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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 PŘEDSEDKYNĚ
„Každý lidský život si zaslouží být přivítán a přijat...“
Když jsem tento výrok uslyšela od kolegyně, najednou mne zaskočilo slovo
„zaslouží si“. Co to vlastně znamená? A co si pod tím běžně představujeme?
Ve mně to vyvolává obraz jakéhosi výměnného obchodu: dostanu něco, když
za to nějakým způsobem zaplatím, i když v tomto případě většinou nejde
o ﬁnanční transakci.
Nutí mne to k sebereﬂexi. Dokážu člověka, který je přede mne postaven, přivítat
a přijmout úplně zdarma? Jaký obchod s ním (nevědomky) uzavírám? Co požaduji
jako cenu za své přijetí druhého? Možná poděkování, vlastní dobrý pocit,
dojem vlastní oblíbenosti, dokonalosti či láskyplnosti, uznání, obdiv...
Jistě, toto všechno je přirozené, ale je to opravdu v nejhlubším slova smyslu
"lidské", když na tom postavím své přijetí druhého? Mé bilancování
pro mne nevyznívá příliš lichotivě. Snad ještě dostaneme trochu času života,
abychom mohli dozrávat do plného a hlubokého lidství...

MUDr. Marie Glogarová
předsedkyně správní rady
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PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
DLAŇ ŽIVOTU
Své poslání – chránit především nenarozené děti, které jsou současným pojetím
hodnot nejvíce ohroženy, naplňuje Nadační fond Betlém nenarozeným
prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Založil ji v roce 2002,
aby poskytovala těhotným ženám v tísni sociální služby, které nadační fond
ze zákona poskytovat nemůže.
V současné době tato společnost provozuje poradnu Cesta těhotenstvím
v Ostravě, která nabízí své služby těhotným ženám, jejich partnerům a rodičům
s dětmi do čtyř let, a sociální službu v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni
v Hamrech u Hlinska. Klientky azylového domu pak mají možnost využít také její
další služby v oblasti podpory rodiny – konkrétně podporu mateřských kompetencí
a tréninkové zaměstnávání klientek.
Finanční zajištění projektů obecně prospěšné společnosti bylo v roce 2019
pro nadační fond prioritou. Jednotlivé projekty nadační fond podporoval jak svou
veřejnou sbírkou, tak také vánoční kampaní Štědrý dar po betlémské děti
a projektem dárcovských SMS Betlém dětem.
Celkově nadační fond poskytl obecně prospěšné společnosti příspěvky v hodnotě
1 475 000 Kč.
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Struktura využití nadačních příspěvků
Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

968 147 Kč

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím

193 540 Kč

Středisko Správa

186 323 Kč

Projekt Cesta mateřstvím

126 990 Kč

Příspěvky celkem

1 475 000 Kč

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 66%
Projekt Poradna Cesta těhotenstvím 13 %
Středisko Správa 13 %
Projekt Cesta mateřstvím 8 %
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Děkujeme Vám všem, kdo jste nám pomohli svými dary zaštítit děti na prahu
života i jejich mámy.
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PÉČE O BUDOVU AZYLOVÉHO DOMU
Nadační fond Betlém nenarozeným pečuje o budovu Azylového domu pro těhotné
ženy v tísni od roku 2002, kdy se stal jejím vlastníkem. V letech 2003 až 2007
ji celkově zrekonstruoval a poté předal do bezplatné výpůjčky Obecně prospěšné
společnosti Dlaň životu, která zde od roku 2008 provozuje Azylový dům
pro těhotné ženy v tísni.
Nadační fond nadále zajišťuje a ﬁnancuje opravy i další úpravy budovy tak,
aby mohla plnit své poslání. V roce 2019 bylo zapotřebí oprav hned několik.
Na jaře se ukázalo, že během zimy došlo k poškození střešních tašek a solárních
kolektorů na střeše domu a k následnému zatékání do obytných prostor. Opravu
nadační fond zajistil ve spolupráci s ﬁrmou Střechy Kavalír a Ermont spol. s r. o.
a nahradil poškozené střešní tašky novými, které budou lépe vyhovovat místním
náročným zimním podmínkám.
Fasády domu, která potřebovala opravit a vyčistit, se v létě ujala ﬁrma Stavební
sdružení Boštík s. r. o. Nadační fond s touto ﬁrmou spolupracoval již při rekonstrukci a také tentokrát byl s její prací spokojen. Na podzim pak začala ještě oprava
a nátěr plochy terasy domu. Provádí ji ﬁrma pana Doseděla a bude
dokončena na jaře roku 2020.
Opravy a úpravy domu a okolí ale nadační fond neprováděl pouze dodavatelsky.
Proto pro něj byli po celý rok velkou pomocí také jeho dobrovolníci, kteří obětavě
jezdili na pravidelné měsíční brigády. S úsměvem a elánem zajistili jak drobné
opravy, tak také natírání zábradlí, posekání zahrady, prořezání plotu či úklid dřeva.
A především – vnášeli do života domu nové inspirace, podněty a svá povzbuzení.
Děkujeme jim i všem, kdo jakkoliv přispěli k tomu, aby azylový dům mohl v každém
čase a po celý rok nadále nabízet svou podporu i pomoc novému životu.
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BYTOVÉ ZÁZEMÍ PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI
Dům v Hamrech slouží od roku 2014 také jako zázemí pro výkon pěstounské péče,
která byla nadačním fondem od počátku vnímána jako součást naplňování jeho
poslání. Pěstounka na přechodnou dobu má v budově pro svou službu k dispozici
oddělený byt. Zde může nerušeně pečovat o děti, u kterých se péče rodičů
z různých důvodů zkomplikovala natolik, že se o své dítě nemohou postarat sami.
O tom, co jí v její službě přinesl rok 2019, nám sama pěstounka prozradila:
„To byste nevěřili, kdo všechno k nám může přijít na návštěvu za jediný den.
S tříletým kloučkem, o kterého se nyní starám, je doma veselo. Ráno den začíná
snídani a ejhle, první návštěva je tady. Všetečný strakapoud se sotva vleze do naší
ptačí budky, kterou máme právě před kuchyňským oknem. Taky má hlad…
Kolem oběda si naši budku přišly prohlédnout dvě hrdličky. No podívejte, nejsou
to hosté k pohledání? A tak jsem nechala vaření, posadila kloučka na kuchyňskou
linku a v duchu jsem prosila ptačí návštěvníky, ať hned neuletí... Neuletěli a mohli
jsme si je pořádně prohlédnout.
Odpoledne k nám přišla na návštěvu moje teta, a kde se vzal, tu se vzal, přiletěl
k ní motýl Emanuel. Jeho žlutá křídla se nedala přehlédnout, nezapomněl
na pozdrav a přinesl i malé pohoštění. A tak jsme v ten den měli všichni radost
ze všech návštěvníků s křídly i bez nich.
Je to jen pár střípků jednoho pěstounského dne, ale právě ty střípky v sobě ukrývají
tolik milých vzájemných obdarování, že je s radostí nabízím i vám....“

Bc. Zita Rozholdová
pěstounka
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MISIE
Nadační fond ve své činnosti nezapomíná ani na podporu lidí, kteří žijí v nejchudších oblastech světa a chybí jim i to základní, co u nás považujeme za samozřejmé.
Proto v roce 2019 dobrovolníci ve dvou misijních střediscích nezištně a ve svém
volném čase posílali Misionářkám lásky do Indie a Etiopie balíky s potravinami
a léky. A co přitom prožili, o tom se můžete dočíst dále.

Misijní středisko Nový Jičín
Skauti z Nového Jičína spojili své síly, aby mohli odeslat misijní balíky těm,
kdo je potřebují. Letos se nám podařilo poslat balíky dva – jeden do Indie, druhý
pak do Afriky. Oba obsahovaly jak základní potraviny, např. mouku, sůl, cukr,
tak také hygienické potřeby – čisticí prostředky, zubní pasty i kartáčky, mýdla.
Pro děti jsme do balíků přibalili také sešity, pastelky, tužky, štětce i barvy.
A nezapomněli jsme ani na zdravotnické potřeby, které jsou vždy potřeba.
Z dopisů, které nám přišly, jsme se dozvěděli, že oba balíky dorazily na místo určení
a svým adresátům udělaly radost. Radost proto
máme i my a už plánujeme, jak to bude za rok.
Za misijní středisko v Novém Jičíně

Marie Hoppová

vedoucí misijního střediska
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Misijní středisko Dobrá
Z Dobré se nám podařilo poslat opět 3 velké balíky. Na balení se tentokrát dostavilo ze skautského oddílu asi 10 děvčat a 5 kluků. Myslela jsem si, že se nějak
promíchají, protože děvčata jsou preciznější a každopádně lépe zvládají konečné
šití. Ale tentokát holky trvaly na tom, že chtějí balit samy. Já jsem v tom viděla
velkou komplikaci a také kluci z toho byli viditelně smutní, ale nakonec se rozhodli,
že to tedy zvládnou sami! Když se skupinky daly do práce, všimla jsem si,
jak děvčata rychle postupují kupředu, zatímco kluci pořád nad něčím přemýšlí
a mění obsahy balíků. Když však v konečné fázi skupinky dávaly balíky do pytlů
a začaly zašívat deky, obě dívčí skupinky musely přeuložit obsahy svých balíků,
aby nedošlo k poškození obalu. Zato kluci měli po okrajích balíku krásně uložené
měkké věci a zvládli to napoprvé. Sice jsem po jejich odchodu ještě nějaký
čas poctivěji zapošívala konečný pytel, ale jinak si všichni zaslouží velkou pochvalu.
Dva naše balíky putovaly do Etiopie, jeden do Indie. Podle sledování zásilek České
pošty víme, že balíky v pořádku dorazily a z Indie jsme dostali již i dopis. Sestřičky
v něm psaly, jak slavily Vánoce. Bylo to nejen se 65 mentálně postiženými ženami,
které stabilně žijí v jejich domově, ale i se spoustou chudých lidí z ulice, kteří
vděčně přijali jejich pozvání. Seděli společně na zemi, popíjeli čaj, každý dostal
krajíc chleba a povídali si. Prožili prý moc krásnou a radostnou sváteční atmosféru.
Když pak po Vánocích sestřičky dostaly náš balík, mohly z něj rozdělit jídlo, léky,
sladkosti pro děti i deky také jiným chudým rodinám, na které se o Vánocích
již nedostalo.
Dopis nám udělal velkou radost. Mohli jsme v něm totiž
reálně zakusit, že naše snaha má smysl a význam.
Proto všem, kdo nám v naší činnosti jakkoliv
pomohli, moc děkujeme.
Za misijní středisko
v Dobré

Ivana Mališová

vedoucí misijního střediska
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS
Jsou to činnosti, které se také v roce 2019 podstatnou měrou podílely na plnění
poslání nadačního fondu. Zajišťovaly jeho kontakt se světem, pomáhaly
informovat veřejnost a udržovaly a budovaly vztah nadačního fondu s jeho dárci
a příznivci.
Po celý rok informoval nadační fond širokou veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek. Aby tyto stránky mohly stále lépe plnit své poslání,
v průběhu roku je inovoval a více přizpůsobil potřebám moderních technologií.
Do povědomí veřejnosti se nadační fond zapsal rovněž svou účastí na festivalu
Slezská lilie v Ostravě. Beneﬁce festivalu byla i tento rok věnována na podporu
činnosti nadačního fondu a jeho dobrovolníci, kteří pomáhali s propagací i realizací
celé akce, nadchli organizátory akce i její účastníky svou vstřícností.
Další významnou aktivitou nadačního fondu byl již pátý ročník kampaně Štědrý dar
pro Betlémské děti. Na prosbu o podporu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni
zareagovalo svou sbírkou 46 farností, ale také mnozí jednotliví dárci. Milým
povzbuzením byl i tento rok dar skautů z Verměřovic, kteří poslali peníze, jež získali
při rozdávání Betlémského světla v jejich obci. Už téměř tradičně přispěly v rámci
kampaně obce Spálov a Hoštejn výtěžkem z akce Živý Betlém. Vítaný byl také
výtěžek ze vstupného na vánočním trhu v obci Librantice. Děkujeme všem, kdo
se do kampaně zapojili a svými příspěvky tak pomohli pokrýt dva měsíce nákladů
na provoz azylového domu.
Nadační fond nezapomínal ani na své pravidelné dárce.
O své činnosti i novinkách a pozváních je průběžně
informoval nejen na webových stránkách,
ale také prostřednictvím newsletteru, který
rozesílal zdarma na jejich e-mailové adresy.
Před Vánocemi pak své dárce potěšil
motivačním dopisem o své celoroční činnosti.
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Dárcům i příznivcům nabízel nadační fond také možnost setkat se s jeho pracovníky a dobrovolníky osobně. V září je pozval na setkání pro vzájemné povzbuzení
k úctě k životu v každé jeho fázi Putování ke kořenům, před Vánocemi
pak do azylového domu na předvánoční divadelní představení dobrovolníků.
Od roku 2016 má nadační fond schválenu veřejnou sbírku za účelem podpory
své činnosti a na spoluﬁnancování nákladů spojených s poskytování sociálních
služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, které poskytuje Obecně prospěšná
společnost Dlaň životu. K získávání ﬁnančních prostředků významným dílem
přispěl také projekt dárcovských SMS Betlém dětem a možnost přímého zasílání
darů prostřednictvím portálu Darujme.cz.
Svými dary v roce 2019 přispěly také mnohé organizace. Za každoroční podporu
děkujeme ﬁrmě Optys, spol. s. r. o., která nám pomáhá bezplatným tiskem naší
výroční zprávy. Finančním darem nadační fond pravidelně podporuje ﬁrma
NEED4CONNEXIONS, s. r. o., ﬁrma ABC Magnet s. r. o. i ﬁrma ACI – Auto
Components International s. r. o. Za příspěvek děkujeme také ﬁrmám
CARGO MORAVA s. r. o., OVAKARD s. r. o., Temar spol. s r. o., Cytogyn s. r. o.,
Racio Praktik, s. r. o., ND test, s. r. o., GASCONTROL, s. r. o., KRESTA RACING s. r. o.,
VSP spol. s r. o., Statek Šilheřovice s. r. o., ﬁrmě Hospůdka na Kopečku,
Ing. Ludmile Pavlíkové, Katolickému domu v Dobré, společnosti ISOTRA a. s.,
Lékárně u Zlaté rybky a Lékárně Poliklinika, společnosti GYNELIS s. r. o.,
ORL Auditientes s. r. o., MK neurologie + EEG s. r. o., Praktičtí lékaři D & D, s. r. o.,
MS – Pediatr s. r. o. a také dalším ordinacím praktických i odborných lékařů.
Celkově nadační fond v roce 2019 získal dary
ve výši 2 901 854 Kč.
Děkujeme Vám všem, kdo jste nás podpořili.
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DOBROVOLNÍCI A ZAMĚSTNANCI BETLÉMA
Nadační fond od svého počátku zrál především díky práci dobrovolníků a jejich
nasazení. Také v současnosti, i když již má své zaměstnance, zůstávají
dobrovolníci pilířem jeho činnosti i jeho inspirací.
Proto bych na prvním místě ráda poděkovala právě jim – našim dobrovolníkům.
Děkuji členům správní i dozorčí rady za jejich činnost, kterou vykonávali bez nároku
na odměnu. Za jejich čas věnovaný schůzím správní rady i přípravám na ně,
za práci pro lepší fungování a rozvoj organizace, a v neposlední řadě i za jejich
ﬁnanční podporu.
Na dobrovolnické bázi fungují od počátku také misijní střediska nadačního fondu
v Dobré a v Novém Jičíně. I jim patří velký dík za to, že se naprosto samostatně
a nezištně starají o zasílání balíků s pomocí do chudých zemí Asie a Afriky.
Dobrovolnická pomoc byla ale i v dalších oblastech života nadačního fondu
nepostradatelná, široká a pestrá. Dobrovolníci pomáhali na pravidelných
brigádách v azylovém domě. Přispěli svou pomocí i nápady při realizaci vánoční
kampaně Štědrý dar pro betlémské děti. Na festivalu Slezská lilie byli jak vstřícnou
tváří organizace, tak také nezištným a nasaditelným zázemím. V předvánočním
čase si připravili divadelní představení jako poselství naděje a dobra pro všechny
obyvatele a pracovníky azylového domu i pro příznivce a dárce nadačního fondu.
Mnozí z dobrovolníků podporovali nadační fond také svými dary.
Děkuji jim všem – dávali tomuto dílu svůj čas i srdce.
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Mé díky patří také všem zaměstnancům nadačního fondu. Svou prací zajišťovali
činnosti spojené s nezbytnou administrativou, získáváním dárců a komunikací
s nimi, s péčí o budovu azylového domu i s rozvíjením další činnosti nadačního
fondu. K 31. 12. 2019 pro nás pracovala administrativní a P.R. pracovnice (úvazek
1,0), fundraiserka (úvazek 0,75), koordinátorka fundraisingu (DPP) a správce
azylového domu (úvazek 0,75). Účetní služby zajišťovala externí účetní.
Děkuji všem za vytváření nezbytného zázemí pro činnost nadačního fondu.
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 2019
Ostatní dary

1 855 126 Kč

Dary veřejné sbírky

1 015 427 Kč

Dary misijních středisek

22 300 Kč

Věcné dary

9 000 Kč

Ostatní výnosy (pojistné plnění, pronájem)
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102 722 Kč

Výnosové úroky

13 073 Kč

Výnosy celkem

3 017 648 Kč

Ostatní dary 61 %

Dary veřejné sbírky 34 %

Dary misijních středisek 1 %

Věcné dary 0 %

Ostatní výnosy (pojistné plnění, pronájem) 3,5 %

Výnosové úroky 0,5 %

Struktura nákladů v roce 2019
Poskytnuté dary a příspěvky

1 506 293 Kč

Osobní náklady

661 203 Kč

Odpisy

413 336 Kč

Opravy a údržba

230 399 Kč

Ostatní služby

102 399 Kč

Spotřebované nákupy

45 435 Kč

Náklady na propagaci

14 825 Kč

Ostatní náklady

5 528 Kč

Náklady celkem

2 979 418 Kč

Poskytnuté dary a příspěvky 51 %

Osobní náklady 22 %

Odpisy 14 %

Opravy a držba 8 %

Ostatní služby 3 %

Spotřebované nákupy 1,5 %

Náklady na propagaci 0,5 %

Ostatní náklady 0 %
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Přehled o majetku v roce 2019 (v tis. Kč)
k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

8 290

7 877

50

50

12 157

12 157

0

0

Oprávky DHM

-3 917

-4 330

Krátkodobý majetek celkem

6 397

6 884

Jiné pohledávky

0

74

Dohadné účty aktivní

3

3

54

68

6 336

6 736

4

3

14 687

14 761

Dlouhodobý majetek celkem
Z toho:
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci

Z toho:

Pokladna
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 dobrovolníkům. Právě
Vy jste naším největším pokladem. Pomáhali jste nám nejen svými jednorázovými
ﬁnančními dary a pravidelnými měsíčními příspěvky, ale byli jste také našim
povzbuzením, inspirací i jistotou. Děkujeme.
Dary vyššími než 10 000 Kč dílo Betléma podpořili:
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Ing. Tomáš Stoszek,
MUDr. Jana Paličková, Ing. Antonín Gryžboň, Římskokatolická farnost Dolní
Bojanovice, Mgr. Pavla Glogarová, Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí,
Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl, Římskokatolická farnost
Kameničky, Duchovní správa kostela Panny Marie v Hradci Králové, Stanislava
Boháčová, Ing. Petr Novotný, Ivo Pchálek, Mgr. David Carbol, Římskokatolická
farnost Ostrava – Stará Bělá, MUDr. Marie Glogarová, Římskokatolická farnost –
děkanství Polička, Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh, Jaromíra Kovářová,
ACI – Auto Components International s. r. o., ABC Magnet s. r. o., Marcela
Prášilová, Zdeněk Dubský, Mgr. Tomáš Ptáčník, MUDr. Ladislav Bortlík, Aleš
Růžička, Helena Babická, Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč,
Římskokatolická farnost Nová Paka, Římskokatolická farnost Dobrá,
Římskokatolická farnost Kelč, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie
Sněžné v Praze, Ing. Kamil Řezníček, Římskokatolická farnost Dolní Čermná,
Římskokatolická farnost Sebranice, Římskokatolická farnost Bzenec, Ing. Jiří
Glogar, MUDr. Jaroslav Šipula, CSc., GASCONTROL, společnost s r. o., MUDr.
Jaroslav Haman, Nadace sv. Františka z Assisi, Římskokatolická farnost Kutná Hora
– Sedlec, Pavel Rejl, MUDr. Michaela Hamanová, MUDr. Jindra Kvíčalová,
NEED4CONNEXIONS, s. r. o., MUDr. Tomáš Ducháček, Tomáš Skýba,
Římskokatolická farnost – děkanství Jilemnice, Vít Pělucha, Římskokatolická
farnost Krucemburk, Římskokatolická farnost Pustkovec, VSP spol. s r. o.,
Římskokatolická farnost - děkanství Čáslav, Statek Šilheřovice s. r. o., MUDr.
Dagmar Bečicová, PhDr. Přemysl Duben, Ing. Ludmila Pavlíková, Josef Šteﬂ,
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Jana Poulová, DEMONTSTAV s. r. o., Josef Cimburek, MUDr. Bohumila Langerová,
Ing. Marie Rosypalová, KRESTA RACING s. r. o., Temar spol. s r. o., Petr Tesařík,
Katolický dům v Dobré, ND test s. r. o., Eliška Kozlová.
Naše díky patří Vám všem. Věrně jste nám stáli po boku v našem úsilí zaštítit
počatý život a umožnit mu, aby se mohl vydat svou jedinečnou cestou…
Jsme Vám za to vděčni a přejeme šťastné kroky životem také Vám.
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