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Štědrý dar pro betlémské děti 
Dítě je dar a každý člověk je jedinečný a neopakovatelný. S touto myšlenkou pořádá 

Nadační fond Betlém nenarozeným již pátým rokem svou vánoční kampaň Štědrý dar 

pro betlémské děti. 

Všichni se svým životem počítáme, jako s něčím, co je samozřejmé. Ne všechny 

počaté děti ale mají tuto samozřejmou jistotu. I dnes mezi námi žijí těhotné ženy, které 

se ocitají v situaci, kdy v tísni rozhodují o životě svého dítěte a chybí jim při tom 

zázemí rodiny, partnera, podpora vztahová a materiální, i potřebné informace. Proto 

nabízíme potřebnou podporu těmto dětem skrze jejich matky formou poradenství, 

zázemí a doprovázení v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni. 

                                                                                         
* * * 

 
Nadační fond Betlém nenarozeným šíří myšlenku ochrany a úcty k životu dětí před 
narozením již od svého vzniku v roce 1997. Protože počatým dětem se dá pomoci skrze 
pomoc poskytnutou jejich matkám, byl zrekonstruován s pomocí dobrovolníků v Hamrech  
u Hlinska v Čechách dům. Tento Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí těhotným 
matkám z celé ČR, kterým náročné okolnosti zkomplikovaly život natolik, že zvažují ukončení 
života dítěte, lidské zázemí, podporu i praktickou pomoc. Poskytovatelem sociální služby je 
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, kterou nadační fond za tímto účelem založil  
a jejíž provoz finančně podporuje (www.dlanzivotu.cz). 

Od otevření azylového domu v něm našlo pomoc, podporu, zázemí i dočasný domov  
již 149 matek a 194 dětí. Matky, které přichází do azylového domu, pocházejí často  
z dysfunkčních rodin, mají za sebou dětství prožité v podmínkách nepříznivých pro jejich 
osobnostní vývoj a aktuálně se nacházejí v náročné životní situaci. Mnohdy se jedná o matky 
nezralé, s absencí pozitivních rodičovských vzorů a zkušeností fungující rodiny. Proto jsou 
matkám během pobytu v azylovém domě nabízeny aktivity, které přispívají k rozvoji jejich 
osobnosti, ke zlepšení vztahu mezi matkou a dítětem, např. individuální i skupinové 
setkávání s terapeutem/psychologem, videotrénink interakcí, vzdělávací aktivity v oblasti 
péče a výchovy dítěte, finanční gramotnosti apod. V neposlední řadě je matkám nabízeno 
tréninkové zaměstnávání formou dohody o provedení práce. Kromě získání pracovních 
návyků se tak matka může aktivně podílet na zlepšení své finanční situace, byť drobným 
přivýdělkem. Klientky mají možnost využít v azylovém domě všestranné podpory, která je jim 
nabízena k tomu, aby se začlenily do běžného života.   

Prostřednictvím kampaně Štědrý dar pro betlémské děti je veřejnost informována  

o službách, poskytovaných těhotným ženám a dětem v tísni, a zároveň jsou oslovováni noví 

příznivci a dárci s prosbou o finanční podporu provozu tohoto domu. 

Pokud se rozhodnete podpořit provoz Azylového domu pro těhotné ženy v tísni sbírkou ve 

Vaší farnosti či darem, můžete je zasílat na účet veřejné sbírky Nadačního fondu Betlém 

nenarozeným č. účtu: 2100409371/2010, variabilní symbol: 1219, do poznámky u platby 

uveďte jméno a adresu (pošleme Vám potvrzení o daru). Děkujeme Vám!   


