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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
Vážený čtenáři výroční zprávy,
prosím, nenechte se zmást. V následujícím textu bude řeč převážně o číslech,
ale jistě je Vám jasné, že smysl tohoto díla není především v číslech. Smyslem
je neustálé dynamické hledání, jak se s úctou postavit za život jako za vzácný
dar, který nejsme schopni sami si dát, kterému našimi lidskými nešťastnými
rozhodnutími a zneužitími dokážeme dost ublížit, ale který také můžeme
a umíme chránit, chceme-li. A tak bude řeč o penězích a jejich získávání,
o zaměstnancích, o úkolech, které bylo a bude nutno splnit... prostě o spoustě
čísel. Ale za těmi čísly se skrývají konkrétní lidské příběhy, které také třeba
díky Vám mohly mít šťastnější konec.

Děkujeme.

MUDr. Marie Glogarová
předsedkyně správní rady
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PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ
SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU
Podpora činnosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu je pro nadační fond prioritou. Tuto organizaci nadační fond založil v roce 2002
s cílem, aby poskytovala služby těhotným ženám v tísni, a od té doby
dlouhodobě podporuje její činnost. Tento úkol zajišťuje jak svou veřejnou
sbírkou a vánoční kampaní, tak dalšími fundraiserskými i dobrovolnickými
aktivitami.
V roce 2016 činila celková podpora Obecně prospěšné společnosti Dlaň
životu částku 1 157 503 Kč. Nadační fond jí pomohl zajistit financování
těchto projektů:

•
•
•
•

projekt Azylov ý dům pro těhotné ženy v tísni podpořil částkou
867 498 Kč
projekt Cesta mateřstvím, sloužící klientkám azylového domu, podpořil
částkou 60 000 Kč
poradnu Cesta těhotenstvím v Ostravě podpořil částkou 156 095 Kč
správní činnost obecně prospěšné společnosti dofinancoval částkou
73 910 Kč.

Výrazně tak pomohl zajistit provoz obecně prospěšné společnosti a poskytování služeb těhotným ženám v tísni. Je naší radostí, že v azylovém domě
již od jeho otevření v roce 2008 našlo pomoc a podporu 113 matek a 146 dětí
a že tyto služby mohou být poskytovány i nadále. Děkujeme všem, kdo to
svými dary a podporou umožnili.
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PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU
Budova Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska, kterou
má nadační fond ve vlastnictví od roku 2003, prošla před otevřením azylového
domu v roce 2008 celkovou rekonstrukcí a tento rok vyžadovala péči dobrého
hospodáře. Opravu potřebovala především zatékající střecha, ale také další
zařízení domu, na kterém se podepsalo dlouhodobé používání.
Nadační fond nezapomínal ani na postupné úpravy, vylepšování budovy
a okolí domu. V tomto roce byla dokončena další etapa terénních úprav okolí
azylového domu spočívající ve vydláždění parkovacích ploch před vchodem
do azylového domu a přístupu k prostorám pro rekreační ubytování. Na
zahradě azylového domu bylo pak v altánu, který je využíván klientkami, dětmi
i dobrovolníky, dokončeno odsávání ohniště.
Celkově na údržbu a úpravy okolí budovy nadační fond v tomto roce vynaložil
částku 200 440 Kč.
V této péči po celý rok výrazně pomáhali dobrovolníci. Pravidelně jezdili na
brigády, ochotně nabízeli ruku k dílu, své schopnosti, zkušenosti i čas, aby se
toto dílo dařilo. Děkujeme všem, kdo nás v něm podpořili.
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávám již třetím rokem a stále mě
překvapuje svou rozmanitostí a novostí. Zázemí pro tuto službu mi vytváří dům
Nadačního fondu Betlém nenarozeným v Hamrech. Práce pěstounky v sobě
nese nejen starost a péči o svěřené děti, ale i kontakty s úřady nebo s jinými
pěstouny, kteří mají jiné zkušenosti, jež mne mohou obohatit a inspirovat.
Je to neustálý kontakt s lidmi, který začíná ranním probuzením dítěte a utichá
až s jeho usnutím. A protože mám nyní na starosti děti dvě, je to kontakt
dvojnásobný. Musím v něm rozlišit, co je pro které dítě významnější a zároveň
užitečnější. Je to někdy „fuška“ utišit roční batole, které právě zakoplo, zároveň
reagovat na důležitou potřebu jeho tříleté sestřičky, která si chce právě teď číst,
a k tomu ještě držet v ruce telefon a domlouvat s paní úřednicí termín nějaké
schůzky nebo upřesňovat různé úřední záležitosti. V takové situaci se občas
zapotím a mám pocit, že se musím „roztrojit“. A tak telefonní hovor s omluvou
rychle ukončuji, utišuji dítě a snažím se v obrázkové knížce najít pozitivní
obrázek, který by starší dívenku zaujal a pomohl překonat nepříjemnou
chvilku. Učím se být v neustálé pohotové bdělosti, abych uměla zareagovat
v pravý čas, vnímat potřeby těch, které mám kolem sebe, a komunikovat tak,
abychom si vzájemně rozuměli. Myslím, že pro vzájemné soužití je to užitečné
a potřebné.
A tak přeji i vám mnoho pozitivní a radostné vzájemné komunikace, která
obohacuje a upevňuje veškeré mezilidské vztahy.
Bc. Zita Rozholdová
pěstounka

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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MISIE
Nadační fond pomáhá v misiích prostřednictvím dvou misijních středisek
dobrovolníků v Dobré a v Novém Jičíně. Jak se jim v roce 2016 dařilo se můžete
dočíst v následujících řádcích.

Misijní středisko Dobrá
Po nadšených loňských reakcích z misií na naše balíky zaslané těsně před
Vánocemi jsme se i letos rozhodli poslat 4 balíky se stejným načasováním.
Loni nám sestřičky popisovaly, jak krásně vyřešily naše balíky dárky pro jejich
svěřence, proto jsme si ještě více „pohráli“ s vymýšlením jejich obsahu. Kromě
školních, hygienických potřeb, zdravotnického materiálu a léků jsme do míst,
kde víme, že sestřičky roznášejí jídlo chudým rodinám, přidali více kusů
trvanlivých potravin. Tak, aby sestřičky mohly o Vánocích podělit co nejvíce
rodin. Zároveň jsme mysleli i na nějakou maličkost pro tamní děti - nafukovací
nebo skákací balónek, bublifuk, omalovánky, puzzle, ponožky nebo malou
stavebnici. Do nemocnice v Jimmy jsme zabalili také speciální léky a masti na
popáleniny i baterky pro jejich ochránce, jak si sestřičky přály.
Milou příhodu jsme zažili na
poště při odesílání balíků.
Přestože jsme s balíky přišli
těsně před koncem pracovní
doby, pošta byla plná lidí.
Většina čekajících se na
nás dívala zkoumavě a také
trošku naštvaně, protože
měli dojem, že s těmi obrovskými balíky budeme zdržovat. Měli pravdu. I já jsem
pod těmi pohledy trošku
znervózněla. Paní pošťačka
ale u přepážky vše trpělivě navážila, vypsala a spočítala a pak vytáhla ze své
peněženky 200 Kč a podala mi je se slovy, ať příště přibalíme i něco málo od ní.
Slyšelo to půl pošty a když jsem odcházela špalírem lidí domů, někteří svými
pohledy uhýbali, ale většina přítomných se hezky usmívala. Děkuji všem.
Ivana Mališová
vedoucí misijního střediska
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Misijní středisko Nový Jičín
Také tento rok jsme se v Novém Jičíně sešli k balení balíků do misií.
Stihli jsme poslat dva balíky, a to konkrétně do Indie a Etiopie a máme radost,
že se tentokrát zapojily do práce i mladší holčičky ze skautu. Misie je zaujaly
a tak věříme, že budou v díle dále pokračovat.
Nejprve jsme si rozdělili nakoupené věci na dvě hromádky. První byla do Indie,
kde se posílaly hlavně školní potřeby a potraviny, druhá do Etiopie. Tam jsme
posílali především léky. Všechny věci jsme pak zalepili izolepou, aby se nic
nerozlilo nebo neponičilo, uspořádali jsme je na úhlednou hromádku a zabalili
do deky. Pak přišla ke slovu jehla a nit. Zašitý balík jsme pak společně vložili
do igelitového pytle a připojili také napsaný dopis a pozdrav do dalekých zemí.
V konečné fázi jsme pak ještě jednou balíky zabalili do deky a zašili.
Protože nás bylo dost a práce nám šla rychle od ruky, podařilo se vše zabalit
během jednoho dne. Samozřejmě nakupovat jsme museli už mnohem dříve.
A teď už jen čekáme, zda přijde odpověď. Zatím vždy všechny odeslané balíky
doputovaly do cíle, tak doufáme, že to tak bude i tentokrát a odeslané věci
pomohou lidem v nouzi.
Marie Hoppová
vedoucí misijního střediska
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS
Fundraising nadačního fondu v roce 2016 se soustředil jak na oslovování široké
veřejnosti, tak na individuální práci s jednotlivými dárci i organizacemi. Dvakrát
v roce otiskl nadační fond v Katolickém týdeníku výzvu k zaslání dárcovské SMS,
o své činnosti informoval také na svých webových stránkách a v informačním
letáku. Jednotlivé dárce nadační fond oslovil předvánočním dopisem
se složenkou i zasíláním pravidelných reportů e-mailovou poštou.
Nadační fond v tomto roce ukončil a řádně vyúčtoval svou veřejnou sbírku
na podporu projektů Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu a zároveň
započal veřejnou sbírku novou, která je určena na získání finančních prostředků
na činnost Nadačního fondu Betlém nenarozeným a na spolufinancování
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, které poskytuje
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. Nadále pokračuje také projekt
dárcovských SMS.
Celkově nadační fond v roce 2016 získal finanční prostředky ve výši 2 305 148
Kč. Velké díky patří všem našim dárcům. Zvláště bychom chtěli poděkovat
všem našim trvalým dárcům, kteří pravidelně přispívají prostřednictvím
svého trvalého příkazu. Jsou naší jistotou i velkým povzbuzením. Poděkování
patří také všem organizacím, které nás podpořily. Za pravidelnou každoroční
podporu děkujeme firmě NEED4CONNEXIONS, s. r. o. i firmě ABC Magnet s. r. o.
Za vítaný dar ve formě grafického návrhu i bezplatného tisku výroční zprávy
pak děkujeme firmě Optys, spol. s r. o.
Jsme vděčni také všem, kdo nás podpořili svým zájmem a iniciativou, kdo
nabídli dobrovolnickou pomoc, kdo se zúčastnili podzimního Putování ke
kořenům pro vzájemné povzbuzení v úctě k životu v každé jeho fázi nebo
navštívili naše divadelní představení v azylovém domě.
Děkujeme!
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kampaň štědrý dar pro betlémské děti
Od měsíce října 2016 nadační fond již podruhé uspořádal kampaň „Štědrý dar
pro betlémské děti“. Každé dítě je dar – to byla hlavní myšlenka kampaně, skrze
niž jsme informovali veřejnost o službě pro těhotné ženy v tísni poskytované
v azylovém domě v Hamrech u Hlinska a snažili se získat finanční podporu pro
zajištění jeho provozu.
Do této kampaně se zapojily především farnosti, děkujeme proto všem
kněžím za jejich vlídné přijetí, podporu i za požehnání, která tomuto dílu
udělili. Ve farnostech se nasbírala částka 393 487 Kč. Do kampaně se významně
zapojili také individuální dárci, kteří darovali celkem 43 960 Kč. Objem darů,
které jsme obdrželi od prosince 2016 do března 2017 v rámci kampaně, činil
obdivuhodných 437 447 Kč.
Srdečně děkujeme za podporu všem, kteří se do kampaně zapojili: Římskokatolická farnost Kutná Hora, Římskokatolická farnost Panny Marie Sněžné
v Praze, Římskokatolická farnost Stará Bělá, Římskokatolická farnost Kameničky,
Římskokatolická farnost Hradec Králové, Římskokatolická farnost Ostrava
Zábřeh, Římskokatolická farnost Kelč, Římskokatolická duchovní správa
kostela sv. Ignáce v Praze, Římskokatolická farnost Hlinsko, Římskokatolická
farnost Nová Paka, Římskokatolická farnost Litomyšl, Římskokatolická farnost
Kutná Hora-Sedlec, Římskokatolická farnost Stará Ves, Římskokatolická
farnost Pardubice, Římskokatolická farnost Čáslav, Římskokatolická farnost
Chroustovice, Římskokatolická farnost Dobrá, Římskokatolická farnost
Pustkovec, Římskokatolická farnost Bernartice nad Odrou, Římskokatolická
farnost Předhradí, Římskokatolická farnost Hlučín, Římskokatolická farnost
Skuteč, Římskokatolická farnost Jilemnice, Římskokatolická farnost Dolní
Újezd, Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto, Římskokatolická
farnost Červená Voda, Římskokatolická farnost Mladočov u Litomyšle,
Římskokatolická farnost Městec Králové, Římskokatolická farnost Lubojaty,
Římskokatolická farnost Stará Ves nad Ondřejnicí, Římskokatolická farnost
Písařov, Římskokatolická farnost Horní Domaslavice, Římskokatolická farnost
Panny Marie v Kroměříži, Římskokatolická farnost Jakubovice, Římskokatolická
farnost Dobratice, Rezidence Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci, Obec Hoštejn.
Také tento rok bychom se neobešli bez vydatné spolupráce a pomoci
dobrovolníků. Díky vám všem se podařilo zajistit dvouměsíční provoz
azylového domu na začátku roku 2017.
S vděčností
Kontakt na koordinátora sbírky:
tel.: 732 171 373, e-mail: holenova@nfbetlem.cz
Mgr. Marcela Holeňová
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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Pozvání pro všechny naše příznivce a dárce
V roce 2017 Vás zveme na tato společná setkání:
V červnu a v prosinci Vás zveme do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni
v Hamrech u Hlinska na divadelní představení našich dobrovolníků. Pohádkové
příběhy, které mají potěšit, povzbudit i inspirovat si v červnu připravují děti,
v prosinci pak dospělí. Při návštěvě si můžete prohlédnout prostory azylového
domu a s celým dílem se blíže seznámit. Termín setkání bude upřesněn na
našich webových stránkách.
Pro vzájemné povzbuzení v úctě k životu v každé jeho fázi Vás zveme již
tradičně na Putování ke kořenům 28. září na horu Radhošť. Toto podzimní
společné putování krásnou přírodou Beskyd bývá příležitostí k mnoha novým
setkáním, k povzbuzení i ke sdílení zkušeností . Tak přijeďte, těšíme se i na Vás.
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ZE ŽIVOTA NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ
Dobrovolníci patřili a patří neodmyslitelně k životu nadačního fondu. Jejich
podpora byla také v roce 2016 velmi pestrá. Pomáhali ve správní i dozorčí
radě, jezdili na pravidelné brigády do azylového domu, podporovali toto
dílo také finančně a ve svém okolí šířili poselství úcty k životu dál. Pomáhali
při vánoční kampani, hráli divadelní představení pro příznivce a dárce, byli
k dispozici pro to, co bylo potřeba. A to bez ohledu na to, že i oni sami mají své
rodiny, svá zaměstnání, své starosti. Co jim dávalo a dává sílu a inspiraci? Tady
je svědectví jedné z nich.
Když jsme se s manželem poznali, o nadačním fondu jsme toho moc nevěděli.
Po svatbě jsme si ale oba uvědomili, že si daru nového života moc vážíme a že
bychom proto chtěli být v tomto směru více užiteční. Proto se již 10 let snažíme
jezdit na brigády do azylového domu a podporovat toto dílo také finančně.
Za tu dobu se nám narodily 4 děti. Snažíme se nabídnout jim hezký domov
a zároveň pomáhat tam, kde je potřeba. Přáli bychom si, abychom dokázali
být oporou a povzbuzením pro všechny hledající, ať už maminky v azylovém
domě, které se cítí častokrát úplně samy, tak pro lidi, se kterými se setkáváme
v běžném životě. Tereza
Děkujeme všem našim dobrovolníkům i těm, kdo nás jakkoliv podporují.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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KDO PRO NÁS V ROCE 2016 PRACOVAL
Naše organizace od svého počátku zrála především z dobrovolníků a jejich
nasazení.
Ráda bych proto na prvním místě poděkovala všem dobrovolníkům, kteří
v nadačním fondu dodnes vydatně pomáhají. Především všem členům správní
rady a dozorčí rady za jejich celoroční práci bez nároků na odměnu. Také
misijní střediska fungují na dobrovolnické bázi již mnoho let.
Postupem času jsme přistoupili k zaměstnání pracovníků na činnosti, které již
nebylo možné zajišťovat dobrovolnicky. Tímto děkuji našim zaměstnancům,
kteří zajišťovali nezbytnou administrativu, komunikovali s dárci, s úřady,
získávali nové dárce. K 31. 2. 2016 pro nás pracovala administrativní a P.R.
pracovnice (pracovní úvazek 1,0), koordinátorka fundraisingu (Dohoda
o provedení práce - DPP), od září fundraiserka (pracovní úvazek 0,75), údržbář
(DPP). Účetní služby byly zajišťovány externě.
Ráda bych poděkovala také všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při měsíčních
brigádách v azylovém domě, při realizaci vánoční kampaně Štědrý dar pro
betlémské děti i jinde.
S vděčností
MUDr. Marie Glogarová
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STRUKTURA PŘIJATÝCH DARŮ V ROCE 2016
Přijaté dary celkem

Veřejná sbírka nadačního fondu
Dary na podporu misií
Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu

615 943 Kč
39 900 Kč
1 649 305 Kč

Přijaté dary celkem

2 305 148 Kč

2 305 14

Struktura darů

Veřejná sbí

Dary na pod

Ostatní dar
činnosti nad

●
●
●

Veřejná sbírka
Dary na podporu misií
Ostatní dary na podporu činnosti nadačního fondu

STRUKTURA VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ V ROC
Spotřebované nákupy
Opravy a údržba budovy azylového domu
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
Náklady na propagaci
Ostatní služby

18 27

200 440
31 401
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123 130

STRUKTURA VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ V ROCE 2016
Spotřebované nákupy
Opravy a údržba budovy azylového domu
Náklady na propagaci
Osobní
Ostatnínáklady
služby
Osobní náklady
Odpisy
Odpisy náklady
Ostatní
Ostatní náklady
Poskytnuté dary a příspěvky
Poskytnuté dary a příspěvky

18 276 Kč
200 440 Kč
31 401 Kč
412
123
130736
Kč Kč
412
736336
Kč Kč
413
41313
336068
Kč Kč
13 068 Kč
1 201 656 Kč
1 201 656 Kč

Náklady
Náklady celkem
celkem

2 414
2 414
043043
Kč Kč

Struktura nákladů
STruktura
nákladů

● Spotřebované nákupy
Spotřebované nákupy

Opravya aúdržba
údržba budovy
●Opravy
budovy azylového domu

azylového domu
● Náklady na propagaci
Ostatní
služby
● Ostatníslužby
● Osobní náklady
Osobní náklady● Ostatní náklady
Odpisy
●Odpisy
HOSPODAŘENÍ
NADAČNÍHO
FONDU
Poskytnuté
dary aa příspěvky
●Poskytnuté
Ostatní náklady
dary
příspěvky
Přehled o majetku v roce 2016 (v tis. Kč)

Náklady na propagaci
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děkujeme vám
Závěr v ýroční zpráv y bychom chtěli věnovat Vám, našim dárcům
a příznivcům, kteří jste nám svou podporou naši činnost umožnili. Vaše
dary byly pro nás vždy nejen vítanou pomocí, ale také velkým povzbuzením
a závazkem důvěry. Vážíme si toho a děkujeme za každý z nich.
Protože nejsme schopni představit všechny, kdo nám pomohli, uvádíme
dárce, kteří přispěli dary vyššími než 10 000 Kč. Jsou to:
MUDr. Paličková Jana
Ing. Stoszek Tomáš
Ing. Kačena Bořivoj
Carbol David
Mgr. Novotná Helena
Ing. Gryžboň Antonín
Mgr. Glogarová Pavla
ABC Magnet s. r. o.
Mgr. Novotná Silvestra
Růžička Aleš
MUDr. Glogarová Marie
Římskokatolická farnost Kameničky
Pchálek Ivo
Duchovní správa kostela Panny Marie Hradec Králové
Římskokatolická farnost Stará Bělá
Rada Pavel
ACI-Auto Components International s. r. o.
Římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh
Dubský Zdeněk
Mgr. Ptáčník Tomáš
MUDr. Bortlík Ladislav
Římskokatolická farnost Dolní Bojanovice
Hrubý Ondřej
Římskokatolická duchovní správa kostela sv. Ignáce
Vlašánková Jitka
Mgr. Holeňová Marcela
Římskokatolická farnost Hlinsko
Bc. Mikoláš Jan
MUDr. Čtrvrtlík Filip
Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice
Ing. Glogar Jiří
Římskokatolická farnost Nová Paka
26
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75 000 Kč
60 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
36 000 Kč
34 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
26 000 Kč
24 545 Kč
24 000 Kč
21 175 Kč
21 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
14 700 Kč
14 344 Kč
13 800 Kč
13 371 Kč
12 200 Kč
12 040 Kč
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NEED4CONNEXIONS, s. r. o.
Vargová Miriama
Glogar Jiří
Římskokatolická farnost Pustkovec
Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice
Římskokatolická farnost Čáslav
Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec
Vaněčková Anna
PhDr. Duben Přemysl
MUDr. Šipula Jaroslav, CSc.
Ing. Pavlíková Ludmila
Ing. Rosypalová Marie
PROVAS Hlinsko, o. s.
Poulová Jana
Temar spol. s r. o.
Svěrkoš Jan
Černý Josef
Katolický dům v Dobré
Smažáková Anna
Prášilová Marcela

12 000 Kč
12 000 Kč
12 000 Kč
11 779 Kč
10 421 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Děkujeme Vám všem, kdo jste nám pomohli udělat další krůček dál na cestě
vstříc životu.
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