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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 ochra-
nu a nemohou se samy bránit.
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SLOVO PŘEDSEDY 
Milí přátelé nenarozených dětí,
téma letošní výroční zprávy mne přimělo popřemýšlet, co ve mně vyvolá, 
když se řekne „o krok dál...“

Rok za rokem mi přibývá let a na věci se dívám trochu jinak než dřív. Když jsem 
dospívala, měla jsem pocit, že mám život před sebou. Teď už stárnu. Není 
snadné reálně očekávat, jak mi bude ubývat sil a zdraví a na konci čeká smrt. 
Stojí to za to chránit život dětí, když je čeká podobná budoucnost?

Nebo je to trochu jinak? Třeba jsou to všechno šance, jak dojít o krok dál... Jak 
překročit sám sebe překonáváním těžkostí, které život přináší. Jak vzít svůj 
život jako nástroj, kterým to jde, měnit tvář světa. A fyzické síly v tom hrají 
jen vedlejší roli. 

Znám jednu stařenku. Je jako věchýtek, máte 
pocit, že by ji vítr odfoukl. Dělá, na co jí fyzické 
síly stačí, ale moc toho už není. Ale vím, že na 
mne myslí. Občas napíše, že se za mne modlí. 
A já to cítím. Mám místo v jejím srdci a její 
blízkost hřeje dobrotou a přijetím. A vím, že 
tuto zkušenost s ní má mnoho lidí, má široké 
srdce. Přijala, že síly jí ubývají a věří, že smrt 
je branou k překrásnému setkání. Je prostě  
o krok dál...

Udělat „krok dál“ znamená pro každého 
něco jiného. Na následujících stránkách se 
dočtete, jak se o to snaží Nadační fond Betlém 
nenarozeným. A přeju i Vám šťastnou cestu...

MUDr. Marie Glogarová 
předsedkyně správní rady



Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O15 5

PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU 

Nadační fond získal budovu azylového domu do svého vlastnictví v roce 
2003. Od té doby prošla budova velkou proměnou a vlastně se dá říci, že se 
proměňuje neustále.  Jednotlivými a postupnými kroky se nadační fond snaží 
o to, aby stále lépe sloužila k účelu, ke kterému byla určena – k vytváření 
zázemí pro ohrožený lidský život od jeho počátků. 

Posuďte sami:

Takto vypadal azylový dům v roce 2003, kdy na-
dační fond začal s jeho rekonstrukcí.

Úplně jiná budova to byla v roce 2007, kdy rekon-
strukce končila. Ale to podstatné teprve začínalo.

V roce 2008 se Azylový dům pro těhotné ženy  
v tísni otevřel a jeho prostory se rozzářily skutečným 
životem. 

Dostavba verandy a předzahrádky v roce 2009 
zajistila pro jeho obyvatele větší pohodlí i bezpečí. 

Instalace solárních panelů v roce 2010 pomohla 
uspořit energie a zajistit teplo. 

Jak jde život, azylový dům, jeho interiér i okolí se 
proměňuje podle potřeb jeho obyvatel. V roce 2011 
vyrostlo na zahradě azylového domu nové dětské 
hřiště, v dalších letech přibyl v sále domu hřející  
a útulný krb. Dnes na zahradě azylového domu nechybí 
ani posezení s houpačkou nebo venkovní altán.  
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Velkou pomocí na cestě proměny azylového domu 
jsou jeho dobrovolníci, kteří ochotně přikládají 
ruku k dílu. Takto se například v roce 2015 činili při 
dláždění venkovního altánu. Krok po kroku, cihla  
k cihle.

Právě na terénní úpravy okolí azylového domu 
se nadační fond v roce 2015 zaměřil především.  
S přispěním stavební firmy pana Boštíka se podařilo 
dokončit celou jednu jejich etapu - vydláždění 
přístupu na zahradu domu. Pohodlné schodiště 
tak umožnilo snadnější přístup do prostor zahrady  
a usnadnilo kroky malým i velkým. 

Děkujeme Vám všem, kdo nám v našem úsilí 
pomáháte a přejeme šťastné kroky také Vám.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Od roku 2013 vyhradil nadační fond část obytných prostor azylového domu 
pro přechodnou pěstounskou péči. Ta pokračovala také v roce 2015  
a více už nám prozradila sama pěstounka Bc. Zita Rozholdová. 

Malý klouček právě usnul, a tak je čas na 
chvíli odpočinku. Ano, pro pěstounku je 
to čas udělat si to, co potřebuje, aby byla 
opět k dispozici, když se klouček probudí…
Dnes tuto chvilku využívám k zamyšlení nad 
smyslem trvalé a pěstounské péče.

Trvalá pěstounská péče má za cíl, aby 
přijaté dítě pokojně usínalo ve své pos- 
týlce v záři péče svých pěstounů a mohlo  
si  užívat toho, že tato péče bude bezpečná 
a trvalá.



Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O15 7

Cílem přechodné pěstounské péče je co možná bez dalších zranění a s utišením 
předchozích zranění co nejdříve předat dítě do trvalé pěstounské péče nebo 
do adopce, aby nemuselo procházet zátěží pobytu v ústavních zařízeních.  
Z těchto zařízení totiž dítě pravidelně vychází deprivované neustálým střídáním 
personálu a neexistencí pevného vztahu. Přechodná péče je tedy alternativou 
ústavní péče, ale pro dítě je vhodnější.
 
Často se setkávám s otázkou, zda je či není přechodná pěstounská péče pro 
dítě skutečně vhodná. Ze svých osobních zkušeností i ze zkušeností jiných 
pěstounů vím, že tato možnost je pro dítě velmi přínosná a užitečná, protože 
jiná alternativa už je jen ústavní. V této souvislosti mě zaujaly výsledky 
mapování, do něhož bylo zahrnuto 241 dětí, které od roku 2009 do současnosti 
prošly přechodnou pěstounskou péčí. Jejich pěstounům v něm byly kladeny 
např. tyto otázky:

„Odkud dítě pěstouni přijali?“
182 dětí bylo pěstounům předáno přímo z porodnice, kde základní deprivací 
dítěte byla pouze nejistota, vyrostlá z odmítnutí vlastní matkou. 22 dětí bylo  
z ústavního zařízení, 15 od rodičů a 4 od příbuzných.

„Z jakých důvodů byly děti do přechodné pěstounské péče dány?“
173 dětí bylo opuštěno v porodnici, 35 bylo odebráno z rodiny. Tyto děti 
mají za sebou asi nejvíce tragédií nepřijetí a odmítání. 10 dětí bylo nalezeno  
v babyboxu a 1 dítě bylo sirotek.

„Kam děti z přechodné pěstounské péče odcházely?“
137 dětí odcházelo do osvojení, 34 k matce, 10 do širší rodiny a pouze 1 do 
ústavní péče. Toto je velmi pozitivní dopad přechodné pěstounské péče  
na dítě.

Možná se může zdát, že je to jen seznam statistických čísel. Já ale za každým  
z nich vidím dítě, člověka, který směl prožít jistotu přijetí a zázemí hřejivé 
náruče na rozdíl od ústavní péče, kde dítě jde z ruky do ruky v neustálém 
střídání několika pracovníků v rámci jejich služeb. Vidím člověka, kterému 
díky přechodné pěstounské péči mohlo být do vínku dáno to, co jeho malá 
a ještě nezralá osobnost velmi potřebuje. Je to jistota vztahu, jistota přijetí, 
jistota lásky, jistota bezpečí i jistota domova. Jistota, která se v tomto malém 
človíčkovi během přibývajících let může proměnit v jistotu důvěry ve vzájemný
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lidský vztah. A tato důvěra, bez které není možný žádný upřímný lidský 
vztah, je pilířem, který i tomuto dítěti pomůže pevně vykročit dál, i když jeho 
startovací čára byla jiná, než u mnoha jiných.

…Klouček už se ozývá z postýlky, a tak je na čase nechat psaní a jít o krok dál...
Bc. Zita Rozholdová
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Rokem 2002, kdy nadační fond Obecně 
prospěšnou společnost Dlaň životu založil, 
začala jejich společná cesta kroků vstříc 
životu, především životu nenarozenému.  
A trvá dodnes. Obecně prospěšná společnost 
nabízí konkrétní pomoc těhotným ženám 
a matkám s dětmi v Azylovém domě pro 
těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska,  
v Poradně Cesta těhotenstvím v Ostravě 
i v dalších projektech. Nadační fond se stal 
donátorem těchto projektů a podporuje činnost obecně prospěšné společnosti 
finančně svou veřejnou sbírkou i prostřednictvím dalších aktivit.

O tom, že tento úkol byl pro nadační fond prvořadý i v roce 2015, svědčí 
celková částka, kterou nadační fond obecně prospěšnou společnost v tomto 
roce podpořil. Na podporu jejích projektů, pomáhajících těhotným ženám  
a matkám s dětmi, věnoval celkem 1 148 000 Kč. 

Částkou 648 187 Kč nadační fond podpořil Azylový dům pro těhotné ženy v 
tísni. V roce 2015 v něm našlo pomoc, podporu a zázemí 21 klientek a 36 
dětí, z toho 2 děti nenarozené. Na jejich cestě života se tak pro ně azylový 
dům stal novou šancí a zastavením, kde mohly načerpat sílu a inspiraci pro své 
další kroky správným směrem.

Aby se klientkám azylového domu jejich další cesta dařila co nejlépe, byla jim  
v domě nabízena pomoc prostřednictvím projektu Cesta mateřstvím. 
Pro tyto mámy nemuselo být vždy jednoduché přijmout a zpracovat svou 
momentální situaci a naučit se komunikovat se svým dítětem. Projekt jim 
proto nabízel pomoc psychologa, videotrenéra i dalších odborníků, kteří jim  
v tom pomáhali. Nadační fond k tomu přispěl částkou 42 288 Kč. 

Další možnost nových začátků nabízel pro klientky azylového domu projekt Začít 
znovu. Klientky, které se většinou nacházely v neutěšené finanční situaci a bez 
možnosti zaměstnání, mohly v projektu pracovat formou dohody o provedení 
práce přímo v azylovém domě a podle svých možností péče o dítě. Mohly tak 
samy přispět ke zlepšení své finanční situace a zároveň získat nové zkušenosti  
i pracovní návyky. Nadační fond podpořil projekt částkou 80 562 Kč. 

PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ  
SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU



V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O1510

Ve své pomoci a podpoře nezapomněl nadační fond ani na Poradnu Cesta 
těhotenstvím, která v Ostravě otevírala své dveře všem, kdo se chtěli 
dozvědět více o těhotenství, porodu či výchově dětí do 3 let. Její aktivity 
podpořil částkou 177 860 Kč. 

Zbývající část příspěvku ve výši 199 103 Kč posloužila k podpoře střediska 
Správa, v rámci kterého byla zajišťována koordinace a administrativa 
jednotlivých činností. 

Děkujeme Vám všem, kdo jste svým darem přispěli k tomu, aby první krůčky 
dětí, ohrožených nouzí či nepřijetím svých matek, mohly být snazší.
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MISIE 

Když se řekne slovo misie, většina z nás si představí cesty do dalekých zemí, 
exotické prostředí, výjimečné zážitky. Ale misie mohou být součástí také 
našeho všedního života uprostřed naší vesnice, města, zaměstnání. A to 
tehdy, pokud se jako dobrovolníci z misijních středisek Nadačního fondu 
Betlém nenarozeným necháme oslovit myšlenkou pomoci těm, kdo nemohou 
žít v takovém dostatku jako my sami. 

O tom, jak se to těmto dobrovolníkům v misijním středisku v Dobré a v Novém 
Jičíně v roce 2015 dařilo, se dozvíte více z následujících řádků.

Misijní středisko Dobrá
Z misijního střediska v Dobré jsme během roku 2015 poslali „jen“ 4 balíky, 
ale zato jsme si s jejich obsahem pěkně pohráli. Každý balík jsme posílali na 
jiné místo a snažili jsme se spravedlivě podělit obě země, do kterých balíky 
posíláme, jak Indii, tak také Etiopii. Odeslání jsme měli načasováno tak, aby 
balíky na místo určení dorazily před Vánocemi a svým obsahem mohly potěšit 
ty, kdo je budou rozbalovat. A tak se s námi teď můžete podívat, jak slavili 
Vánoce na čtyřech místech naší planety.

První balík jsme poslali do Bombaje, kde je škola pro mladé dívky, které se 
učí plést,  šít,  vyšívat a jiné ruční práce, jimiž si pak v životě budou zajišťovat  
obživu. Do našeho vánočního balíku jsme tedy přidali více látek, bavlnek,  
pletacích  přízí,  ozdobných knoflíčků, ale i hřebenů a ozdob do vlasů. Matce 
představené, sestře Fredě, jsme sehnali elastické punčochy ušité přesně 
na její  míru. U výběru těchto punčoch jsme se s paní na protetice pěkně 
zapotili, protože sestra Freda nám rozměry svých kotníků, lýtek, kolen  
i stehen  poslala v „palcích“.  Zřejmě se nám podařilo  převést  všechny rozměry   
na naše centimetry správně, protože sestra Freda si punčochy moc pochvalovala.
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Další náš balík, směřující do 
Indie, putoval do Bhopal, 
kde je školka pro opuštěné 
děti a domov pro mentálně 
nemocné ženy. Do balíku 
jsme se proto snažili mimo 
sladkostí a pár užitečných 
věcí vybrat především zábav- 
né hry, stavebnice, puzzle, 
různá pexesa, balónky, bub-
lifuky, magnetické tabulky 
atd. Za několik týdnů nás pak 
potěšil dopis od sestry Amrit,  
která nám napsala,  že jim náš 
pestrý balík pomohl udělat pro všechny neobvykle krásné Vánoce.  Právě den 
před doručením našeho balíku si sestřičky lámaly hlavu s tím, co zabalit do 
vánočních balíčků pro své svěřence. A následující den se Bůh o vše postaral 
a v našem balíku našly všechno, co bylo potřeba pro vánoční hostinu i radost 
jejich svěřenců. 

Jeden z balíků do Etiopie 
jsme poslali do Addis Abeby,  
kde je nemocnice pro děti. 
Ale nejen to. Z dopisů, které 
odtud dostáváme, víme také 
to, že zdejší sestřičky roznášejí 
jídlo do chudých rodin vzdá-
lených i několik desítek kilo-
metrů od města. I tady se nám 
vánoční překvapení podařilo  
a udělali jsme radost. Dozvě- 
děli jsme se také, že v Etiopii 
mají teprve rok 2008, protože 
 podle juliánského kalendáře má 
jejich rok 13 měsíců a Vánoce sla- 

ví až 7. ledna. Sestra Maryla psala, že Vánoce lidí v Etiopii bývají velmi chudé  
a prosté, a proto je moc potěšilo, když do balíčků pro  nejchudší rodiny  
s dětmi mohli letos přibalit i nějaké malé hračky, např. nafukovací balónky 
nebo bublifuk, a k tomu přidat sušené mléko, pudink, Nutelu, marmeládu – 
dobroty pro místní lidi nevídané…
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No, a poslední balík putoval do Jimmy.  A právě odtud jsme dostali odpověď 
nejmilejší. Cituji doslova: „Milá Ivano, jmenuji se Marta a pocházím  
z Polska. Do Jimmy jsem jako sestra Misionářek lásky přišla před rokem  
z Alamaty. Tam jsi nám také posílala dárky a já jsem moc chtěla tvoji adresu. 
A Boží prozřetelností  jsi poslala další balík i sem, do Jimmy. Moc za to děkuji  
a chválím Boha!“ Alamata, odkud přišla tato sestra Marta, je malá vesnička 
v Etiopii, kde náš balík před několika lety přišel velkou náhodou. Opravdu 
„náhodou“, nebo Boží prozřetelností? Posílali jsme tehdy totiž balík naší  
české kamarádce Janě, sestře Agnes, která byla v té době jako sestra 
Misionářek lásky v Addis Abebě.  A protože to byl balík na jméno, etiopské 
úřady jej přeposlaly do vesničky Alamata, kam byla kamarádka mezitím 
přeložena. Vzpomínám si, jak nám tehdy napsala, že si neumíme představit 
to obrovské překvapení a radost  celé vesnice,  která se  společně sešla  
u  vybalování  prvního  balíku  v životě,  který kdy dostali… Od té doby 
jsme tam občas něco poslali, i když sestra Agnes je už dávno úplně jinde.  
A teď se ozvala sestra Marta. Potěšilo nás, jak je svět někdy malý a propojený 
Láskou. 

Sestra Marta v dopise pro- 
sí o stejné věci, které jsme 
posílali do Alamaty, a mimo 
to také o svíčky a kapesní 
baterky pro jejich ochránce 
a nějaké obnošené šatičky 
pro malé děti. Už teď se 
proto těšíme, jak budeme 
připravovat další balík pro 
Jimmy. Věříme, že není ná-
hodou, že se náš balík kdysi 
zatoulal právě tam a že za tím 
stojí sama Boží prozřetelnost, 
která je vždy o krok dále 
a ví, co je právě kde na světě 
nejvíce potřeba. Děkujeme, 
že toho smíme být účastni.

Za misijní středisko v Dobré 

Ivana Mališová
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Misijní středisko Nový Jičín
„Ve světě se děje plno náročných a zlých věcí, ale já se mám dobře. Nemusím 
se strachovat, že zítra nebudu mít co jíst, že nebudu mít kde spát…“ - to jsme 
si řekli s několika kamarády a opět se rozhodli pomoci těm, kteří nemají to, 
co máme my. Vždy během prázdnin jsme se proto sešli ve skautské klubovně  
k balení misijních balíků. 

První dva balíky jsme připravili o jarních prázdninách. Díky předchozím 
zkušenostem i zpětným vazbám z dopisů už jsme věděli, co  máme nabalit. 
Do Indie jsme poslali např. potraviny, potřeby do školy, léky, ale také bavlnky, 
nitě a jehly. Nikdy by nás nenapadlo, že budou potřebovat právě toto, ale díky 
dopisům jsme se dozvěděli, že místní dívky si ke své svatbě musí ušít sárí. 
Bez něj se vdávat nemohou. A naše bavlnky, nitě i jehly jim tak mohou velmi 
pomoci. V balíku do Etiopie jsme pak poslali hlavně léky a věci nutné k základní 
hygieně. Měli jsme radost, že oba balíky v pořádku dorazily na místo určení.

V rámci misijního dne jsme se v roce 2015 vydali za kamarády do Staré Bělé, 
kde také chtěli pomoci lidem v chudých zemích. Naši zdejší přátelé nám donesli 
plno věcí, které byly potřeba. Vše jsme pak společně zabalili a nachystali  
k odeslání do Etiopie. Byla to pro nás radost, předávat dál dobré dílo.

K poslednímu balení misijních balíků jsme se v roce 2015 sešli během 
podzimních prázdnin. Tentokrát nás bylo méně, než obvykle, ale díky myšlence 
pomoci, která nás motivovala, se nám podařilo zabalit a odeslat 2 balíky. 
Jeden putoval opět do Indie, druhý do Etiopie. Věříme, že i tentokrát pomohly 
a udělaly radost.                                                           Za misijní středisko v Novém Jičíně

Marie Hoppová
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Fundraising a aktivity public relations patřily i v roce 2015 neodmyslitelně  
k životu nadačního fondu. A protože se život stále mění, vyvíjí a jde dál, dělal nadační 
fond také v této oblasti kroky osvědčené i zcela nové.

Mezi ty osvědčené patřilo získávání nových dárců i oslo-
vování těch dosavadních prostřednictvím inzerce v tisku. 
V březnu oslovil nadační fond širokou veřejnost čtenářů 
Katolického týdeníku prostřednictvím osmistránkové 
přílohy a vkladu letáku se složenkou naší veřejné sbírky. 
Tuto veřejnou sbírku má nadační fond schválenu na 
podporu projektů Obecně prospěšné společnosti Dlaň 
životu od 1. 6. 2013. Především jejím prostřednictvím 
tak mohl nadační fond i v roce 2015 podpořit provoz 
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, Poradny Cesta 
těhotenstvím i projektů Začít znovu a Cesta mateřstvím. 
Během roku řádně vyúčtoval druhý rok trvání sbírky s celkovým čistým výtěžkem  
598 412 Kč a v roce 2016 jej pak čeká změna – schválení nové veřejné sbírky. 

Tradičně se nadační fond snažil rozvíjet a udržovat vztahy s dárci a informovat je  
o využití jejich darů. Proto před Vánocemi našli naši dárci ve svých schránkách dopis  
s malým předvánočním pozdravem ve formě kapesního kalendáříku na rok 2016  
a s vloženou složenkou. Čile se rozvíjela také komunikace s našimi dárci prostřed-
nictvím e-mailu a zasílání pravidelných čtvrtletních reportů e-mailovou poštou.
Nezanedbatelnou podporu získal nadační fond prostřednictvím projektu dárcov-
ských SMS Betlém dětem. Také tato forma patřila mezi tradiční. Do projektu Daruj 
správně je nadační fond zapojen již pátým rokem a v roce 2015 získal od svých dárců 
2 238 SMS v hodnotě 63 783 Kč. 
Významnou pomocí byla pro nadační fond také spolupráce a podpora firem. Mezi 
naše tradiční dárce patřila firma ABC Magnet, s. r. o. a firma ACI – Auto Components 
International, s. r. o., které přispěly finančním darem. Velmi nám pomohla také firma 
OPTYS, s. r. o., která nám bezplatně graficky zpracovala i vytiskla naši výroční zprávu. 
Ale byli i noví dárci a podporovatelé tohoto díla. Patřila mezi ně např. firma Plastpol, 
s. r. o., ISOTRA, a. s., Uplan, s. r. o., NARETEC, s. r. o. nebo Tercie, v. e. Velmi si vážíme 
také podpory firmy NEED4CONNEXIONS, s. r. o., která nám měsíčně posílala svůj 
pravidelný příspěvek. Za rok byla tato částka pro nás nejen velkou pomocí, ale také 
milým měsíčním povzbuzením svědčícím o přízni a důvěře. Děkujeme.
K novým krokům nadačního fondu v oblasti fundraisingu a public relations patřila 
především předvánoční kampaň Štědrý dar pro betlémské děti. O tom, jak se toto dílo 
dařilo, už se více dozvíte od Mgr. Marcely Holeňové, která celou kampaň koordinovala. 

FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS
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Kampaň Štědrý dar pro betlémské děti
Kampaň Štědrý dar pro betlémské 
děti nadační fond uspořádal  
v měsících říjen až prosinec 2015 
a její výtěžek byl určen na provoz 
Azylového domu pro těhotné 
ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. 
„Každé dítě je dar“ – to byla hlavní 
myšlenka kampaně, skrze kterou 
jsme chtěli informovat veřejnost 
o poskytované službě pro těhotné 
ženy v tísni a zároveň získat finan-
ční podporu lidí pro provoz azylo- 
vého domu, a to formou, která je 
jim blízká. 

Z bohatých zkušeností našich kreativních dárců uvádíme jen několik možností: 
někdo uspořádal v obci, farnosti či sboru vánoční pečení pro maminky  
s dětmi na vlastní náklady a výtěžek z prodeje dobrot daroval nám, jiní 

zprostředkovali kontakt nebo se 
domluvili s místním knězem na 
uspořádání finanční sbírky při 
bohoslužbě na Štědrý den nebo  
v jiný den, někteří dobrovolníci 
zajistili umístění pokladničky na-
příklad v kostele, při vánoční akci  
v obci, další udělali sbírku mezi 
svými kolegy ve firmě a spo-
lečně pak poslali dar, jiní nám 
zprostředkovali možnost bezplat-
ně otisknout informace o kampani 
v jejich zpravodaji, další nám 
zaslali výtěžek z vánočního kon- 
certu. Dárci se s našimi letáčky 
a upoutávkami setkávali na we-
bových stránkách, na facebooku, 
v článcích uveřejněných v tisku 
a ve zpravodajích obcí či farností  
i na letácích, které jsme v průběhu 
kampaně distribuovali.  
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V rámci kampaně nás podpořily tyto právnické osoby: 
Římskokatolická farnost Hradec Králové

Římskokatolická farnost Hlinsko
Římskokatolická farnost Kameničky
Římskokatolická farnost Pardubice

Římskokatolická farnost Litomyšl
Římskokatolická farnost Dolní Újezd u Litomyšle

Nový Jeruzalém – Bystré u Poličky
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Hlinsko

Římskokatolická farnost Letohrad
Sbor Církve bratrské v Ostravě
Římskokatolická farnost Hlučín

Římskokatolická farnost Rosice u Brna
Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh

Římskokatolická farnost Bílovec
Římskokatolická farnost Lubojaty

Římskokatolická farnost Kelč
Římskokatolická farnost Stará Bělá

SZUŠ MUSICALE v. o. s. ve Studénce
Římskokatolická farnost Bernartice nad Odrou

Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie Žďár nad Sázavou II.
Římskokatolická farnost Červená voda

Římskokatolická farnost Jakubovice
Římskokatolická farnost Písařov

Římskokatolická farnost Praha, u kostela sv. Františka z Assisi
Dispečink hromadné dopravy, s. r. o., Slatiňany

Římskokatolická farnost Praha, kostel Panny Marie Sněžné
Římskokatolická farnost Městec Králové

Římskokatolická farnost Krouna
Římskokatolická farnost Čáslav 

Římskokatolická farnost Hrochův Týnec
Římskokatolická farnost Mohelnice

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec
Římskokatolická farnost Dobratice

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec
Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice

Římskokatolická farnost Dolní Čermná
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Za vlídné přijetí a podporu děkujeme všem kněžím, a také za jejich požehnání, 
která během kampaně tomuto dílu udělili – je to znát. V rámci kampaně se od 
výše uvedených dárců nasbírala obdivuhodná částka 268 860 Kč. 

Zapečetěné pokladničky veřejné sbírky byly v rámci kampaně s pomocí 
dobrovolníků a s laskavým svolením kompetentních osob umístěny na těchto 
místech: v obci Silůvky, kde paní Nešpůrková zajistila předvánoční pečení 
maminek s dětmi spolu se sbírkou, dále ve farním kostele v Dobré, v Chrasti  
u Chrudimi, ve Vrbatově Kostelci, v Horních Domaslavicích, v Šenově u Nového 
Jičína a v Hodslavicích. V pokladničkách se nasbírala celková částka 29 185 Kč. 

Do kampaně se významně zapojily také fyzické osoby. Někteří dárci pro nás 
zůstali v anonymitě, někteří neuvedli variabilní symbol nebo přispěli až v lednu 
následujícího roku – ale všem bez rozdílu patří náš dík. Celkový objem darů, 
které jsme získali v kampani, činil bezmála 420 tisíc korun. 

Velmi ráda bych na tomto místě poděkovala Vám všem, kdo jste nás během 
kampaně jakoukoliv formou podpořili i za Vaše oslovující nasazení pro 
dobrou věc a vstřícnost. Po odečtení nákladů na inzerci jste pomohli zajistit 
téměř měsíc a půl provozu azylového domu, a to na počátku dalšího roku, 
kdy ještě nevíme, zda se provoz podaří spolufinancovat dalšími dotacemi  
či nadačními příspěvky. Děkujeme za Vaši štědrost a pomoc, je to pro nás dobrá 
zkušenost a rádi bychom z této vánoční kampaně udělali do budoucna tradici, 
bude-li to možné a najdeme-li další spolupracovníky. Děkujeme také všem 
dobrovolníkům, kteří se do kampaně zapojili, doporučili kontakty, napekli  
a prodávali dobroty, uspořádali akci, koncert, domluvili umístění pokladničky, 
případně i sami domluvili realizaci sbírky – velmi jste nám všichni pomohli. 
Pokud nám budete chtít pomáhat i letos, ozvěte se, ať jste odkudkoliv, budeme 
za Vaši pomoc opět moc vděční. 

Mgr. Marcela Holeňová
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POZVÁNÍ PRO NAŠE DÁRCE A PŘÍZNIVCE
Závěrem máme pro Vás všechny, kdo jste s námi 
putovali celým rokem 2015 a provázeli nás svou 
štědrou pomocí, několik pozvání.

To první je na podzimní putování přírodou Beskyd. 
Již šest let se nadační fond setkává se svými dárci 
a příznivci vždy na svátek svatého Václava na hoře 
Radhošť, abychom se vzájemně povzbudili k úctě  
k životu v každé jeho fázi a poděkovali za život, který 
je nám všem svěřen. Setkání jsme nazvali Puto-
vání ke kořenům. Uskutečnilo se také v roce 2015  
a 28. září 2016 se uskuteční již jeho sedmý ročník. Již 
nyní jste srdečně zváni!

Zveme Vás rovněž na dvě divadelní představení našich 
dobrovolníků. Také tato setkání v azylovém domě mají 
dlouhou tradici a uskutečnily se i v roce 2015.
Letní divadelní představení si připravili dobrovolníci 
z řad dětí a mládeže jako malý dárek ke dnu dětí.  
V roce 2015 nás májové divadelní představení 
zavedlo do dvou království. To první bylo kouzelné, 
plné víl, skřítků a pravé lesní moudrosti. To druhé 
bylo lidské - ztrápené pýchou a zlobou těch, kdo 
chtějí moc a vládu. Ale také zde zvítězilo dobro.  
A jak to bude v roce 2016, na to už se můžete přijet 
podívat sami.

Na tradičním vánočním divadelním představení 
pozvali naši dobrovolníci své diváky ke sledování 
stále platného příběhu o hledání i ztrácení, o lidské 
chybě i úsilí z ní povstat, o beznaději i naději. Díky 
upřímnosti a velkorysosti těch, kteří  jako herci da-
rovali tomuto divadelnímu představení kus svého 
času a života, bylo toto předvánoční setkání opět 
velmi povzbudivé a oslovující. Můžete se o tom 
přesvědčit i v roce 2016.

Pozvánky na všechny tyto akce najdete včas na na-
šich webových stránkách www.nfbetlem.cz a my už 
se nyní těšíme na Vaši návštěvu. 
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ZE ŽIVOTA NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ
Dobrovolníci provázejí život nadačního fondu od jeho vzniku a tvoří podstatnou 
součást jeho života. Jejich činnost se v průběhu let podstatně měnila podle 
aktuálních úkolů a výzev, před které byl nadační fond postaven, ale vždy byla 
pro nadační fond nosná.

 
s takovým zápalem a nadšením 
se naši dobrovolníci pustili do 

celkové rekonstrukce azylového 
domu v roce 2003…

nelekli se prachu, špíny ani 
provizorních podmínek...

pomáhali ve sklepě…

s úsměvem se činili na lešení…
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Když byla rekonstrukce azylového domu ukončena a azylový dům otevřel své 
dveře těm, kdo jeho pomoc potřebovali, pomoc dobrovolníků změnila formu, 
ale nepřestala. Nadále jezdili a jezdí do azylového domu na pravidelné brigády, aby 

Pomoc dobrovolníků je nezištně skryta nejen v základech budovy azylového 
domu a v historii jeho fungování, ale utváří aktuální současnost života i dnes. 
Také v roce 2015 dobrovolníci nesli tíhu rozhodování ve správní radě i získá- 
vání finančních prostředků, pomáhali při vánoční kampani Štědrý dar pro 
betlémské děti i v misijních střediscích, jezdili na pravidelné brigády v azy- 
lovém domě, připravili si dvě divadelní představení v azylovém domě, puto-
vali s námi při podzimním Putování ke kořenům, účastnili se Pochodu pro život. 

Život nadačního fondu byl zkrátka  
i tento rok podstatnou mírou tvořen 
kroky našich dobrovolníků. 

Děkujeme jim za tuto jejich cestu,  
a pokud budete chtít přidat své kroky  
k jejich, budete vítáni.

zkrášlili zahradu…
pomohli opravit, co je potřeba…

vypomohli s úklidem…

uvařili všem v domě dobrý 
oběd a podělili se   
o nové recepty…

pohráli si s dětmi…
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KDO PRO NÁS PRACUJE
Nadační fond fungoval od svého počátku výhradně na dobrovolnické bázi. Až 
po mnoha letech od založení přistoupil k zaměstnání pracovníků pro práce  
a činnosti, které již nebylo možné zajistit dobrovolnicky. Více už prozradí 
MUDr. Marie Glogarová, předsedkyně správní rady. 

K 31. 12. 2015 v nadačním fondu pracovali:
• Administrativní a P.R. pracovnice (pracovní úvazek 1,0)
• Koordinátor fundraisingu (DPP)
• Údržbář (DPP)

Nadále ale velkou část práce a povinností v nadačním fondu nesli dobrovolníci. 
Děkuji tedy v první řadě všem členům správní rady za jejich dobrovolnické 
nasazení v průběhu celého roku, za čas věnovaný schůzkám, i za práci, kterou 
vykonávali v mezidobí schůzek pro lepší fungování a rozvoj organizace. Děkuji 
také členům dozorčí rady, mezi nimi také Mgr. Magdě Buškové, člence dozorčí 
rady, která po větší část roku vykonávala práci na základě smlouvy o výkonu 
funkce.  V závěru roku přijal výzvu ke členství v dozorčí radě Bc. Petr Gřes - také 
dobrovolník.

Již mnoho let fungují na zcela dobrovolnické bázi misijní střediska. Jejich vedoucí 
- Ivana Mališová v Dobré a Michaela Schindlerová se svou nepostradatelnou 
zástupkyní Marií Hoppovou v Novém Jičíně - se v průběhu roku staraly o to, 
aby byly průběžně odesílány balíky do potřebných chudých zemí. O tom, co 
tato práce obnáší, se můžete dočíst také v této výroční zprávě. A to nepočítám 
hodiny práce malých skautů, kteří balíky připravují, balí, zašívají, nosí na poštu 
atd.

Děkuji také všem dobrovolníkům, ať už se angažovali v získávání nových dárců, 
v pomoci při měsíčních brigádách v azylovém domě i při realizaci vánoční 
kampaně Štědrý dar pro betlémské děti, za čas, který věnovali pravidelným 
schůzkám i za to, že s otevřeným srdcem čekali, až jim sdělíme naše potřeby, 
kterých se pak srdnatě zhostili. Díky Vám jsme ušetřili mnoho financí, které 
jsme pak mohli věnovat na podporu azylového domu.

Děkuji také za osobní zaujetí a nasazení naší administrativní a P. R. pracovnici, 
Ing. Veronice Bučové, která pracuje pro organizaci již od roku 2011, zabývá 
se aktualizací webu, propagačními materiály, komunikuje s našimi dárci  
a zajišťuje administrativní podporu procesů v organizaci.

MUDr. Marie Glogarová
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DARY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2015 
PŘIJATÉ DARY V ROCE 2015
 

Veřejná sbírka na podporu projektů OPS Dlaň životu 749 274 Kč  
Dary na podporu misií                                          39 400 Kč  
Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu 1 602 718 Kč  

Přijaté dary celkem   2 391 392 Kč  

POSKYTNUTÉ DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2015
Nadační příspěvky na podporu provozu a činnosti OPS Dlaň životu  1 148 000 Kč
Ostatní dary   75 000 Kč                    
Podpora misií 36 034 Kč                  

Poskytnuté dary a nadační příspěvky celkem  1 259 034 Kč

● Podpora OPS - 91 % 
● Ostatní dary - 6 % 
● Podpora misií - 3 %

● Veřejná sbírka - 31 %
● Podpora misií - 2 % 
● Podpora činnosti - 67 %
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HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU
PŘEHLED O MAJETKU V ROCE 2015 (v tis. Kč)

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015

Dlouhodobý majetek celkem  9 944 9 531

Z toho:
Pozemky 50 50

Stavby 12 157 12 157

Samostatné movité věci 0 0

Oprávky DHM -2 263 -2 676

Krátkodobý majetek celkem 4 482 4  707

Z toho:
Jiné pohledávky 15 0

Dohadné účty aktivní 12 5

Pokladna 59 138

Bankovní účty 4 393 4 561

Jiná aktiva 3 3

Aktiva celkem 14 426 14 238

Náklady spojené s činností Nadačního fondu Betlém nenarozeným za rok 2015 
činily 1 390 705,64 Kč, což je 9,77 % z majetku nadačního fondu.

Ověřil: Ing. Antonín Gryžboň
člen dozorčí rady
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DĚKUJEME VÁM 
Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za cestou nadačního fondu rokem 
2015 bychom chtěli poděkovat Vám všem, kdo jste nám tuto cestu svou 
podporou umožnili. Vaše dary byly pro nás vždy nejen vítanou pomocí, 
ale také povzbuzením a velkým závazkem důvěry. Vaše měsíční příspěvky  
či jednorázové dary, Vaše e-maily či pozdravy v avízu platby, Vaše dárcovské 
SMS či pomoc při organizaci předvánoční kampaně, to vše pro nás znamenalo 
velké povzbuzení na naší cestě. Děkujeme. 

Nejsme schopni představit na této stránce Vás všechny, kdo jste nám přispěli, 
i když jsme vděčni za každého z Vás. Dary vyššími než 10 000 Kč nám v roce 
2015 pomohli:

Ing. Stoszek Tomáš 100 000 Kč
MUDr. Paličková Jana 65 000 Kč
Ing. Kačena Bořivoj 50 000 Kč
Babická Helena 50 000 Kč
Ing. Pluhař Leoš 40 000 Kč
Ing. Gryžboň Antonín 36 000 Kč
Prášilová Marcela 35 000 Kč
Carbolová Veronika 30 000 Kč
Novotná Helena 28 000 Kč
Duchovní správa kostela Panny Marie v Hradci Králové 24 275 Kč
Mgr. Glogarová Pavla 24 000 Kč
Římskokatolická farnost Kameničky 23 153 Kč
Pchálek Ivo 22 000 Kč
Duben Přemysl 20 000 Kč
ACI-Auto Components International, s. r. o.  20 000 Kč
Růžička Aleš 20 000 Kč
Mgr. Ptáčník Tomáš 20 000 Kč
MUDr. Bortlík Ladislav 20 000 Kč
Mgr. Novotná Silvestra 20 000 Kč
Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh 20 000 Kč
Ing. Bc. Jemelka Jiří 20 000 Kč
Ing. Hutyra Jiří 18 000 Kč
MUDr. Vahalíková Petronela 18 000 Kč
Dubský Zdeněk 16 000 Kč
Římskokatolická farnost Kelč 15 336 Kč
Hrubý Ondřej 15 000 Kč
Vlašánková Jitka 15 000 Kč
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Koběrský Aleš 15 000 Kč
Římskokatolická farnost Litomyšl 14 000 Kč
MUDr. Glogarová Marie 12 800 Kč
Ing. Glogar Jiří 12 000 Kč
NEED4CONNEXIONS, s. r. o. 12 000 Kč
Glogar Jiří 12 000 Kč
Římskokatolická farnost Dolní Bojanovice 10 500 Kč
v. e. TERCIE s. r. o. 10 000 Kč
ABC Magnet s. r. o. 10 000 Kč
Tlapová Marie 10 000 Kč
Ing. Rosypalová Marie 10 000 Kč
Poulová Jana 10 000 Kč
MUDr. Langerová Bohumila 10 000 Kč
Katolický dům v Dobré 10 000 Kč

Děkujeme Vám všem, kdo jste nám pomohli udělat další „krok dál…“, 
krok na cestě vstříc životu.
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