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Již osmým rokem pořádá Nadační fond Betlém nenarozeným vánoční kampaň Štědrý 

dar pro betlémské děti. Je nesena myšlenkou, že každé počaté dítě je jedinečným  

a neopakovatelným darem, který si zaslouží naši úctu, ochranu a pomoc.  

Přestože sami většinou počítáme se svým životem jako s něčím, co je samozřejmé, 

všechny počaté děti tuto samozřejmou jistotu nemají. Také v dnešní době žijí mezi námi 

těhotné ženy, které v tísni rozhodují o životě svého dítěte a chybí jim zázemí rodiny, 

partnera, materiální podpora i potřebné informace. Kampaň Štědrý dar pro betlémské 

děti chce právě tyto matky a jejich děti podpořit. 

Nadační fond Betlém nenarozeným zrekonstruoval v Hamrech u Hlinska pro pomoc počatým 

dětem a jejich matkám Azylový dům pro těhotné matky v tísni. Založil také a dále finančně 

podporuje Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu, která tento azylový dům již patnáct let 

provozuje. Dosud v něm našlo lidské zázemí, podporu i praktickou pomoc již 190 matek a 260 

dětí z celé České republiky. Kampaní Štědrý dar pro betlémské děti chce nadační fond 

informovat veřejnost o službách, poskytovaných v azylovém domě, a zároveň získat 

prostředky pro podporu jeho provozu.   

Matkám, které do azylového domu přichází a aktuálně se nachází v náročné životní situaci, 

nabízí dům zázemí i konkrétní podporu. Cílem pobytu je pomoci těmto ženám začlenit se opět 

do běžného života a umožnit tak jejich dětem příznivější podmínky pro jejich vývoj. Protože se 

mnohdy jedná o matky pocházející z dysfunkčních rodin, s absencí pozitivních rodičovských 

vzorů a zkušeností fungující rodiny, jsou klientkám v azylovém domě nabízeny aktivity, které 

přispívají k rozvoji jejich osobnosti a ke zlepšení vztahu mezi matkou a dítětem. Jedná se např. 

o individuální i skupinové setkávání s terapeutem/psychologem, videotrénink interakcí i další 

vzdělávací aktivity v oblasti péče a výchovy dítěte. Klientkám domu je nabízeno také 

tréninkové zaměstnávání, ve kterém mohou  formou dohody o provedení práce získat pracovní 

návyky a aktivně se podílet na zlepšení své finanční situace.  

Pokud se ve Vaší farnosti rozhodnete zapojit se do kampaně a podpořit provoz Azylového 

domu pro těhotné matky v tísni sbírkou či svým darem, zašlete jej na účet veřejné sbírky 

Nadačního fondu Betlém nenarozeným č. účtu: 2100409371/2010, variabilní symbol:1222. 

Do poznámky u platby uveďte prosím jméno a adresu, abychom Vám mohli poslat potvrzení  

o přijetí daru.  

Děkujeme Vám! 


