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BETLÉM NENAROZENÝM
Nadační fond

MUDr. Marie Glogarová, 
předsedkyně správní rady

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY

Tak se mi nějak zdá, že budoucnost je nejistá. Ne, že bych objektivně kdykoliv dřív 
měla svou budoucnost kdovíjak v rukou, ale žila jsem si tak nějak v klidu a myslela 
jsem si, že si umím představit, co mne asi čeká za měsíc, za rok… Aspoň zhruba. 

S touto představou dost zatřásla pandemie. Neměla jsem možnost ji popírat, 
covidu jsem se doslova dotýkala rukama a příliš mnoho lidí jsem na něj viděla 
umírat na to, abych jej bagatelizovala. Strach o zdraví své a svých blízkých. Strach 
ze selhání. Unesu to, stále znovu se dívat na utrpení a smrt? Unesu nechat na sebe 
přitom dopadat zlobu pozůstalých pramenící ze smutku a bezmoci, které nemají 
proti komu obrátit? Unesu strach z vlastní křehkosti? 

A když jsme mysleli, že už bude dobře a covid jsme snad zvládli, tak někdo jiný 
naprosto nezvládl svou touhu po moci a kdoví, po čem ještě. Válka v Evropě. 
Vlastně je to nedaleko. Znovu se můžeme rukama dotýkat utrpení lidí, tentokrát 
nezpůsobeného nemocí, ale člověkem, který je příliš mocný na to, aby se s ním 
dalo zatočit podle mých emocí. A kdoví, jestli se ze mne časem také nemůže stát 
uprchlík bez jakékoliv bazální jistoty… 

Ne, budoucnost nemáme v rukou, ale nikdy jsme ji v rukou ani neměli. 
To jen současná situace může být výzvou se s touto skutečností vypořádat. Škoda 
každého dobra, které můžeme vykonat a nevykonáme. Škoda každé přítomné 
chvíle, kterou promarníme. Škoda každé odvahy, kterou nesebereme, když 
je to třeba. Přítomný okamžik může být výzvou k poctivé lásce bez ustrašeného 
vyhlížení budoucnosti, kterou stejně v rukou nemáme. 

Všem nám přeji hodně odvahy k dobru.
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POSLÁNÍ A ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond Betlém nenarozeným byl založen jako odezva 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. 
Svou činností chce nadační fond napomáhat chránit především nenarozené děti, 
které jsou současným pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají minimální právní 
ochranu a nemohou se samy bránit.

Primárním účelem nadačního fondu je šíření úcty a ochrany lidského života 
od jeho početí až k porodu formou konkrétních kroků vůči jednotlivému člověku. 
Prakticky podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají 
sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje 
přijetí počatého dítěte. Záměrem nadačního fondu je, aby tato zařízení sloužila 
matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem, v omezené míře také k ubytování 
starých lidí s cílem vytvořit dětem prostředí umožňující jejich lidské zrání. 
V případě naléhavé potřeby a podle svých možností může nadační fond nabídnout 
pomoc a ochranu člověku - od početí až do přirozené smrti. 

Konkrétně se nadační fond zaměřuje na:
podporu úcty a ochrany lidského života od jeho početí až do přirozené smrti 
(primární zaměření je od početí až k porodu), 
podporu činnosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, kterou založil 
pro naplnění účelu vyjádřeného svým statutem, 
správu nemovitostí nadačního fondu, 
podporu charitativní a humanitární činnosti, která souvisí se zaměřením 
nadačního fondu,  
podporu zrání své původní myšlenky v návaznosti na okolnosti a potřeby 
související se změnami ve společnosti s ohledem na nové možnosti jejího 
naplňování.

a)

b)

c)
d)

e)
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PODPORA ČINNOSTI 
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU

Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu nadační fond založil v roce 2002, 
aby jejím prostřednictvím mohl naplňovat své poslání a chránit především 
nenarozené děti. Nadační fond činnost této společnosti podporuje jak finančně, 
tak také svými dobrovolnickými aktivitami.

V roce 2021 Obecně prospěšná společnost provozovala poradnu Cesta 
těhotenstvím v Ostravě, která nabízela pomoc matkám a rodinám s malými dětmi, 
a Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Jeho klientky měly 
možnost využít jak poskytovanou sociální službu v azylovém domě, tak také další 
služby podpory mateřských kompetencí a tréninkového zaměstnávání 
v projektech Cesta mateřstvím a Začít znovu. Nově byl realizován také projekt 
Naděje, který nabízel pomoc a zázemí bývalým klientkám azylového domu.

Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil činnost obecně prospěšné společ-
nosti sedmi nadačními příspěvky v celkové výši 2 800 000 Kč a to jak konkrétní 
projekty, tak také správu společnosti a rozvoj další činnosti. 

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím byl podpořen celkovou částkou 
305 544,34 Kč. Z prostředků byly dofinancovány osobní náklady zaměstnanců, 
částečně hrazen nájem a externí účetní služby, drobné materiálové potřeby – 
kancelářské, hygienické a čisticí prostředky, vzdělávání zaměstnanců 
a další provozní náklady.

Azylový dům pro těhotné matky v tísni nadační fond podpořil příspěvkem ve výši 
2 234 772,64 Kč. Byly z něj spolufinancovány především osobní náklady 
zaměstnanců, materiálové náklady v rámci péče o budovu domu, vybavení domu, 
opravy, drobné služby a další provozní náklady. Z prostředků získaných nadačním 
fondem z dárcovských SMS byly spolufinancovány náklady na energie (elektřina, 
plyn, vodné) v azylovém domě. V rámci podpory dalších projektů navazujících 
na službu poskytovanou v azylovém domě byly v projektu Cesta mateřstvím 
spolufinancovány osobní náklady zaměstnanců částkou 74 926,20 Kč a v projektu 
Naděje částkou 41  347 Kč.



7

BETLÉM NENAROZENÝM
Nadační fond

Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 64 848,27 Kč na osobní 
náklady zaměstnanců v rámci střediska Rozvoj další činnosti.

Částkou 78 561,55 Kč byly spolufinancovány náklady na středisko Správa. Tyto 
prostředky byly využity na částečnou úhradu osobních nákladů, nájemného 
a energií v sídle společnosti. 
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SPRÁVA DOMU V HAMRECH

Nadační fond Betlém nenarozeným je od roku 2002 vlastníkem budovy domu 
v Hamrech u Hlinska. Tuto budovu v letech 2003 až 2007 celkově zrekonstruoval 
a v roce 2008 ji předal do bezplatné výpůjčky Obecně prospěšné společnosti 
Dlaň životu, která zde poskytuje sociální službu – Azylový dům pro těhotné matky 
v tísni. Dům současně slouží jako zázemí pro výkon pěstounské péče 
a pro dobrovolnické aktivity v rámci rozvíjení činnosti nadačního fondu. 

Nadační fond usiluje o to, aby dům mohl stále lépe plnit své poslání. V roce 2021 
provedl očištění fasády domu na severní straně budovy od řas, plísní a prachu. 
Pro bezpečnost ubytovaných dětí byla v sále azylového domu instalována branka 
u kuchyňské linky. Okolí budovy pak zkrášlila nová knihobudka, která přispěje 
ke chvilce příjemného odpočinku pro kolemjdoucí turisty nebo ubytované hosty 
domu.

Velký kus práce v péči o azylový dům i jeho okolí odvedli také dobrovolníci 
nadačního fondu, i když jejich přítomnost byla kvůli covidové pandemii do značné 
míry omezena. Svou prací, sekáním trávy, údržbou zeleně, pletím, drobnými 
údržbářskými pracemi v domě a jinými činnostmi přispěli nejen k praktickému 
zajištění provozu domu, ale i k přátelské a domovem vonící atmosféře.
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BYTOVÉ ZÁZEMÍ PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI

Pěstounská péče byla nadačním fondem od počátku vnímána jako součást jeho 
poslání. Dům v Hamrech slouží jako zázemí pro výkon této pěstounské péče 
od roku 2014.

Pěstounka na přechodnou dobu má v budově azylového domu pro svou službu 
k dispozici oddělený byt. Zde může nerušeně pečovat o děti, u kterých se péče 
rodičům zkomplikovala natolik, že se nemohou o své dítě postarat sami. Za osm let 
své služby poskytla pěstounka zázemí osmi dětem.

V roce 2021 se pěstounka v domě v Hamrech starala postupně o dvě děti - 
o několikadenního chlapečka, kterého do své péče přijala hned z nemocnice, 
a následně pak o osmiměsíční holčičku.
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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.

I když i v roce 2021 byla tato praktická pomoc posílání balíků ztížena epidemiolo-
gickými opatřeními, misijnímu středisku v Dobré se podařilo odeslat do misií 
3 balíky. Své zážitky s balením vylíčila vedoucí střediska paní Ivana Mališová.

„Protože léto 2021 vypadalo s nemocí Covid-19 klidněji, nakoupili jsme 
ve středisku školní potřeby, hygienické potřeby, potraviny, léky, zdravotnický 
materiál, ponožky, stavebnice a nějaké drobnosti dětem pro radost a čekali 
na vhodný termín po skautském táboře, kdy věci připravíme do 3 balíků. 
Na podzim se ale Covid opět vrátil a s ním i epidemiologická opatření. Nebylo 
vhodné, aby se sešli dohromady skautíci z různých skupinek, ale věci byly 
nakoupené a nechtěli jsme je nechávat ležet další rok. A tak, po menší poradě 
se svými rodiči, jsem se rozhodla, že se výjimečně sejdeme jen v rámci naší rodiny 
a všechno zabalíme sami.

Při balení je potřeba všechny předměty vhodně rozmístit tak, aby balík splňoval 
stanovené rozměry a zároveň se v něm nic nerozbilo. Pak teprve se vše zabalí 
do deky, vloží do igelitového pytle a nakonec látkového pytle s adresou. Celkově 
nám jeden balík při balení se skauty trval zhruba 3 - 4 hodiny. 

Naše letošní rodinné balení si vzal pod své velení můj precizní taťka. Napoprvé 
rozmístil po okrajích měkčí věci do přesného tvaru, udělal pevnou podkladovou 
základnu a pak už jen dirigoval ostatní, co kam mají položit. S mamkou se u toho 
tvořivě dohadovali, ale balík měli úplně perfektně připravený za 15 minut!  
S šikovnýma rukama mé mamky byly pak balíky během chvilky i zašité a vše bylo 
hotovo v rekordním čase do 2 hodin.
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Na chvilku mne napadlo, že kdybychom v této sestavě balili i příště, ušetřili 
bychom spoustu času. Ale vím, že by to byla zároveň velká škoda, protože 
by o vzájemná setkání, pomoc, spoustu otázek i odpovědí, výměny názorů 
a nápadů byli ochuzeni naši skauti. Učí se tak myslet na lidi i na jiném konci světa 
a to je jen dobře.“
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 DALŠÍ DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

Dobrovolníci patřili a stále patří k samotným základům díla Betléma nenarozeným 
a jejich zapojení je nepostradatelné, široké a pestré. Vždyť ochrana lidského života 
od jeho početí je téma obecně lidské, nezávislé na životních podmínkách 
jednotlivců. Děti, mládež, rodiny i starší lidé – každý zde může najít své místo. 

Jednou z nejdéle trvajících dobrovolnických aktivit jsou pravidelné měsíční brigády 
v azylovém domě. Vznikly již v roce 2003, kdy začala rekonstrukce budovy 
azylového domu, a od té doby v měnících se podmínkách stále pokračují. Jejich 
smyslem a cílem je nejen pomoci svou prací v zajištění toho, co je potřeba 
v azylovém domě, ale také přispět k vytváření pěkných vztahů mezi dobrovolníky 
navzájem i mezi dobrovolníky a současnými obyvateli a pracovníky domu.

Další významnou dobrovolnickou aktivitou, která trvá již od rekonstrukce domu, 
jsou vánoční divadelní pohádky, které dobrovolníci – rodiče hrají nejen 
pro své děti, ale také pro příznivce a dárce tohoto díla a obyvatele a pracovníky 
azylového domu. 

Především mladí dobrovolníci pomáhají jak v misijních střediscích, tak také 
v zajištění tradičního festivalu Slezská lilie v Ostravě, jehož benefice byla tři roky 
po sobě věnována právě nadačnímu fondu. 

S pomocí dobrovolníků zve nadační fond všechny své dárce, příznivce a přátele 
také na Putování ke kořenům na horu Radhošť. Toto setkání má také více 
než desetiletou tradicí a je určeno k vzájemnému povzbuzení v úctě k životu 
v každé jeho fázi.

Dobrovolníci nadačního fondu pomáhají rovněž ve správní a dozorčí radě 
nadačního fondu a nezištně věnují svůj čas lepšímu fungování a rozvoji organizace 
bez nároku na odměnu. Významným přínosem dobrovolníků je také získávání 
nových dárců a v neposlední řadě také jejich pravidelná finanční podpora. 
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ZAMĚSTNANCI NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond od svého počátku zrál především díky práci dobrovolníků a jejich 
nasazení. Teprve mnohem později - v situaci, kdy se jeho činnost rozrostla natolik, 
že nebylo možné tuto práci zvládnout dobrovolnicky, byl zaměstnán první 
zaměstnanec.
 
Po celý rok 2021 pro nadační fond pracovala administrativní a P.R. pracovnice 
na celý pracovní úvazek, která zajišťovala především administrativní záležitosti, 
hromadnou korespondenci a komunikaci s dárci, starala se o aktualizaci webových 
stránek a agendu nadačního fondu. V první polovině roku byl zaměstnán také 
správce budovy azylového domu a souvisejících nemovitostí na pracovní úvazek 
0,5. Pečoval o stav nemovitostí a zajišťoval drobné opravy. Koordinátorka 
fundraisingu (DPP) zajišťovala koordinaci stávajících fundraisingových aktivit, 
personální záležitosti atd. Provozní pracovnice (DPP) pak krátkodobě zajišťovala 
pomoc při stěhování a vybavování nových prostor sídla na konci uplynulého roku. 
Vedení účetnictví bylo zajišťováno formou externích účetních služeb. 

K 31. 12. 2021 byl stav zaměstnanců nadačního fondu 1 pracovní úvazek (1,0) 
a 2 dohody o provedení práce.

Děkujeme všem zaměstnancům za jejich osobní nasazení, loajalitu i podporu 
nad rámec svých pracovních povinností při vytváření nezbytného zázemí 
pro činnost nadačního fondu.
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FUNDRAISING A P. R. AKTIVITY

V roce 2021 nadační fond informoval veřejnost o své činnosti prostřednictvím 
webových stránek, dárcovskou SMS, březnovou reportáží z azylového domu 
uveřejněnou v Katolickém týdeníku i inzercí v tomto médiu. Tradiční významnou 
fundraiserskou aktivitou roku byl již sedmý ročník kampaně Štědrý dar 
pro betlémské děti. Na prosbu o podporu Azylového domu pro těhotné matky 
v tísni zareagovalo svou sbírkou celkem 50 farností a získalo tak prostředky 
k pokrytí nákladů zhruba dvou měsíců provozu azylového domu. 

Dárci nadačního fondu byli o činnosti nadačního fondu a o aktuálním dění 
v organizaci informováni v pravidelném měsíčním newsletteru a také 
prostřednictvím předvánočního dopisu.

Od roku 2016 má nadační fond schválenu veřejnou sbírku za účelem získání 
finančních prostředků na činnost Nadačního fondu Betlém nenarozeným 
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. Prostřednictvím této veřejné 
sbírky získal v roce 2021 finanční prostředky ve výši 1 057 213 Kč.

Od roku 2016 nadační fond využívá službu DMS a DMS Trvalá podpora v rámci 
projektu Betlém dětem. Díky ní mohl v roce 2021 podpořit provoz Azylového 
domu pro těhotné matky v tísni částkou 80 000 Kč.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Díky všem svým dárcům mohl nadační fond také v roce 2021 plnit své poslání 
a rozvíjet svou činnost. Děkujeme všem, kdo nadačnímu fondu věnovali svou 
důvěru a zůstali jistotou, oporou i velkým povzbuzením a inspirací tohoto díla.

Dary 10 000 Kč a více nadační fond v roce 2021 podpořili: 

MUDr. Jana Paličková, Ing. Tomáš Stoszek, Nadace sv. Františka z Assisi, 
Římskokatolická farnost Kameničky, MUDr. Marie Glogarová, Římskokatolická 
farnost Ostrava – Stará Bělá, SEDEA s. r. o., Římskokatolická farnost – arciděkanství 
Kutná Hora, Ing. Antonín Gryžboň, MUDr. Jaroslav Haman, Mgr. Tomáš Ptáčník, 
Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zdeněk Dubský, MUDr. Ladislav 
Bortlík, Ivo Pchálek, Ing. Marie Rosypalová, Římskokatolická farnost Dolní Újezd, 
Jiří Glogar, MUDr. Tomáš Ducháček, Ondřej Hrubý, ABC Magnet s. r. o., 
ACI – Auto Components International s. r. o., Římskokatolická farnost Přibyslav, 
MUDr. Erika Hejná, Oleh Hulko, Římskokatolická farnost Sebranice, Jan Glogar, 
Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč,  Mgr. Pavla Glogarová, Petr Tesařík, 
Mgr. Iva Křenková, Ing. Jiří Glogar, PraktikPb s. r. o., MS – Pediatr s. r. o, Ludmila 
Kopecká, Pavel Rejl, MUDr. Michaela Hamanová, Martin Škarka, Lubomír Mlčoch, 
NEED4CONNEXIONS s. r. o., MUDr. Jindra Kvíčalová, Martin Bayer, MUDr. Marta 
Lépešová, Tomáš Skýba, Daniel Kozelský, Římskokatolická farnost Mladočov, 
Ing. Jan Ličman, Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl, Tomáš Bubeník, 
Jiří Soldán, Ing. Lubomír Mlčoch, VSP spol. s r. o., Starek Šilheřovice, 
Římskokatolická farnost Dolní Bojanovice, GASCONTROL, společnost s r. o., 
PhDr. Přemysl Duben, Ing. Kamil Řezníček, Eva Štěpančíková, Ing. Ludmila 
Pavlíková, NDtest s. r. o., MUDr. Bohumila Langerová s. r. o., Marcela Prášilová, 
Ing. Vít Janoš, Václav Klíč, DEMONTSTAV s. r. o., REPREDENT s. r. o., Josef Štefl, 
Marina Vodáková, Katolický dům v Dobré, René Kawulok, MUDr. Pavla Klimková, 
Tomáš Socha.

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

Dary misijních středisek

Ostatní výnosy

Dary veřejné sbírky

Věcné dary

Výnosové úroky

Struktura výnosů v roce 2021 

Ostatní dary 2 243 810,72 Kč

Dary misijních středisek 19 700,00 Kč

Dary veřejné sbírky 1 057 212,74 Kč

Věcné dary 2,00 Kč

Ostatní výnosy 30 306,00 Kč

Výnosové úroky 18 718,08 Kč

Celkem 3 369 749,54 Kč
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Struktura nákladů v roce 2021

Poskytnuté dary a příspěvky 2 819 482,00 Kč

Odpisy 413 336,00 Kč

Osobní náklady 556 366,00 Kč

Služby 201 660,73 Kč

Spotřebované nákupy 40 220,29 Kč

Daně a poplatky 4 723,78 Kč

Ostatní náklady 2 441,40 Kč

Celkem 4 038 230,20 Kč

Osobní náklady

Služby

Daně a poplatky

Poskytnuté dary a příspěvky

Odpisy 

Spotřebované nákupy 

Ostatní náklady 
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Struktura využití nadačních příspěvků a darů v roce 2021

Podpora projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 2 234 772,64 Kč

Podpora projektu Cesta mateřstvím 74 926,20 Kč

Podpora projektu Poradna Cesta těhotenstvím 305 544,34 Kč

Podpora střediska Rozvoj další činnosti 64 848,27 Kč

Podpora střediska Správa 78 561,55 Kč

Podpora projektu Naděje 41 347,00 Kč

Dary misiím 19 482,00 Kč

Celkem 2 819 482,00 Kč

Podpora střediska Správa

Podpora projektu Naděje

Dary misiím

Podpora projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Podpora projektu Poradna Cesta těhotenstvím

Podpora projektu Cesta mateřstvím

Podpora střediska Rozvoj další činnosti
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www.nfbetlem.cz

Srdečně Vás zveme na návštěvu:


