrovským a vzácným darem, pak věříme, 
že jdeme správnou cestou k našemu cíli.

S vděčností za každou Vaši podporu a pomoc Vás nyní zveme do našeho 
barevného světa a věříme, že nás v něm budete i nadále provázet.

MUDr. Marie Glogarová 
předsedkyně správní rady
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Již 7 let září omítka našeho azylového 
domu do širokého okolí žlutou barvou 
hřejivého zázemí. Proto jsme se i v ro- 
ce 2014 v Nadačním fondu Betlém 
nenarozeným společně snažili, aby dům 
vytvářel prostor bezpečí pro počatý  
a právě narozený život a tak sloužil tomu 
účelu, pro který jsme jej v roce 2008 
předali Obecně prospěšné společnosti 
Dlaň životu do bezplatné výpůjčky. 

Během roku, kdy se za okny postupně 
střídaly sněhové vločky, květy i pa-
dající listí, se prostory domu staly 
němými svědky dalších lidských osudů 
– těch smutných i radostných, zněly 
dětským smíchem i pláčem a pomohly 
21 ženám a 29 dětem, aby zde našly 
pomoc, zázemí i dočasný domov.

Ale azylový dům se proměňoval také po vnější 
stránce. Jeho prostory se nově rozzářily celou 
škálou barev díky vitráži, kterou vytvořila 
akademická sochařka paní Kapka Toušková.

Pracovalo se také v rozestavěném altánu 
na zahradě azylového domu. S pomocí 
dobrovolníků byly osazeny obrubníky a při- 
praven podklad pro dlažbu altánu. Nezapomněli 
jsme také na špatný přístup k bočnímu vchodu 
do bytu dobrovolníků, který se pronajímá pro 
ubytování hostů. Připravili jsme zde terén 
pro položení dlažby a plánujeme, že v roce 
2015 s pomocí stavební firmy pana Boštíka 
provedeme dokončení celkových venkovních 
úprav kolem domu.

PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU
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Nedílnou součástí péče o budovu domu byly také pravidelné brigády 
našich dobrovolníků. Šikovní tatínci ochotně opravili vše, na čem se 
v domě podepsalo stálé používání nebo nenechavé dětské prstíky. 
Spolu se svými odrůstajícími dětmi připravovali dobrovolníci dřevo pro 
chladné chvilky, kdy bylo příjemné roztopit krb v sále domu. Také zahrada 
domu poznala jejich svědomitou péči. Krásněla pod jejich šikovnýma 
rukama, které ji posekaly, uhrabaly, plely její záhony nebo vyčistily plot. 
Dobrovolníci rovněž připravili výběh pro slepice, díky kterým se nejen 
dobře využívají zbytky z kuchyně azylového domu, ale společný stůl je 
obohacen o čerstvá vajíčka.

Děkujeme všem našim příznivcům a dárcům, kteří nám svou podporou 
umožnili, aby azylový dům mohl sloužit a pomáhat těm, kdo to potřebují. 
A věříme, že tomu tak bude i nadále.
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Jak už jsme Vám psali  
v minulé výroční zprávě, 
v roce 2014 začaly pros-
tory azylového domu 
sloužit také pro dočasnou 
pěstounskou péči. Nada- 
ční fond vyčlenil v přízemí 
domu samostatný dvou-
pokojový byt profesionální 
pěstounce.  Také t y to 
prostory svítí přívětivou 
žlutou výmalbou pokojů 
a jak se v nich žije, o tom 
už nám více řekla sama 
pěstounka, paní Zita Roz-
holdová. 

Mým úkolem je postarat se na nutnou přechodnou dobu o dítě či děti,  
o které se nemůže postarat jejich vlastní rodina a nabídnout jim zázemí a péči  
po dobu, než se jejich situace trvale vyřeší. V roce 2014 jsem se starala postupně  
o 2 děti. První byla šestiměsíční holčička, která u mne byla tři měsíce, než 
se vrátila ke své mámě. Chlapec, o kterého se starám teď, je u mne od léta  
a o Vánocích oslavil své druhé narozeniny.

Jak se vlastně člověk stává pěstounem? Je to dobrodružná cesta hledání 
a poznávání, přemýšlení i konání, ale také učení se novým souvislostem  
i opírání se o zkušenosti dřívější. Stále mne napadala otázka, proč se člověku, 
který se na přechodnou dobu stará o cizí dítě, říká pěstoun. Vždyť je to přece 
výraz, který se hodí spíše k říši rostlinné. Pěstuje se zelenina, ovoce… Je tedy 
vhodné říkat takovému člověku pěstoun? Po svém ročním působení v této 
oblasti jsem přesvědčena o tom, že to má svůj význam. Ze zkušenosti se svými 
dětskými svěřenci vím, že většinou právě tito křehcí, malí a často nedomilovaní 
tvorečkové potřebují „dopěstovat“. Stává se, že od svých rodičů v plné míře 
nedostali to, co pro svůj harmonický život potřebovali a potřebují, a proto se 
pro ně nabízí pěstounova náruč, pěstounovo pohlazení i pěstounova laskavá 
důslednost a jistota. Zkrátka a dobře, každý pěstoun by měl být svým přístupem 
k dítěti „pěstírnou“, skrze kterou může dítě dozrávat a růst. Vždyť i každá malá 
sazenička se musí individuálně předpěstovat, aby  pak byla schopna přinést 
plody, které jsou ukryty v jejím semínku.
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Dítě v přechodné pěstounské péči má možnost prožívat a zakoušet 
blízkost jedné osoby, která se pro něj stává jistotou a zázemím, a to je 
pro vývoj, zvlášť u deprivovaných dětí, velmi důležité. V každodenním 
životě s dítětem si člověk uvědomuje, že je třeba dát dítěti mnoho lásky, 
jistoty i harmonie, aby dítě v opoře o blízkou osobu mohlo jít ve svém 
životě dál a jistěji. A právě tyto situace vyžadují velkou dávku trpělivé 
vynalézavosti i neustálou balanci v tom, kdy se dítěti přizpůsobit a kdy 
stát pevně na svém v zájmu dítěte. Je možné např. trvat na tom, že 
nohy se na stůl dávat nebudou, ale chce-li si dítě hrát, můžeme se tomu 
přizpůsobit a nabídnout mu společnou hru. Každá maminka zná během 
všedního dne desítky těchto situací, které se někdy podaří zvládnout 
pokojně a jindy je v nich pláč a napětí.  Ale ve všech těchto chvilkách by 
dítě mělo žít s vědomím, že i když se nám něco nepodařilo, přesto jej má 
pěstoun rád a stále znovu se snaží k němu hledat cestu.

Já jsem si během jednoho roku svého pěstounství uvědomila, že každá 
snaha pomoci jakémukoliv dítěti pomáhá a obdarovává i mě. A ač jsou 
tyto souvislosti života často mým očím skryté, člověk je vnímá, je za ně 
vděčný a zároveň jej to přivádí k úctě vůči tomuto malému dítěti, které, 
ač stále vyžaduje mou pozornost, je zároveň schopné obdarovat... Oba, 
já i dítě, se vzájemně ovlivňujeme a věřím, že naše vzájemné „pěstění“ 
přinese užitečné plody.
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Pastelové barvy dětských dupaček  
a dudlíků se skrývaly za oblastí podpory 
Obecně prospěšné společnosti Dlaň 
životu. A plným právem, vždyť nadační 
fond založil tuto organizaci v roce 2002 
právě s tímto cílem – aby poskytovala 
a nabízela podporu a pomoc těm 
nejmenším z nás. Podporovat její 
projekty patřilo proto také v roce 2014 
k nejpřednějším úkolům nadačního 
fondu.

V tomto roce věnoval nadační fond na 
účet Obecně prospěšné společnosti Dlaň 
životu příspěvky v úctyhodné částce 
1 480 000 Kč. Jeho pomoc směřovala 
především k podpoře Azylového domu 
pro těhotné ženy v tísni, Poradny 
Cesta těhotenstvím a projektů Cesta 
mateřstvím a Začít znovu, které pomáhají 
ženám ubytovaným v azylovém domě.  
A k čemu přispěly?

Azylový dům v Hamrech u Hlinska nabídl 
v tomto roce domov nejen Petříkovi, 
Dominikovi, Denisce a dalším 26 dě-
tem, ale také jejich mámám. Ty zde 
mohly najít pomoc i podporu v dalším 
hledání. Cílem bylo, aby pro klientky 
pobyt v domě nebyl konečnou, ale 
jen přechodnou zastávkou, aby se pro 
ně stal místem, kde se nasbírají síly, 
zkušenosti i motivace pro další život  
s dítětem. Nadační fond podpořil toto 
snažení celkovou částkou 869 185 Kč.

PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ  
SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU
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Také Poradna Cesta těho-
tenstvím v Ostravě sloužila 
dětem ještě nenarozeným 
a jejich rodičům i rodinám 
s dětmi. Zájemci o službu 
poradny zde mohli  najít 
informace a podporu v otázkách 
týkajících se těhotenství, po-
rodu, života s malými dětmi. 
Součástí nabídky poradny byla 
také služba duly, videotrénink 
interakcí nebo pravidelná 
vzdělávací setkání pro rodiče  
s dětmi. Nadační fond poradnu 
podpořil celkovou částkou 220 204 Kč.

Projekty Cesta mateřstvím a Začít znovu pomáhaly klientkám ubytovaným  
v azylovém domě v jejich osobním rozvoji a zrání. 

Cesta mateřstvím, jak už ná- 
zev projektu napovídá, nabíze-
la klientkám možnost zvýšit 
a rozvíjet své mateřské kom-
petence a tak napomáhala 
tomu, aby klientky dokázaly 
vytvářet svým dětem har- 
monické zázemí pro jejich 
vývoj. Projekt Začít znovu pak 
nabízel klientkám ubytovaným 
v azylovém domě možnost 
tréninkového zaměstnání for- 
mou vyhovující matkám s ma- 
lými dětmi. Jeho prostřed-

nictvím mohly klientky získat pracovní zkušenosti, naučit se pečlivosti, 
dochvilnosti, ale také zlepšit svou finanční situaci odměnou, kterou za 
provedenou práci dostávaly. Na podporu těchto projektů nadační fond věnoval 
částku 155 750 Kč.

Správu a další oblasti spojené s činností Obecně prospěšné společnosti Dlaň 
životu pak nadační fond podpořil částkou 234 861 Kč.

Děkujeme Vám všem, kdo jste nám svou podporou umožnili, že jsme 
sami mohli podporovat a pomáhat.
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Misijní činnost rozvíjel nadační 
fond v roce 2014 ve dvou 
misijních střediscích. Spočívala 
v balení a odesílání balíků 
do rozvojových zemí a každý  
z těchto balíků znamenal pro 
své adresáty nejen vítanou 
a potřebnou pomoc v jejich 
nouzi, ale zářil pro ně také 
lidskou vstřícností i svěží zelení 
nové naděje. 

O tom, jak se dařilo v obou 
misijních střediscích, v Dobré 
i v Novém Jičíně, nám více 
prozradí jejich vedoucí, paní 
Ivana Mališová a Michaela 
Schindlerová.

MISIJNÍ STŘEDISKO DOBRÁ
V roce 2014 se nám do misijních center v Indii a Etiopii podařilo  
z Dobré odeslat rekordních 9 balíků. Kromě dobrých lidí z Dobré, kteří 
se na balíky pravidelně skládají, nám to umožnil i příspěvek Nadace 

Martina Romana, který jsme 
obdrželi již v minulém roce  
a jehož prostředky jsme ten- 
to rok čerpali. Hodně nám 
pomohl  také dar  naš ich 
mladých herců z Dobré, kteří 
nastudovali divadelní hru 
„Blbec k večeři“ a výtěžek  
z dobrovolného vstupného 
ve výši 17 500 Kč nám vě-
novali. Patří jim velký dík. 
Zvláštní radost jsme měli 
také z daru jedné rodiny se 
třemi malými dětmi, která 
se domluvila, že každý den 

daruje nějaké chudé rodině kdekoliv na světě jeden chléb. A protože jeden 
chléb stojí kolem 28-30 korun, odložili do rodinné pokladničky pro chudé 
denně 30 Kč. 

MISIE
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Za rok z toho byl slušný obnos, který nám rodina přinesla, a my jsme  
s jejich souhlasem nakoupili ne sice chleba, ale jiné potřebné potraviny, 
léky a  školní potřeby a ještě zbylo i na poštovné do Indie. Když jsem pak 
této rodině osobně děkovala, jen skromně prohlásili, že to přece není nic 
tak velkého... Jen jeden chleba denně… Pro mne to ale byl velký podnět 
k přemýšlení a děkuji!
 
Naše balíky jsme posílali na 
nám známé adresy do Indie 
a Etiopie a o všech máme 
zprávy, že v pořádku došly na 
místo určení a udělaly radost 
tam, kde měly. Ve školce 
v Indické Bhopal sestřičky 
Misionářek L ásk y kromě 
potravin a sladkostí potěšily  
i stavebnice a hry na rozvíjení 
myšlení dětí. Od sestry Fredy 
jsme se dozvěděli novinky ze 
školy v Bombey. A největší 
radost nám udělala odpověď 
z Addis Abeby, ve které sestra Phanuela píše o naší kamarádce a rodačce 
od nás, sestře Agnes, která k Misionářkám Lásky Matky Terezy odešla již 
více než před 15 lety. Sestra Phanuela psala, že se spolu setkaly v Římě 
a že dnes pracuje sestra Agnes v Polsku, kde připravuje děvčata z celé 
Evropy na první dočasné sliby. S prosbou o modlitbu připomněla v dopise 
také slova Matky Terezy: „Usmívejte se a vroucněji se modlete, to budiž 
vaší zbraní proti zlu.“ Jsou to krásná slova pro vyslání do ulic světa, ať už 
v Etiopii, Indii, nebo v našem městě, či vesnici. 

Děkuji všem, kdo nám s misiemi v Dobré pomáhají a umožňují nám tak  
s úsměvem na rtech a s modlitbou dále pokračovat v materiální pomoci  
i v navazování přátelství v oněch „dalekých“ zemích.  

Ivana Mališová 
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Loňský rok jsme díky daru Nadace Martina Romana měli k dispozici 
tolik peněz, jak už dlouho ne. Podařilo se nám z nich nakoupit materiál 
a pak zabalit a odeslat 10 balíků - z toho 5 balíků do Indie a 5 balíků do 
Etiopie! Na naše poměry to byl docela rekord. Sešli jsme se totiž celkem 
třikrát - o jarních, velkých a podzimních prázdninách. Všech deset balíků  
v pořádku dorazilo na místo určení a to i přesto, že jeden balík do Indie byl 
natržený ve vrchní vrstvě. Díky našemu pečlivému šití a preventivnímu 
balení balíků do dvou vrstev nakonec jeho obsah pomohl tam, kde měl. 

Hezký zážitek se nám stal na poště při odesílání balíku. Když jsme 
tam přinesli balík určený chudým lidem v Etiopii, trochu jsem trnula, 
zda váha balíku nepřekročí 25 kg. Stačí totiž 10 g navíc a pošta balík 
nepřijme. Pro nás to pak znamená balík rozpárat (pryč je všechna dřina 
a námaha s jeho zašitím), vyjmout těch pár deka navíc a zase začít s 
vleklým stehováním. Balík, který jsme tentokrát nesli, byl opravdu 
hodně velký. Sotva „žuchl“ na váhu, zatrnulo mi. 25,287 kg! Když jsem si 
představila, jak tu tíhu vlečeme zase zpátky do klubovny, pářeme a zase 
zašíváme, nebylo mi vůbec do smíchu. „Kam to máte?“ zeptala se paní 
u přepážky.  „Do Etiopie, to je misijní balík,“ hlesla jsem. Touto větou 
jsem vyřkla svůj ortel, protože vzápětí vzala paní do ruky adresář zemí 
s uvedenou povolenou gramáží. „Etiopie – 25 kg,“ oznámila mi paní za 
přepážkou. Nastalo pár vteřin ticha. Už už jsem chtěla sundat balík z 
váhy a otočit se směr klubovna, když tu paní řekla: „Misie, že?“ „Ano, to 
je do misií.“ Jiskřička naděje... chvilka napětí... Je vidět, jak paní svádí 
vnitřní boj. Pak, jakoby se nic nestalo, paní nalepila  průvodku a směrem 
ke mně prohodila: „Tak to máme 3 354 korun, prosím.“ Okamžitě platím 
a jásám! Celou cestu děkuji za tu paní na poště a její vstřícnost, která nás 
uchránila od vleklého párání i dalšího stehování. 

A děkuji také Vám všem, kdo nám pomáháte.
Michaela Schindlerová

MISIJNÍ STŘEDISKO NOVÝ JIČÍN
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Závěrem nabízíme několik okének 
do našeho konkrétního misijního života

Nepořádek, kam se jen 
člověk podívá – nůžky, 

izolepy, papíry…

Je třeba správně propočítat 
váhu, protože při překročení 
váhy budeme muset párat…

Následuje série pokusů  
o uskladnění věcí  
do alespoň trochu  

symetrického útvaru…

Jeden lepí, druhý váží,  
třetí zapisuje, čtvrtý  

překládá do angličtiny…

Třídění stejného sortimentu 
- tedy např. zdravotnického 

materiálu...
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A první vrstvu máme 
zašitou…

Sláva, balík je ve druhé vrst-
vě. Teď se jen napíše znovu 
adresa a můžeme na poštu. 

Dnešní dílo je hotovo…

A taky zabaleno,  
zalepeno a popsáno...

Konečně, můžeme  
se pustit do šití první vrsty 

– do flaušové deky… 
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS

Fundraising a public relations 
patří ke stěžejním oblastem života 
každé neziskové organizace.  
A nebylo tomu jinak ani v našem 
nadačním fondu. Tyto činnosti 
nám přinášely jak prostředky 
nutné k životu, tak také mnohé 
nové impulsy a výzvy, a zářily 
jasnou červení života i nových 
povzbuzení.

Velký dík patří především všem našim dárcům a příznivcům, kteří nás v tomto 
roce podpořili celkovou částkou 1 968 000 Kč. Většinou to byly příspěvky 
fyzických osob, malé i větší dary lidí, které myšlenka Betléma oslovila a rozhodli 
se jí pomoci. Mnozí z nich se stali také našimi trvalými dárci a jejich měsíční 
pravidelné dary ve výši jedné či několika stokorun pro nás jsou velkou pomocí 
i povzbuzením. Vážíme si jejich důvěry a věříme, že právě takoví dárci jsou naší 
nadějí i do let příštích.
Nadační fond v roce 2014 pokračoval také ve své veřejné sbírce, kterou má 
schválenu od 1. 6. 2013 na podporu projektů Obecně prospěšné společnosti 
Dlaň životu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, Poradna Cesta těhotenstvím, 
Cesta mateřstvím a Začít znovu. Během roku řádně vyúčtoval první rok trvání 
sbírky s celkovým hrubým výtěžkem ve výši 801 429 Kč. Celkově pak v tomto 
roce získal v rámci veřejné sbírky částku 440 255 Kč. Nezanedbatelnou částku 
těchto příjmů tvořily prostředky získané projektem dárcovských SMS Betlém 
dětem. Projekt probíhal v roce 2014 již pátým rokem a díky telefonickým 
pozdravům našich dárců jsme si na účet připsali částku 58 795 Kč. Naše 
dárce jsme o možnosti podpořit nás dárcovskou SMS informovali v našich 
propagačních materiálech, na bannerech našich webových stránek a nově jsme 
zkusili také propagaci v autobusech dvou meziměstských linek.
Za pomoc děkujeme také všem firmám, které nás podpořily. Tradičně to byla 
firma ABC Magnet, s. r. o., která je naším pravidelným dárcem. Nezapomněla 
na nás se svým vítaným příspěvkem také firma ACI, s. r. o. Velmi milým 
předvánočním povzbuzením pro nás byl opět výtěžek vánoční sbírky ve farnosti 
kostela Panny Marie v Hradci Králové a velkorysý příspěvek farnosti v Dolních 
Bojanovicích. Nově nám tento rok přispěly také firma NARETEC, s. r. o., firma 
Plastpol, s. r. o., MS Studio s. r. o. nebo Katolický dům v Dobré.
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Vítaný i vstřícný dar jsme dostali od firmy OPTYS, spol. s r. o., ve formě 
bezplatného grafického zpracování a tisku naší výroční zprávy za rok 2013  
i 2014 a potěšil nás také horský hotel Radegast na Radhošti, který účastníkům 
naší akce Putování ke kořenům poskytl slevu při občerstvení. 

Zúžit fundraising pouze na 
peníze a získané finanční 
prostředky a dary by bylo ale 
škoda. Zahrnoval totiž také 
řadu milých setkání s našimi 
dárci, příznivci i s těmi, kteří 
s námi během roku spo-
lupracovali. Rádi na tomto 
místě vzpomínáme na milou 
spolupráci s grafičkou firmy 
OPT YS paní Šárkou Jirků, 
plnou jejích krásných nápadů, 
na příjemnou a vstřícnou 
spolupráci s Fórem dárců, kte- 

ré pro nás zajišťovalo náš projekt dárcovských SMS a také na plodnou spolupráci  
s Nadací Martina Romana, které jsme tento rok řádně vyúčtovali její dar, urče-
ný na odesílání misijních balíků do rozvojových zemí. 

Naším trvalým cílem bylo navázat a udržovat co nejlepší spolupráci také 
s našimi dárci. Právě oni jsou našimi partnery ve společném díle ochrany 
života a jsme rádi, pokud tak také oni vnímají nás. O aktuálním dění v naší 
organizaci jsme je informovali prostřednictvím našich webových stránek 
www.nfbetlem.cz i formou předvánočního dopisu, 
do kterého jsme přiložili také malý dárek ve formě 
magnetické záložky, na jejíž výrobě se podílely klien- 
tky azylového domu. Nově jsme se snažili informo- 
vat naše dárce prostřednictvím čtvrtletních reportů, 
zasílaných zdarma na jejich e-mailové adresy. V roce 
2014 se počet dárců, kteří o tyto reporty projevili 
zájem, rozrostl o další zájemce a věříme, že se bude 
rozrůstat i dále. Nově tyto reporty zveřejňujeme také  
na našich webových stránkách.
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Pro všechny naše dárce, kteří se s námi 
chtěli setkat osobně, jsme i letos připra-
vili podzimní Putování ke kořenům  
a divadelní představení našich dobro-
volníků. Zatímco při Putování ke 
kořenům jsme již tradičně pozvali naše 
dárce 28. září do podzimní přírody, 
konkrétně na horu Radhošť, na po-
hádkové divadelní představení jsme je 
pozvali do našeho azylového domu hned 
dvakrát. Poprvé v létě, kdy si mládež  
z řad dobrovolníků připravila pohádku 
Volba. Byla plná hluboké moudrosti  
a nadchla všechny přítomné. Krásná 
byla ale také předvánoční pohádka 
rodičů. Jejich pohádkový příběh v sobě 
ukrýval povzbuzení každého dne: „Vždyť 
k čemu je dobrá rozmrzelost, když se 
život odvíjí jinak, než jsme čekali?... 
Takové přemýšlení bere jen sílu a radost 
ze života. Z každé situace se dá vytěžit 
dobro, když se ji naučíme brát jako 
výzvu…“ Díky všem hercům, kteří si na 
přípravě pohádek skutečně dali záležet, 
jsme mohli i letos s našimi dárci a hosty 
strávit dvě hezká odpoledne. 

Pestrý a bohatý byl život nadačního 
fondu v roce 2014, a to jak na podporu 
našich dárců, tak také na mnohá 
povzbuzení a vzájemná milá setkání. 
Děkujeme za každé z nich a těšíme se na 
další.
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Skutečným pokladem, který se nedá vyčíslit a spočítat, jsou od počátku existence 
našeho nadačního fondu dobrovolníci. Velkorysost, nezištnost a vstřícná ochota 
těchto lidí je nejen navždycky ukryta v základech budovy azylového domu, kterou 
nadační fond v letech 2003 až 2007 zrekonstruoval, ale utváří jeho život také dnes. 
Jen namátkou:
• Byli to právě dobrovolníci, kdo z velké části zajistili v roce 2014 péči o budovu 
  azylového domu, a to jak svou prací v rámci pravidelných dobrovolnických brigád,  
 tak svými dobrými nápady.  
• Fundraiserskými aktivitami, šířením myšlenky úcty k životu i osobními dary 
 pomohli dobrovolníci zajistit projekty Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu  
 v úctyhodné výši zhruba 400 000 Kč. 
• Nové impulsy vnášeli dobrovolníci jak do života klientek azylového domu, tak také do  
 vztahů s našimi příznivci a dárci. Právě díky nim se uskutečnila dvě povzbudivá divadelní  
 představení v azylovém domě, s jejich pomocí se podařilo zajistit tradiční podzimní  
 setkání s dárci na Radhošti nazvané Putování ke kořenům. 
• A opět dobrovolníci nesli tíhu rozhodování ve správní radě, utvářeli celou činnost  
 v misijních střediscích, pomáhali při rozesílání dopisů dárcům.
Je to mnohé, co nesou v našem nadačním fondu dobrovolníci. Jejich pomoc  
a nadšení prostupovaly v roce 2014 celou jeho činností a právě díky nim byl 
život nadačního fondu tak barevný a pestrý. 

Upřímně děkujeme každému z nich. A chcete-li se připojit k jejich pestré mozaice 
i Vy, budete vítáni.

NAŠI DOBROVOLNÍCI
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DARY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2014 
PŘIJATÉ DARY V ROCE 2014
 

Dary na podporu činnosti OPS Dlaň životu                      37 370 Kč 
Dary na podporu misií                      51 628 Kč 
Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu  1 438 958 Kč 

Přijaté dary celkem   1 968 211 Kč 

POSKYTNUTÉ DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2014
Nadační příspěvky na podporu provozu a činnosti OPS Dlaň životu  1 480 000 Kč
Ostatní dary   50 Kč                    
Podpora misií 102 006 Kč                  

Poskytnuté dary a nadační příspěvky celkem  1 582 056 Kč

 
● Nadační příspěvky na podporu 
 provozu a činnosti OPS Dlaň životu 
● Ostatní dary 
● Podpora misií

Veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu                               440 255 Kč

● Veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu 
● Dary na podporu činnosti OPS Dlaň životu
●	Dary na podporu misií 
● Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu
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HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

PŘEHLED O MAJETKU V ROCE 2014 (v tis. Kč)

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014

Dlouhodobý majetek celkem 10 325 9 944

Z toho:
Pozemky 51 50

Stavby 12 125 12 157

Samostatné movité věci 0 0

Oprávky DHM - 1 851 - 2 263

Krátkodobý majetek celkem 4 746 4 482

Z toho:
Jiné pohledávky 0 15

Dohadné účty aktivní 4 12

Pokladna 55 59

Bankovní účty 4 676 4 393

Jiná aktiva 11 3

Aktiva celkem 15 071 14 426

Náklady spojené s činností Nadačního fondu Betlém nenarozeným činily za rok 
2014 1.075.777,23 Kč, což je 7,46 % z majetku nadačního fondu. Tím nadační 
fond dodržel pravidlo pro omezení nákladů spojených s jeho správou, uvedené 
ve statutu.

Ověřila: Mgr. Magda Bušková
členka dozorčí rady
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DĚKUJEME VÁM

Poslední stránka naší výroční zprávy patří již tradičně našim dárcům. Ne proto, 
že by to bylo to poslední, co ještě zbývá dodat, ale že vše, co bylo řečeno na 
stránkách předcházejících, z této stránky vyrůstá. Ano, to, co se v roce 2014 
podařilo, se mohlo uskutečnit díky vstřícnosti a podpoře našich dárců.  

Přestože jsme vděčni za každý dar, i ten sebenepatrnější, na jedné stránce 
nemůžeme představit všechny naše dárce. Proto uvedeme ty, jejichž dary jsou 
vyšší než 10 000 Kč. Byli to:

Pluhař Leoš, Ing.           100 000,00 Kč 
Kačena Bořivoj, Ing.             80 000,00 Kč 
Stoszek Tomáš, Ing.             60 000,00 Kč 
Paličková Jana, MUDr.             51 000,00 Kč 
Babická Helena             50 000,00 Kč 
Gryžboň Antonín, Ing.             36 000,00 Kč 
ABC Magnet, s. r. o.             30 000,00 Kč 
Novotný Tomáš, Ing.             25 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Dolní Bojanovice             25 000,00 Kč 
Duchovní správa kostela Panny Marie v Hradci Králové             24 650,00 Kč 
Glogarová Pavla, Mgr.             24 000,00 Kč 
Pchálek Ivo             24 000,00 Kč 
D. I. C. s. r. o.             22 500,00 Kč 
Bortlík Ladislav, MUDr.             20 000,00 Kč 
Duben Přemysl             20 000,00 Kč 
ACI-Auto Components International, s. r. o.             20 000,00 Kč 
Holeňová Marcela, Mgr.             18 000,00 Kč 
Hutyra Jiří, Ing.             18 000,00 Kč 
Ptáčník Tomáš, Mgr.             18 000,00 Kč 
Vahalíková Petronela, MUDr.             18 000,00 Kč 
Hrubý Ondřej             15 000,00 Kč 
Energy Benefit Centre o. p. s.             15 000,00 Kč 
Dubský Zdeněk             13 600,00 Kč 
Glogar Jiří             12 000,00 Kč 
Pohloudková Libuše             10 000,00 Kč 
Poulová Jana             10 000,00 Kč 
Řezáčová Františka             10 000,00 Kč 
Tlapová Marie             10 000,00 Kč 
Katolický dům v Dobré             10 000,00 Kč 
NARETEC, s. r. o.              10 000,00 Kč 

DĚKUJEME ALE VÁM VŠEM, KDO JSTE NÁM POMOHLI 
UDĚLAT DALŠÍ KROK NA CESTĚ VSTŘÍC ŽIVOTU.
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