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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
Poslední měsíce asi většinu z nás nutí řešit nestandardní a nečekané situace.
Nejednou jsem slýchala stesky, aby už se život vrátil do normálu a že je život
nespravedlivý, dobrý člověk najednou umírá a gauner přežije nakonec všechno…
Ano, nemáme vysvětlení pro všechno a život umí dát pěkně zabrat. Ale základní
principy lidského srdce platí bez ohledu na okolnosti. Je mou volbou, jak se v které
situaci zachovám. Diktát okolností je diktátem jen do určité míry. Svůj vnitřní
postoj mám ve své moci. A možná nakonec nemusím dělat o moc víc, jen krůček
za krůčkem se pokoušet dělat dobrá rozhodnutí a stávat se dobrým člověkem
bez ohledu na to, jak se při tom zrovna cítím.
A to je statečnost... Buďme stateční - v jakékoliv době.

MUDr. Marie Glogarová
předsedkyně správní rady
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PODPORA ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
DLAŇ ŽIVOTU
Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu založil nadační fond v roce 2002,
aby jejím prostřednictvím mohl naplňovat své poslání a chránit především
nenarozené děti.
Také v roce 2020 Obecně prospěšná společnost Dlaň životu nabízela pomoc
a podporu těhotným ženám a rodičům s dětmi do čtyř let v poradně
Cesta těhotenstvím v Ostravě. Sociální službu poskytovala v Azylovém domě
pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. Klientky azylového domu měly
možnost využít aktivit zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí
a tréninkového zaměstnávání.
Pro nadační fond bylo zajištění projektů obecně prospěšné společnosti prioritou.
Prostředky k podpoře získával svou veřejnou sbírkou, vánoční kampaní Štědrý dar
pro betlémské děti, projektem dárcovských SMS Betlém dětem, prostřednictvím
portálu Darujme.cz i individuální prací s dárci.
Nadační fond podpořil Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu celkovou
částkou 2 000 000 Kč.
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Projekty a činnosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu
podpořené v roce 2020
Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

1 234 065 Kč

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím

371 935 Kč

Rozvoj další činnosti

188 033 Kč

Projekt Cesta mateřstvím

105 966 Kč

Středisko Správa

100 001 Kč

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 61,7 %
Projekt Poradna Cesta těhotenstvím 18,6 %
Rozvoj další činnosti 9,4 %
Projekt Cesta mateřstvím 5,3 %
Středisko Správa 5 %
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Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem pomohli k tomu,
aby děti a jejich mámy v tísnivé situaci mohly nalézt pomoc.
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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. Od roku 2008 zde Obecně prospěšná společnost Dlaň
životu poskytuje sociální službu - azylový dům.
V roce 2020 provedl nadační fond na budově hned několik nutných oprav. Jednalo
se především o opravu terasy domu, kde byl obnoven poškozený nátěr její plochy
a instalováno nové zábradlí. Důležitou a potřebnou změnou byla také výměna
plynových kotlů, které zajišťují vytápění a ohřev teplé vody pro obyvatele domu.
Dalším vylepšením interiéru domu, které přivítali jak jeho obyvatelé, tak návštěvníci, byla instalace nové kuchyňské linky v sále domu. Nábytek a doplňky darovala
společnost IKEA Česká republika v rámci projektu Spolu s vámi, a tak se i naši
příznivci z řad zákazníků této ﬁrmy mohli podílet na zkrášlení domu. Pro návštěvníky domu byla rovněž před budovu instalována nová informační tabule,
kde je možné získat bližší údaje o azylovém domě a jím poskytovaných službách.
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Děkujeme všem, kdo nám svou prací i podporou pomohli potřebné opravy
a úpravy domu zajistit. Velké díky patří také našim dobrovolníkům, kteří v péči
o azylový dům věrně pomáhali. Všichni společně tak umožnili, aby azylový dům
mohl i v náročných časech pandemie otevírat své dveře těm, kdo jeho pomoc
potřebovali. A z toho máme radost.
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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 paní Zita Rozholdová má v domě
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. Rok 2020 nám přiblížila následujícím příběhem:
Ráno je slunečné, obloha jako vymalovaná a já se chystám se svěřeným kloučkem
ven. Vtom zazvoní telefon. Na druhém konci se ozývá známý přátelský hlas:
"Ano, na brigádu v sobotu přijedeme i s mladými a ti se rádi zapojí do programu
pro všechny malé děti, které tam budou. Jen vymysli nějaké aktivity a úkoly
a až přijedeme, dáme to dohromady.“ „Dobře“, odpovídám, „pokusím se něco
připravit a v sobotu se těším na viděnou.“
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Položila jsem telefon a místo procházky ven začínám vzpomínat a hledat nápady,
které by mohly zaujmout děti od tří let výš. Můj malý, také tříletý pomocník,
mi ochotně asistuje a já si na něm zároveň mohu vyzkoušet, jestli bude děti aktivita bavit a zda ji zvládnou. Tak spolu vybíráme obrázky se zvířátky, hledáme voňavé
koření, zkoušíme se trefovat míčkem do koše a postupně se nám podaří
dát dohromady devět úkolů. Ale hodil by se ještě jeden, desátý, když v tom
si všimnu, že hošíček našel na zemi provaz a vší silou se jej snaží přetrhnout.
Když se na něj dívám, dostanu nápad: „Lano, to je ono, to bude poslední úkol.“
A jak to všechno dopadlo? Zvídavé a rozjásané tváře dětí na fotograﬁích
napovídají, že se děti dobře bavily. Tím se znovu potvrdilo staré dobré přísloví,
že kdo si hraje, nezlobí. Když jsem se na ty zanícené a skotačivé děti dívala, měla
jsem radost, že námaha spojená s přípravou stála za to. Společné hraní všechny
spojilo a na zlobení nikdo neměl čas. Už teď se těším na další hravou brigádu,
protože kdo si hraje...
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MISIJNÍ STŘEDISKA
Nadační fond prostřednictvím svých misijních středisek v Dobré a v Novém Jičíně
dlouhodobě podporuje potřebné v nejchudších oblastech světa a jeho
dobrovolníci každý rok zasílají do Indie a Etiopie balíky s potravinami a léky.
V roce 2020 to bylo trošku jinak. Tato praktická pomoc posílání balíků
byla znemožněna jak epidemiologickými opatřeními, tak také nejistotou doručení
balíků v souvislosti s vnitřními poměry v daných zemích. Neznamenalo to ale,
že dobrovolníci v misijních střediscích na potřebné lidi v misiích zapomněli.
Po celý rok sbírali ﬁnanční prostředky a také se snažili získat nové informace
a kontakty, aby, až to situace dovolí, mohli pomáhat o to více. Děkujeme všem,
kdo jim pomohli. Vždyť každá okolnost života je zároveň výzvou a pomoci bude
potřeba vždy a všude.
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS
Fundraising v roce 2020 byl plný hledání a nových výzev. Okolnosti pandemie
a z toho vyplývající epidemiologická opatření znemožnily některé aktivity, jiné
ale zase naopak nově otevřely. Nadační fond v tomto roce rozvinul práci s dárci
prostřednictvím e-mailové komunikace a s využitím moderních technologií.
Podstatně rozšířil okruh dárců, kterým zasílal pravidelný měsíční newsletter
s aktuálními informacemi o své činnosti a průběžně byly také aktualizovány
a rozšiřovány jeho webové stránky tak, aby co nejlépe plnily svůj účel.
Inovativní byla tento rok také účast nadačního fondu na festivalu Slezská lilie
v Ostravě. Protože díky epidemiologickým opatřením nebylo možné uskutečnit
tuto hromadnou akci „naživo“, přenášela beneﬁční koncert, který byl opět
věnován podpoře nadačního fondu, televize Noe. Nadační fond tak měl možnost
oslovit diváky z celé republiky jak svým poselstvím, tak také živým a motivujícím
svědectvím svých dobrovolníků. A odezva byla velmi příznivá.
O své činnosti informoval nadační fond širokou veřejnost také prostřednictvím
tisku. Připravil osmistránkovou přílohu Katolického týdeníku, ve které seznámil
čtenáře se svou činností a oslovil dárce vkládaným letákem. Nezapomínal
ani na své pravidelné dárce. Zaslal jim nejen předvánoční dopis, ale mnohé z nich
na jaře, kdy nebyl dostatek roušek, potěšil rouškami, které ušili jeho dobrovolníci.
Tradiční významnou fundraiserskou aktivitou roku byl již šestý ročník kampaně
Štědrý dar pro betlémské děti. I když účast na bohoslužbách byla o Vánocích
omezena, na prosbu o podporu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni
zareagovalo svou sbírkou 42 farností. Milým povzbuzením byly i dary jednotlivých
dárců a příspěvek skautů z Verměřovic, kteří i v obtížných podmínkách rozdávali
ve své obci Betlémské světlo.
K získávání ﬁnančních prostředků významným způsobem přispíval také projekt
dárcovských SMS Betlém dětem a stále více také možnost přímého zasílání darů
prostřednictvím portálu Darujme.cz. Nadační fond má od roku 2016 schválenu
veřejnou sbírku za účelem podpory své činnosti a na spoluﬁnancování
investičních, provozních a mzdových nákladů spojených s poskytováním sociálních
služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, které poskytuje Obecně prospěšná
společnost Dlaň životu.
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Děkujeme všem našim dárcům, kteří v roce 2020 zaslali své dary. Jejich důvěry
si moc vážíme. Za ﬁnanční podporu děkujeme ﬁrmě NEED4CONNEXIONS
s. r. o., ABC Magnet s. r. o., ACI – Auto Components International s. r. o., CARGO
MORAVA s. r. o., OVAKARD s. r. o., Temar spol. s r. o., Cytogyn s. r. o., NDtest s. r. o.,
VSP spol. s r. o., SEDEA s. r. o., Statek Šilheřovice s. r. o., ﬁrmě Hospůdka
na Kopečku, Ing. Ludmile Pavlíkové, Katolickému domu v Dobré, společnosti
ISOTRA a. s., DEMONTSTAV s. r. o., GYNELIS s. r. o., ORL Audientes s. r. o., Všeobecní
praktici s. r. o., MS – Pediatr s. r. o., MK neurologie + EEG s. r. o.,
Lékárně Chuchelná a také dalším ordinacím praktických i odborných lékařů.
Děkujeme rovněž Nadaci sv. Františka z Assisi za její velkorysý nadační příspěvek
a společnosti IKEA za věcný dar kuchyňské linky do azylového domu. Naše
díky patří také tiskárně Optys spol. s r. o., která nám pomohla bezplatným tiskem
našich výročních zpráv a darem 8 000 předtištěných obálek pro korespondenci
s našimi dárci.
Každý náš dárce přispěl k tomu, že jsme v roce 2020 mohli získat pro pomoc
ohroženému životu prostředky ve výši 3 742 507 Kč.
Vážíme si toho a jsme za to vděčni.
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DOBROVOLNÍCI A ZAMĚSTNANCI
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 na prvním místě chceme poděkovat právě jim – našim dobrovolníkům. Jejich
pomoc byla nepostradatelná, široká a pestrá. Děkujeme všem dobrovolníkům
ve správní radě, v dozorčí radě a v misijních střediscích i těm, kdo obětavě jezdili
na tradiční brigády do azylového domu, aby posekali zahradu azylového domu,
pomohli s úklidem nebo jen přinesli jeho obyvatelům a zaměstnancům kousek
vstřícnosti a povzbuzení. Dobrovolníci z velké části pomáhali také s propagací
činnosti díla Betléma nenarozeným. I za to jim patří velký dík.

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM

Děkujeme také 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. 2020 pro nadační fond pracovali tito zaměstnanci: administrativní
a P.R. pracovnice (úvazek 1,0), fundraiserka (úvazek 0,5) a správce budovy
azylového domu a souvisejících nemovitostí (úvazek 0,5). Účetní služby zajišťovala
externí účetní.
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Uplynulý rok přinesl zkušenost, že každá doba s sebou přináší nové výzvy a v každé
době je možné hledat cesty, jak nabízet své srdce i dlaně lidskému životu.
Děkujeme všem dobrovolníkům i zaměstnancům, kteří tomuto dílu pomáhali.
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HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU
Struktura výnosů v roce 2020
Ostatní dary

1 856 926 Kč

Dary veřejné sbírky

1 816 811 Kč

Věcné dary

60 369 Kč

Ostatní výnosy

31 484 Kč

Výnosové úroky

26 160 Kč

Dary misijních středisek
Výnosy celkem

8 400 Kč
3 800 150 Kč

Ostatní dary 48,9 %

Ostatní výnosy 0,8 %

Dary veřejné sbírky 47,8 %

Výnosové úroky 0,7 %

Věcné dary 1,6 %

Dary misijních středisek 0,2 %
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Struktura nákladů v roce 2020
Poskytnuté dary a příspěvky

2 009 000 Kč

Osobní náklady

677 866 Kč

Odpisy

413 336 Kč

Náklady na propagaci

238 272 Kč

Opravy a údržba

216 221 Kč

Ostatní služby

108 950 Kč

Spotřebované nákupy

80 688 Kč

Ostatní náklady

8 877 Kč

Náklady celkem

3 753 210 Kč

Poskytnuté dary a příspěvky 53,8%

Opravy a údržba 5,8 %

Osobní náklady 18 %

Ostatní služby 2,9 %

Odpisy 11 %

Spotřebované nákupy 2,1 %

Náklady na propagaci 6,4 %

Ostatní náklady 0 %
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Přehled o majetku a závazcích v roce 2020 (v tis. Kč)
MAJETEK

na začátku období

na konci období

50

50

7 827

7 414

77

3

6 804

7 328

3

3

14 761

14 798

na začátku období

na konci období

Závazky dlouhodobé

3

10

Závazky krátkodobé

84

67

Závazky celkem

87

77

Pozemky
Stavby
Pohledávky
Finanční majetek
Ostatní
Majetek celkem

ZÁVAZKY

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 našim dárcům a dobrovolníkům. Vždyť právě
díky nim mohl nadační fond dále rozvíjet svou činnost. I když rok 2020
byl pro mnohé náročný a nejistý, naši dárci dál zůstali jistotou, oporou i velkým
povzbuzením a inspirací tohoto díla. Děkujeme za to a moc si toho vážíme.
Dary vyššími než 10 000 Kč nadační fond v roce 2020 podpořili:
MUDr. Jana Paličková, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora,
Nadace sv. Františka z Assisi, Ing. Tomáš Stoszek, Aleš Růžička, Sylva Daníčková,
Mgr. Pavla Glogarová, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné
v Praze, Římskokatolická farnost Nová Paka, Ing. Antonín Gryžboň,
Římskokatolická farnost Ostrava – Stará Bělá, Duchovní správa kostela Panny
Marie v Hradci Králové, Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl, Římskokatolická farnost Bojanov, Římskokatolická farnost Kelč, MUDr. Ladislav Bortlík,
Antonín Špaček, Ivo Pchálek, Mgr. David Carbol, Římskokatolická farnost
Ostrava – Zábřeh, Mgr. Tomáš Ptáčník, Římskokatolická farnost Dolní Újezd,
Ondřej Hrubý, ABC Magnet s. r. o., Ing. Petr Novotný, Helena Babická,
ACI – Auto Components International s. r. o., Zdeněk Dubský, Šimon Stoszek,
Drahomír Hanák, MUDr. Marie Glogarová, Římskokatolická farnost Pustkovec,
Římskokatolická farnost – děkanství Polička, Římskokatolická farnost
Kutná Hora – Sedlec, Ing. Jiří Glogar, MUDr. Jaroslav Šipula, MS – Pediatr s. r. o.,
Petr Tesařík, MUDr. Jaroslav Haman, MUDr. Michaela Hamanová, SEDEA s. r. o.,
Pavel
Rejl,
Tomáš
Skýba,
Římskokatolická
farnost
Vendryně,
NEED4CONNEXIONS s. r. o., MUDr. Jindra Kvíčalová, Jiří Glogar, Ing. Jan Ličman,
MUDr. Tomáš Ducháček, Římskokatolická farnost Dolní Lutyně, Martin Bayer,
Římskokatolická farnost Dobrá, Ing. Marie Rosypalová, MVDr. Ivana Cviková,
VSP spol. s r. o., Statek Šilheřovice, Lenka Pilarová, Ing. Kamil Řezníček,
PhDr. Přemysl Duben, Ing. Ludmila Pavlíková, Ing. Vít Janoš, Josef Šteﬂ,
DEMONTSTAV s. r. o., Jana Poulová, NDtest s. r. o., Mgr. Karel Janečka, Tomáš
Saska, Pavel Bělobrádek, Jana Žáková, Všeobecní praktici s. r. o., Marcela
Prášilová, MUDr. Bohumila Langerová s. r. o., Jan Sivek, Katolický dům v Dobré,
Petr Fiala, MUDr. Oldřich Víteček, Vladimír Čupr, Marie Tomečková, Aleš Koběrský.
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Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM

Děkujeme všem, kdo nám pomohli zaštítit lidský život od jeho počátků a umožnili
mu vydat se jeho jedinečnou cestou…

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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Srdečně Vás zveme na náštěvu:

www.nfbetlem.cz

