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Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM

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 PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
Byl jednou jeden... Člověk... V okamžiku našeho narození nám bylo mnohé prostě
dáno. Nemuseli jsme si to zasloužit, ale ani jsme to nemohli ovlivnit. Měli jsme
štěstí. Někdo se rozhodl, že máme právo žít...
Tento prvotní a nezbytný dar ve mně jen vzácně vyvolává vděčnost. Častěji
je zahlušen starostmi, jak tento dar života "ustát se ctí." Jak se zabezpečit,
jak uspět, jak se prosadit. A když se to nedaří přesně podle mých představ, napadá
mne, jestli dar života je vůbec opravdu darem, jestli to není jen břímě. V takové
chvíli se mi zdá ozdravné uvědomit si, že narodit jsem se NEMUSELA. Někoho
mohlo
napadnout, že jsem přítěží, břemenem, které nechce nést.
V mém případě se to nestalo.
Dostala jsem příležitost hledat, co to znamená být Člověkem. Dostala jsem
příležitost učit se radovat z radosti druhých a třeba taky trošku přispět k tomu, aby
i jiní chtěli hledat, co pro ně znamená být Člověkem. Kéž se nám daří být Lidmi
a být v tom oporou i jiným.

MUDr. Marie Glogarová
předsedkyně správní rady
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Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM

PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
DLAŇ ŽIVOTU
Nadační fond Betlém nenarozeným založil Obecně prospěšnou společnost
Dlaň životu v roce 2002 s cílem, aby prakticky zajišťovala naplňování poslání
nadačního fondu – pomoc těhotným ženám a jejich dětem v tíživé životní situaci.
V roce 2017 poskytovala Obecně prospěšná společnost Dlaň životu již desátým
rokem sociální službu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a nabízela další služby
v oblasti podpory rodiny. Nadační fond její činnost podporoval prostřednictvím
své veřejné sbírky, pořádáním vánoční kampaně Štědrý dar pro betlémské děti
a dalšími fundraiserskými i dobrovolnickými aktivitami.
Nadační příspěvky poskytnuté Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu v tomto
roce činily celkem 1 830 000 Kč. Tyto prostředky přispěly k zajištění:
Projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, který nabízí ubytování, podporu
a pomoc těhotným ženám a matkám s dětmi v tíživé životní situaci.
Projektu Cesta mateřstvím, který podporuje a rozvíjí mateřské kompetence
klientek ubytovaných v azylovém domě.
Projektu Začít znovu, který nabízí klientkám azylového domu tréninkové
zaměstnávání.
Projektu Poradna Cesta těhotenstvím, který poskytuje podporu i pomoc v tíživé
situaci těhotným ženám, jejich partnerům a rodičům s dětmi do 4 let.
K nákupu nového služebního auta pro azylový dům a k podpoře
správy obecně prospěšné společnosti.
Nadační fond tak mohl výrazně přispět k tomu,
aby těhotné ženy a matky s dětmi v tísni našly
ve své nouzi potřebnou pomoc. Děkujeme
Vám všem, kdo jste se s námi na této
podpoře podíleli.
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Struktura využití nadačních příspěvků
Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

811 869 Kč

Projekt Cesta mateřstvím

54 980 Kč

Projekt Začít znovu

79 766 Kč

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím

331 908 Kč

Nákup služebního auta

500 000 Kč

Správa obecně prospěšné společnosti

51 477 Kč

Příspěvky celkem
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1 830 000 Kč

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 45 %

Nákup služebního auta 27 %

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím 18 %

Projekt Začít znovu 4 %

Projekt Cesta mateřstvím 3 %

Správa 3 %
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Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM

PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU
Budovu azylového domu získal nadační fond v roce 2003. Celkově ji zrekonstruoval
a v roce 2008 ji předal do bezplatné výpůjčky Obecně prospěšné společnosti
Dlaň životu, která zde otevřela Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Tím ale péče
nadačního fondu o budovu neskončila. Nadále se stará o její údržbu i další opravy
tak, aby dům mohl co nejlépe plnit své poslání. V průběhu let proto zajistil
dostavbu verandy a předzahrádky pro větší bezpečnost obyvatel domu, instalaci
solárních panelů pro ohřev teplé vody i vydláždění venkovních ploch okolí domu.
V roce 2017 se nadační fond věnoval především údržbě a s pomocí dobrovolníků
dokončil stavbu altánu s odkouřeným ohništěm na zahradě azylového domu
a vydláždění parkovacích ploch u prostor pro rekreační ubytování.
Dobrovolníci byli velkou pomocí po celý rok. Nejen, že obětavě jezdili
na pravidelné měsíční brigády a udělali kus pořádné práce, ale vnesli do života
domu nové impulsy, inspiraci i radost. Děkujeme za pomoc jim i všem,
kdo nás v tomto díle podpořili.

Ing. Jiří Glogar

člen správní rady
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PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Už jste někdy viděli, jak si vlaštovky stavějí hnízdo? S jakou urputností a pečlivostí
k sobě lepí kousky bláta, aby bahnitý útulek unesl jejich mláďata i celou ptačí
rodinku? Vlaštovky se snaží, aby hnízdo bylo pevné a stabilní, vždyť chrání, ukrývá,
bývá útočištěm a pro křehké ptáčky je to jejich pevná jistota, bez které
by se mláďata nemohla vylíhnout, natož dál růst.
Tuto ptačí stavbu jsem pozorovala loni v létě, když ji vlaštovky stavěly na domě
Nadačního fondu Betlém nenarozeným, kde již 4. rokem vykonávám pěstounskou
péči na přechodnou dobu. A při té příležitosti mě napadlo, že hnízdo může být
i symbolem pěstouna. I on má totiž svou snahou o starost svěřených dětí vytvářet
jistotu hnízda, ze kterého děti časem vyletí a budou žít svůj vlastní život.
V mém "pěstounském hnízdě" se během 4 let vystřídaly 4 děti a věřím, že skrze
bezpodmínečně nabídnutý vztah ve společně prožívaném čase mohly zažít jistotu
vztahu, kterou díky své deprivaci dřív prožít nemohly. Nyní už z mého hnízda
"vylétly" a přeji jim, aby se i ve svém dalším životě mohly vždy opřít o vztah, který
pro ně bude oporou na jejich další životní cestě. Vlastně je to úplně prosté - jistota
hnízda upevňuje jistotu vztahu.
Proto děkuji nadačnímu fondu za poskytnuté zázemí v domě v Hamrech u Hlinska.

Bc. Zita Rozholdová
pěstounka
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MISIE
Nadační fond pomáhá v misiích prostřednictvím dvou misijních středisek
dobrovolníků v Novém Jičíně a v Dobré. Postřehy z jejich činnosti v roce 2017
si můžete přečíst na následujících řádcích.

Misijní středisko Nový Jičín
K balení misijních balíků jsme tento rok využili podzimní prázdniny a pobyt skautů
na chatě na Morávce. Do balení se zapojily především děti a s nadšením pomáhaly
a vyzkoušely si balení balíku od začátku až do konce. Společně zvládly zabalit
dva balíky. První z nich byl poslán do Indie a druhý do Etiopie.
Díky zpětné vazbě z Indie a Etiopie víme, že předešlé balíky, které jsme posílali,
v pořádku dorazily. Jsme tomu rádi a tak věříme, že i tyto balíky doputují tam,
kam mají, a poslouží lidem, kteří naši pomoc potřebují.
Za misijní středisko v Novém Jičíně

Marie Hoppová

vedoucí misijního střediska
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Misijní středisko Dobrá
V roce 2017 se nám v Dobré podařilo nachystat a odeslat 5 balíků na známé adresy
do Indie a Etiopie. Podle sledování balíků na internetu si již všechny balíky
adresáti v obou zemích převzali, z čehož máme velkou radost.
Občas se při své práci setkáváme s otázkou, proč místo všeho toho nakupování,
balení a posílání balíků nepošleme rovnou peníze? Vždyť by si potřebné věci
nakoupili přímo v misiích.
Misijní středisko v naší vesnici vzniklo v roce 1998, když zemřel jeden moc hodný
pan pekař, který každé Vánoce a Velikonoce rozdával mnoha lidem své výrobky
zdarma. Když jsme misijní středisko zakládali, stal se jeho patronem právě tento
pán se širokým srdcem a my jsme si předsevzali, že budeme podle jeho vzoru učit
naše děti rozdělit se s druhými a myslet nejen na sebe. Proto nechceme posílat
jen peníze. Při své misijní pomoci se snažíme nejdříve zjistit, co kde potřebují,
a pak jim poslat právě to. Pro každé místo, kam balíky posíláme, je to jiné. Někde
je školka pro opuštěné děti, jinde nemocnice pro nemocné hlavně s TBC
a s popáleninami, v Bhopal se sestřičky starají o mentálně postižené ženy, někde
je nemocnice spojená se školou, jinde sestřičky roznášejí jídlo velmi chudým
rodinám. Navíc všechny naše balíky posíláme Misionářkám lásky Matky Terezy,
které nepřijímají peněžité dary. Někdy to bývá složité, ale jindy zas milé,
když vymýšlíme složení balíku, čím bychom kterému konkrétnímu misijnímu místu
udělali radost, a pak se těšíme na dopisy od sestřiček se zpětnou vazbou.
Možná je naše pomoc jen kapičkou v moři bídy a utrpení, ale věříme,
že i tato kapička by chyběla. Proto se těšíme na přípravu dalších balíků pro naše
kamarády na jiném konci světa a děkujeme za podporu.

Ivana Mališová

vedoucí misijního střediska
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS
Cílem tohoto úsilí je nejen získání ﬁnančních prostředků, ale především oslovení
široké veřejnosti v zájmu ochrany lidského života od jeho počátků, od početí. Vždyť
péče o život těch nejslabších z nás je téma obecně lidské, které má pro budoucnost
další generace zásadní význam.
Na oslovení široké veřejnosti se nadační fond v roce 2017 soustředil především
při inzerci v Katolickém týdeníku v březnu a dále pak při vánoční kampani, která
proběhla v závěru roku. Dvakrát v roce otiskl nadační fond v Katolickém týdeníku
výzvu k zaslání dárcovské SMS v rámci projektu Betlém dětem. Má schválenu
veřejnou sbírku a o své činnosti informuje veřejnost prostřednictvím svých
webových stránek www.nfbetlem.cz.
V roce 2017 se nadační fond věnoval také individuální práci se svými dárci.
V průběhu roku je pozval na setkání pro vzájemné povzbuzení k úctě k životu
v každé jeho fázi Putování ke kořenům, před Vánocemi do azylového domu na
předvánoční divadelní představení dobrovolníků a oslovil je motivačním dopisem
s informacemi o své činnosti. Průběžně informoval dárce o své činnosti reportem,
zasílaným měsíčně na e-mailové adresy dárců.
Celkově nadační fond v roce 2017 získal ﬁnanční prostředky ve výši 3 313 515 Kč.
Děkujeme všem našim dárcům, především těm, kteří nás pravidelně podporují
prostřednictvím svého trvalého příkazu nebo složenkou. Jsou naší jistotou
i velkým povzbuzením.
Poděkování patří také všem organizacím, které nás podpořily. Za pravidelnou
každoroční podporu děkujeme ﬁrmě NEED4CONNEXIONS, s. r. o.,
ﬁrmě ABC Magnet s. r. o. a ﬁrmě ACI – Auto Components International s. r. o.
Za dar bezplatného tisku naší výroční zprávy děkujeme ﬁrmě Optys, spol. s r. o.
Finanční podporu nám v roce 2017 poskytla rovněž ﬁrma OVAKARD s. r. o.,
GASCONTROL, společnost s r. o., Temar spol. s r. o., ISOTRA a. s.,
Cargo Morava s. r. o., Lékárna Poliklinika s. r. o. v Opavě a Lékárna U zlaté rybky.
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Za věcný dar kelímků s potiskem děkujeme ﬁrmě NICKNACK s. r. o. Vítaným
povzbuzením bylo také udělení dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje ze Záštity radního Ing. Pavla Šotoly na přípravu konání oslav 10. výročí
otevření azylového domu v Hamrech v roce 2018.
Od října roku 2017 nadační fond již potřetí uspořádal kampaň „Štědrý dar
pro betlémské děti“. Do kampaně se zapojila: ŘKF Městec Králové, ŘKF Nová Paka,
ŘKF Kameničky, ŘKF Dolní Újezd, ŘKF Přibyslav, ŘKF Hlučín, ŘKF Zábřeh,
ŘKF Hlinsko, ŘKF Bernartice nad Odrou, ŘKF Bojanov, ŘKF Cerekvice nad Loučnou,
ŘKF – děkanství Čáslav, ŘKF Zbýšov v Čechách, ŘKF Dobrá, ŘKF Hrochův Týnec,
Duchovní správa kostela Panny Marie v Hradci Králové, ŘKF – děkanství Jilemnice,
ŘKF Kelč, ŘKF – děkanství Kostelec nad Orlicí, ŘKF – arciděkanství Kutná Hora,
ŘKF Kutná Hora – Sedlec, ŘKF – proboštství Litomyšl, ŘKF Morašice u Litomyšle,
ŘKF Ostrava – Zábřeh, ŘKF Mladočov u Litomyšle, ŘKF u kostela Panny Marie
Sněžné Praha, ŘKF Raná, ŘKF – děkanství Skuteč, ŘKF Skuteč – Předhradí,
ŘKF Ostrava – Stará Bělá, ŘKF - děkanství Polička, ŘKF Bystré v Orlických horách,
ŘKF Pustkovec, ŘKF Horní Domaslavice. Milým povzbuzením byl i výtěžek
z akce Živý Betlém z obce Hoštejn.
Děkujeme všem našim dárcům, dobrovolníkům, příznivcům za jejich dary i za milé
pozdravy a dopisy. Vaše podpora je naším povzbuzením.
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Pozvání pro všechny naše příznivce a dárce
V roce 2018 Vás chceme pozvat 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.
28. září 2018 jste srdečně zváni na horu Radhošť na tradiční Putování ke kořenům
- setkání pro vzájemné povzbuzení k úctě k životu v každé jeho fázi. Také toto
putování krásnou přírodou Beskyd bývá příležitostí k mnoha novým setkáním,
k povzbuzení i ke sdílení zkušeností.
Tak přijeďte, těšíme se i na Vás. Termín setkání i bližší informace zveřejníme
včas na našich webových stránkách www.nfbetlem.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

13

KDO PRO NÁS V ROCE 2017 PRACOVAL
Naše organizace od svého počátku zrála především z dobrovolníků a jejich
nasazení. Mnoho let od založení jsme fungovali na zcela dobrovolnické bázi,
až od roku 2011 jsme přistoupili k zaměstnání pracovnice na nezbytnou
administrativní práci, kterou již nebylo možno zajišťovat dobrovolnicky.
Ráda bych poděkovala na prvním místě všem členům správní rady za jejich
dobrovolnické nasazení v průběhu celého roku, za čas věnovaný schůzím správní
rady i přípravy na ně, za práci, kterou vykonávali v mezidobí schůzek pro lepší
fungování a rozvoj organizace, a v neposlední řadě i za dary, které zasílají.
Děkuji také členům dozorčí rady za jejich celoroční práci bez nároků na odměnu.
Již mnoho let fungují na zcela dobrovolnické bázi také misijní střediska. Jejich
vedoucí – Iva Mališová v Dobré, Michaela Schindlerová a Marie Hoppová v Novém
Jičíně se v průběhu roku staraly o to, aby byly průběžně odesílány balíky
do potřebných chudých zemí.
Děkuji také našim zaměstnancům, kteří zajišťovali nezbytnou administrativu,
komunikovali s dárci, s úřady, získávali nové dárce.
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2017:
• Administrativní a P.R. pracovnice (pracovní úvazek 1,0)
• Fundraiserka (pracovní úvazek 0,75)
• Koordinátorka fundraisingu (DPP)
• Externí účetní služby
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BETLÉM NENAROZENÝM
Dobrovolníci patří i dnes neodmyslitelně k životu nadačního fondu. Jejich podpora
byla v roce 2017 podstatná a velmi pestrá. Jezdili na pravidelné brigády
do azylového domu, podporovali toto dílo také ﬁnančně a ve svém okolí šířili
poselství úcty k životu dál. Dobrovolníci také pomáhali při realizaci vánoční
kampaně Štědrý dar pro betlémské děti, hráli divadelní představení pro příznivce
a dárce, byli k dispozici pro to, co bylo potřeba. Děkuji za jejich čas, který věnovali
podpoře tohoto díla i za jejich vstřícnost a ochotu. Jsou pro nás všechny
velkým povzbuzením a inspirací.
S vděčností za každé úsilí a práci ve prospěch nenarozených dětí

MUDr. Marie Glogarová
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HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU
Struktura výnosů v roce 2017
Tržby z prodeje služeb
Výnosové úroky
Dary veřejné sbírky
Dary misijních středisek

2 183 Kč
1 026 663 Kč
49 081 Kč

Ostatní dary

2 237 771 Kč

Výnosy celkem

3 344 349 Kč

Ostatní dary 67 %

Dary veřejné sbírky 31 %

Dary misijních středisek 1,5 %

Tržby z prodeje služeb 0,5 %

Výnosové úroky 0 %
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28 651 Kč
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Struktura nákladů v roce 2017
Spotřebované nákupy

39 531 Kč

Opravy a údržba budovy azylového domu

3 235 Kč

Propagace

193 601 Kč

Služby

106 004 Kč

Osobní náklady

475 821 Kč

Odpisy

413 336 Kč

Ostatní náklady

3 572 Kč

Poskytnuté dary a příspěvky

1 881 911 Kč

Náklady celkem

3 117 011 Kč

Poskytnuté dary a příspěvky 60 %

Osobní náklady 15 %

Odpisy 13 %

Propagace 6 %

Služby 4 %

Spotřebované nákupy 2 %

Opravy a údržba 0 %

Ostatní náklady 0 %

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

17

Přehled o majetku v roce 2017 (v tis. Kč)
k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2017

9 117

8 704

50

50

12 157

12 157

0

0

Oprávky DHM

-3 090

-3 503

Krátkodobý majetek celkem

5 068

5 725

Jiné pohledávky

10

0

Dohadné účty aktivní

11

14

Pokladna

83

64

4 961

5 644

3

3

14 185

14 429

Dlouhodobý majetek celkem
Z toho:
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci

Z toho:

Bankovní účty
Jiná aktiva
Aktiva celkem

Audit a roční účetní závěrku Nadačního fondu Betlém nenarozeným najdete
na www.nfbetlem.cz.
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Poděkování dárcům
Závěr výroční zprávy patří tradičně Vám, našim dárcům a příznivcům. Děkujeme
Vám všem, že jste nám svou podporou umožnili zastávat se života především
těch nejslabších z nás a nabízet naději počatým dětem. Vaše dary pro nás byly
nejen vítanou pomocí, ale také velkým povzbuzením a závazkem důvěry.
Dary vyššími než 10 000 Kč nám přispěli:
MUDr. Jana Paličková, Ing. Tomáš Stoszek, Aleš Růžička, Mgr. Martin Sekanina,
Helena Novotná, Ing. Antonín Gryžboň, David Carbol, Mgr. Pavla Glogarová,
Ing. Bořivoj Kačena, MUDr. Petronela Vahalíková, Ivo Pchálek,
Mgr. Marcela Holeňová, ﬁrma ABC Magnet s. r. o., ﬁrma ACI – Auto Components
International s. r. o., Zdeněk Dubský, MUDr. Ladislav Bortlík,
MUDr. Marie Glogarová, Mgr. Tomáš Ptáčník, Ondřej Hrubý, ﬁrma OVAKARD s. r.
o., Mgr. Iva Křenková, Mgr. Petr Koběrský, Bc. Jan Mikoláš, ﬁrma NEED4CONNEXIONS, s. r. o., Jiří Glogar, František Mičulek, Jiljí Matějíček, MVDr. Petr Kříž,
MUDr. Jindra Kvíčalová, Pavel Rejl, Helena Babická, ﬁrma Temar s. r. o.,
PhDr. Přemysl Duben, Ing. Ludmila Pavlíková, ﬁrma GASCONTROL,
společnost s r. o., Jana Poulová, Marcela Prášilová, Eva Kirchner, Katolický dům
v Dobré, Jaroslava Šerá, MUDr. Jaroslav Haman, Anežka Bednářová,
Josef Procházka.
Jsme upřímně vděčni za každý Váš dar, i ten nejnepatrnější, kterým jste nám
pomohli. Díky, že společně s Vámi smíme dělat svět kolem krásnějším a lidštějším.
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Srdečně Vás zveme na návštěvu:

www.n�betlem.cz

