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POSLÁNÍ 
 
 
 

Naším posláním je šířit myšlenku úcty k životu a touha ji konkrétně naplňovat. S vědomím, že 
každý má právo na život a že lidský život je hoden ochrany již před narozením, chceme 
pomáhat především těm, kteří svůj život nemohou sami bránit, nenarozeným dětem, jejichž 
život je současným pojetím hodnot nejvíce ohrožován. 
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Obecně prospěšná společnost Dlaň životu byla založena 22. prosince 2002. Dne 2. srpna 
2003 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem, 
oddíl 0, vložka 149. Zakladatelem Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu je Nadační fond 
Betlém nenarozeným. 
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ÚVOD 
 
Milí přátelé tohoto díla, 
 
co všechno to znamená v životě člověka – mít svou milující mámu, o tom by mohli vyprávět 
především ti, kteří ji nikdy neměli. Někdy přijímáme se samozřejmostí, že nás v průběhu 
života či jeho úsekem máma doprovázela, že nás měla ráda, starala se o nás, přála nám  
do života jen dobro…  
 
Jako se od otce rodiny očekává flexibilita vůči změnám, aby rodinu zajistil v jakýchkoliv 
podmínkách, tak se od ženy očekává stálost a pevnost v hodnotách srdce. Není to 
jednoduchý úkol - stát se dobrou matkou svým dětem, obzvlášť tehdy ne, když jste její lásku 
na vlastní „kůži“ neprožili, ba spíše naopak. Realizací našich projektů chceme těmto matkám 
pomáhat. Doprovázet ty, které to potřebují, naučit je, že „nechat si pomoci“ už je cesta 
z krize, a dále je vést k samostatnosti. Skutečnost, že matka může být v harmonii a souladu 
sama se sebou, se odráží také v životě jejího dítěte. Všichni víme, že výchova a přístup matky 
ovlivňuje vývoj dítěte a sahá daleko do jeho dospělosti. 
 
Kéž by nás následující řádky, které vypráví o životě a činnosti naší organizace v minulém roce, 
povzbudily k vděčnosti. To, co s jistou samozřejmostí přijímáme, láska matky, zůstane  
pro mnohé mezi námi nikdy neuskutečněným snem. Proto otevřeme svá srdce a nechme se 
oslovit. Je moudré dělit se s druhými o to, co jsme zdarma přijali… dozráváme tak pomalu 
do podoby lidství.  
 
S vděčností za Vaši podporu a s přáním o zachování Vaší přízně i v roce následujícím 
 

MUDr. Petronela Vahalíková, členka správní rady 
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI 
 
 
Co dobrého mi utkvělo v paměti z roku 2009 při mé práci v azylovém domě? 
Postřehy pracovnic azylového domu 
 
 

První, co mě napadá, je obrovské štěstí nás všech, že 
můžeme alespoň na chvíli být součástí tohoto 
zázraku, kterému se říká život. Záleží však na každém 
z nás, jak ho prožijem, zda projdem a budeme čekat, 
že všechno přijde samo a lehce a budeme zahleděni 
jen do sebe, anebo se občas v tom zrychleném světě 
zastavíme a na někoho se usmějeme nebo jen 
podíváme. 
Přemýšlím, kolik lidí mi zkřížilo cestu, na dlouho nebo 
jen na malou chvíli (při jízdě vlakem,  
ve škole, na úřadech, u pokladny v supermaketu,…). Opravdu jich je pěkná řádka. Některé  
z nich už nikdy neuvidím, a přesto mi něco dali, co nejde koupit za nic na světě. 
Těmi lidmi jsou i naše maminky a jejich děti v azylovém domě, a tak i oni každý den dávají 
něco mně a já jim, aniž bychom o tom přemýšleli. Co si z těch darů vybereme, je každého věc, 
vždyť jsme každý originál a kráčíme svou cestou. 
Vážně uvažuju o seznamu těch mých lidí, ale pochybuju, že u někoho bych mohla říct: Tak 
tenhle mi nedal nic!!! 
 

 
 

Stává se, že se práce vždy nedaří tak, jak bych si přála. Začínám skládat střípky ze života 
jedné naší klientky a vzpomínám, jaký byl její příchod k nám. Do azylového domu přišla  
se třemi okatými chlapci. Vybavují se mi situace, kdy vše vzdávala, rozhovory na služebně  
a loučení v slzách s obavami ze samostatného bydlení.  
Dnes sedím u ní v bytě, na klíně mám její kluky a dívá se na mě spokojená a usměvavá 
maminka. A já vím, že jsme ušly velký kus cesty a hřeje mě pomyšlení, že právě tato maminka 
a její kluci dostali u nás šanci na nový život. Takže, i když se nezdaří nový, správný krok  
u jedné maminky, vím, že zas přijde maminka jiná a společně nakročíme do spokojeného 
života a že zase uvidím usměvavou tvář šťastné maminky… 
 

 
 
Na co nejraději vzpomínám? 
Vím, že každému děťátku je nejlíp u maminky, přesto jsem fakt šťastná pokaždé, když můžu 
ty drobečky na chviličku mít v náruči a nechat se tak obdarovávat jejich průzračnou čistotou  
a zároveň se bytostně dotýkat plodů našeho snažení… 
A tak s velkou vděčností vzpomínám na chvíle, kdy mě svou odzbrojující odevzdaností 
obdarovávalo jedno děvčátko, jehož maminka mi je na nějakou dobu svěřila.  
Velkou radost jsem prožívala s maminkou, která po týdnech usilovné „práce“ mohla radostně 
prohlásit: „Tak už kojíme samy a bez kloboučků!“  Přestože jí její lékařka takřka najisto 
předpověděla, že nebude moct kojit a tudíž bude muset připravit své děťátko i sebe o jeden 
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z nejkrásnějších okamžiků života. A do třetice: Nezapomenutelná věta maminky, která ještě 
večer mluvila o adopci svého děťátka, které se má narodit, a pak mi na druhý den ráno 
vběhla na služebnu, aby mi nadšeně oznámila, že „ona se už poprvé pohnula!“ 
Tak tohle jsou moje vzpomínky na rok 2009. 
 

 
 

Měla jsem možnost být u porodu. Nejdříve mě potěšila důvěra jedné z našich maminek, 
kterou mi dala, když mě požádala o doprovod k porodu. Okamžik příchodu na svět malého 
tvorečka byl pro mě ještě mnohem krásnější, nezapomenutelný… 
 

 
 

Jedním z příjemných okamžiků pro mě bylo, když jsem se ocitla na přijímacím pohovoru  
v tomto azylovém domě. Přicházela jsem a ve dveřích se na mě usmívala pracovnice domu... 
sotva jsem vešla do dveří, měla jsem kolem sebe neskutečný počet malých (roztomilých 
skřítečků) dětí, které (kteří) se šťastně usmívaly, chtěly se chovat a všechny mi něco chtěly říct 
a téměř první minutou jsem pro ně byla "teta"... stoupala jsem po schodech směrem  
k vedoucí sociální pracovnici a ředitelce domu, přemýšlela jsem, zda dokážu odpovědět  
na jejich otázky... Během pohovoru jsem si uvědomila a pochopila, že jedním ze stěžejních 
pilířů této služby je vytvořit (nejen) těmto matkám a dětem především pocit rodinné 
atmosféry, který možná na cestě životem ztratily... bez toho... jako by nebyla… 
 
Přicházím do domu a vidím bývalou klientku, která vystupuje z autobusu na nedaleké 
zastávce. Pod "ochrannými křídly" drží 3 chlapečky a usmívá se. Přemýšlím nad její 
minulostí v azylovém domě. Prošla mnoha nelehkými úkoly, vychovává sama 3 syny a možná 
ji sem tam trápí myšlenka na její dluhy. Přesto na ní vidím, jak je šťastná. Dokázala vzít život 
za uzdu a chytit se příležitosti a teď... Už je jen naším zvaným hostem. Těší mě každý krok, 
který tyto ženy a matky v tísni dokážou udělat a překonávat nelehký osud... 

 

 
 

 
 
Život v azylovém domě 

 
 

Jak už to bývá, život v azylovém domě se skládá ze dvou 
hlavních částí. Významnou oblastí, ke které směřuje 
veškerá činnost pracovníků, je život matek – klientek  
a jejich dětí. Klientky azylového domu jsou ve shodě 
s posláním domu vedeny k samostatnosti 
a optimálnímu začlenění do běžného způsobu života. 
 
Druhou významnou oblastí života azylového domu je 
pracovní tým, jeho rozvoj, růst a směřování – hledání 
optimálních způsobů práce. Pracovní tým usiluje o to, aby byl matkám profesionálním 
způsobem k dispozici.  
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Poskytování sociální služby v azylovém domě znamená stálé hledání rovnováhy  
mezi potřebami a tužbami klientek a možnostmi a limity pracovního týmu. Je to podobný styl 
komunikace, jako v každé skupině lidí, kdy je k optimálnímu fungování potřeba hledat 
podmínky, které povedou k dobru všech. Všechny činnosti a aktivity v azylovém domě jsou 
doprovázeny touto skutečností a to je dobře: směřuje k tomu, aby se všichni lidé učili žít jako 
lidé v lidském společenství – a to je cíl. 
 
Výše jsou uvedeny letmé postřehy pracovnic azylového domu, které nabízejí pohled do toho 
nejkrásnějšího z událostí domu. V následujících řádcích pak máte možnost být na chvíli  
a ve zkratce účastni dění Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v roce 2009. 
 
 
Práce s klientkami 
 
V roce 2009 jsme celkem poskytli služby 11 klientkám a jejich 13 dětem, z toho 6 dětí se 
narodilo v době pobytu u nás. Klientkám je v průběhu roku, především na základě jejich 
individuálního plánování, poskytována podpora v nejrůznějších oblastech života. 
 

V zájmu dětí v azylovém domě jsme v roce 2009 nastavili 
videotrénink interakcí jako povinnou součást 
poskytované služby. Všechny klientky hodnotí 
videotrénink pozitivně. 
 
S pozvolným odchodem zimy se klientky azylového domu 
měly možnost seznámit s místním slavením Masopustu  
a zvyklostmi obce.  Azylový dům a jeho obyvatelé se tak 
stále více stávají součástí obce – patří za to dík nejen 

panu starostovi Stejskalovi. 
 
Každý měsíc očekávanou a vítanou aktivitou je tzv. společný oběd pracovníků a klientek. 
Maminka, která chce předvést své umění v oblasti vaření, připravuje oběd pro všechny, kdo 
jsou v daný den v domě. Je samo sebou, že se takový den neobejde bez dětského švitoření  
i smíchu všech zúčastněných. Další „společenskou aktivitou“ v domě jsou oslavy narozenin 
klientek a dětí. Když předáváme dárky a přejeme maminkám či dětem vše dobré, nejedna 
klientka si posteskne, že „už chce mít taky narozeniny“. 
 
Dvě z našich klientek se zúčastnily u společnosti Aperio 
vzdělávacího víkendového projektu „Samymámy“ v Praze. 
Odnesly si nejen znalosti, které se maminkám mohou 
doma hodit, ale také třeba pár kosmetických dárečků, což 
je velmi potěšilo. Přijely nadšené. 
 
V souvislosti s poskytováním služby jsme jednali 
s mnohými sociálními pracovníky či pracovnicemi, 
především z oddělení dávek hmotné nouze a sociálně-
právní ochrany dětí. Opakovaně jsme se setkávali s tvořivým a ochotným jednáním, které 
nám pomáhalo najít spolu s klientkami cestu z problémů. 
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V rámci účinné a potřebné podpory našich klientek jsme se obrátili o finanční či hmotnou 
pomoc na Nadaci Taťány Kuchařové, která vyšla potřebám jedné naší klientky vstříc. 
 
Klientky se 4x ročně, tedy čtvrtletně, vyjádřily k poskytované sociální službě v Dotazníku 
spokojenosti – a máme radost, že můžeme říct, že jejich hodnocení je i k naší spokojenosti. 
 
 
Vzdělávání týmu 
 
Hned od začátku roku, který znamenal druhý rok provozu domu, jsme se zaměřili na přísun 
nových informací a zkušeností a navštívili jsme Azylový dům ve Žďáře nad Sázavou, později 
Dětské centrum Veská. V obou organizacích jsme se setkali s novými informacemi z praxe, 
které nás jistě obohatily. Pracovnice se také během roku zúčastnily seminářů na téma 
právního minima v sociálních službách, standardů kvality sociálních služeb, insolvence  
a dlužnictví. 
 
Nedílnou součást vzdělávání týmu tvoří supervizní setkávání s PhDr. Janou Mervartovou, 
které vděčíme za odborné vedení a rady. Setkání se odehrálo během roku sedmkrát, 
pracovnice mají k dispozici také individuální supervizi, která se uskutečnila celkem třikrát. 
 
 
Pomoc dobrovolníků 
 
V azylovém domě nenajdeme oblast, na které by se nepodíleli dobrovolníci. Ať už se jedná  
o pořádek v domě, práce na zahradě, drobné opravy nebo nákupy… Stále znovu jsme 
nacházeli oblasti, ve kterých byli dobrovolníci ochotni a schopni pomoci. 
 
Děti dobrovolníků hrály v domě pohádkové představení v měsíci srpnu, jejich rodiče své 
herecké umění již tradičně předvedli v prosinci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěvy  
 
Během roku jsme umožnili praxi dvěma studentkám, obě nám daly pozitivní zpětnou vazbu  
a ocenily především tvořivost a zájem pracovního týmu. 
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V prosinci nás navštívily koordinátorky mateřského centra a strávily dvě hodiny s klientkami 
a jejich dětmi při cvičení a hrách. 
 
Klientky navštívil hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a JUDr. Cyril Svoboda. 
Především pro klientky azylového domu to vždy znamenalo významnou událost. 
 
 
Průběžné činnosti  
 
Celý rok byl doprovázen mnohými změnami. S radostí jsme v azylovém domě v posledním 
čtvrtletí přivítali sociální pracovnici, na kterou čekaly úkoly ve spolupráci s vedoucí sociální 
pracovnicí. 
 
Činnost azylového domu je doprovázena propagačními akcemi, jak se dočtete v další části 
této zprávy. 
 
 
Závěrem 
 
V centru našeho snažení stojí vždy člověk. Je to človíček třeba úplně malý, ještě v době  
před narozením, nebo jeho máma, která hledá své štěstí a místo v životě. Je dobře, že  
na cestě nacházení tohoto štěstí nejsme sami, ale že zde stojí zase jiný člověk, ten, který 
kousek svého štěstí našel a je ochoten je dávat dál. 
 
 

Pavla Glogarová, DiS., vedoucí sociální pracovnice azylového domu 
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM 

  
Poradna Cesta těhotenstvím je prvním projektem Obecně 
prospěšné společnosti Dlaň životu. Rodila se s počátky této 
organizace, k jejímuž vzniku dal impulz Nadační fond Betlém 
nenarozeným. Poradna byla otevřena v roce 2003 v centru Ostravy 
jako prostor pro nabízení řešení otázek souvisejících 
s těhotenstvím a rodičovstvím. Ze začátku byla provozována  
za pomoci dobrovolníků, od roku 2006 je formována 
profesionálními zaměstnanci.  
 
Posláním Poradny Cesta těhotenstvím v Ostravě, která je 
provozována Obecně prospěšnou společností Dlaň životu, je 
podpora těhotných žen a matek v překonávání jejich nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím sociálního poradenství a nabídkou aktivit na podporu rodiny. Tato podpora 
má vést k řešení tíživé sociální situace, k samostatnosti a sociálnímu začleňování matky. 
Poradna také podporuje zdravé rodičovství a posiluje vztah rodičů k dítěti, aby tak předešli  
a zamezili problémům, které by mohly ve vzájemném soužití nastat.   
 
V roce 2009 byla poradna k dispozici klientům vždy v úterý a ve středu od 10 do 17 hodin  
a poskytovala bezplatně zejména odborné sociální poradenství. Sociální pracovnice poradny 
realizovala tuto službu formou osobního nebo telefonického rozhovoru či písemně  
(e-mailovou poštou) především těhotným ženám a dívkám v tíživé situaci. Jedná se například 
o situace, kdy se žena cítí těhotenstvím zaskočena, v souvislosti s těhotenstvím ztrácí 
bydlení, stává se obětí domácího násilí, ocitá se v sociálně nepříznivých podmínkách pro sebe 
i pro zdravý vývoj dítěte, nebo nemůže uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Některé 
ženy využily také hmotnou pomoc v podobě výbavičky pro své dítě anebo knihovnu poradny 
k zapůjčení literatury týkající se těhotenství, porodu a výchovy.  
 
Poradna Cesta těhotenstvím je kontaktním místem Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, 
který je realizován toutéž společností. Ženám, které v souvislosti s těhotenstvím ztratily 
bydlení a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, tak poradna i nadále nabízela pomoc 
prostřednictvím tohoto domu.  

  
Těhotným ženám a nastávajícím rodičům, kteří chtěli  
o těhotenství, porodu a narození dítěte získat více 
informací, byla zprostředkována služba duly. Tuto službu 
využívaly v roce 2009 nastávající maminky i rodiče  
s dětmi především v rámci 5 skupinových setkávání  
(v počtu přibližně 10 účastnic) s dulou, paní Zuzanou 
Švancerovou, s tématy prenatálního vývoje, porodu  
se zaměřením na porod přirozený, a šestinedělí. 
  

Poradna poskytovala své služby také rodičům s malými dětmi a nabízela jim možnost 
podpory a rozvoje jejich rodičovských kompetencí metodou videotrénink interakcí.  
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Videotrenérka pracovala v roce 2009 s 9 matkami, aby jim pomocí videonahrávek pomohla 
posílit pozitivní komunikaci s jejich dětmi a podpořila jejich vzájemný vztah. 
 
Rodičům s malými dětmi byly v roce 2009 určeny také další prorodinné aktivity. Šlo 
především o 5 setkávání matek s dětmi jako prostor pro vzájemné sdílení a obohacení. 
V rámci těchto setkávání proběhl i seminář s fyzioterapeutkou paní Ivanou Mališovou, která 
se profesionálně zabývá metodou Ludmily Mojžíšové. Paní Mališová naučila účastnice 
setkání v poradně cviky podporující možnost otěhotnění, průběh porodu, ale také zdravé 
držení těla.  

 
Z hodnocení těchto setkávání jejich pravidelnými účastnicemi vyplynulo, že by se chtěly  
na projektech Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu více podílet také aktivně. A tak 
v rámci dvou setkání v závěru roku z vlastní iniciativy vyrobily vánoční dárky pro klientky 
azylového domu. 
 
Novou službou, kterou Poradna Cesta těhotenstvím začala poskytovat od září 2009, je 
webové poradenství. Sociální pracovnice na webovém portále odpovídala ženám  
na jejich dotazy a pomohla jim tak hledat alternativy řešení jejich problémů, především 
v oblasti vztahů a krizových situací. 
 
V roce 2009 se na Poradnu Cesta těhotenstvím obrátilo celkem 177 klientů a bylo jim 
poskytnuto 508 intervencí.  

 

 
Mgr. Iva Křenková, koordinátorka projektu Poradna Cesta těhotenstvím 
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NAŠI ZAMĚSTNANCI 
 

Středisko Poradna   
 

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím byl zajištěn realizační ředitelkou (úvazek 0,2), 
koordinátorem projektu (úvazek 0,2 od srpna 2009), sociální pracovnicí (úvazek 0,35)  
a pomocným pracovníkem (DPČ). 
 
Středisko Azylový dům 
 

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni byl zajištěn realizační ředitelkou (úvazek 0,8)  
a vedoucí sociální pracovnicí azylového domu (úvazek 1,0), která vedla pracovní tým v přímé 
péči, složený ze čtyř pracovníků v sociálních službách (dohromady úvazků 3,5). Technicko-
materiální zajištění řešil správce azylového domu, který byl zaměstnán do konce měsíce 
dubna. Od měsíce října do prosince vypomáhali v rámci 
dohody o provedení práce dva pracovníci v přímé péči. 
Videotrenérka přijížděla za klientkami do azylového 
domu dle aktuálních potřeb, zhruba v intervalech 
jedenkrát za čtrnáct dní. 
 
Pracovnímu týmu v přímé péči byla poskytována externí 
podpora formou supervizních setkání v intervalu 
jedenkrát za šest týdnů. 
 
Středisko Správa 
 

Administrativní záležitosti spojené s chodem organizace zajišťovala administrativní 
pracovnice (úvazek 1,0).  
 

 
 
Účetní služby byly zajištěny externě – paní účetní Pavlou Bernertovou, které tímto děkuji za 
příjemnou spolupráci a profesionální práci, kterou pro naši organizaci po celý rok odváděla.  
 

Mezi spolupracovníky děkuji zvláště Pavle Glogarové, DiS., vedoucí sociální pracovnici 
azylového domu a mé zástupkyni, za profesionální vedení pracovního týmu v přímé péči,  za 
dlouholetou spolupráci a podporu. 
 

Mé poděkování patří také statutárním zástupcům – všem členům správní rady, za čas strávený 
na správních radách a různým vyřizováním po „své pracovní době“. Mezi nimi děkuji zvláště 
předsedovi Ing. Jiřímu Hutyrovi, který svou dobrovolnickou prací zastal ekonomickou oblast 
řízení organizace, a také řídil projekt venkovních úprav azylového domu – dostavbu verandy a 
předzahrádky.  
 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům a spolupracovníkům za jejich práci 
v uplynulém roce, za tvořivý přístup k potřebným změnám a především za to, co do své práce 
vložili tak nějak osobně a navíc, v rámci své „srdeční záležitosti“.  
 

Bc. Marcela Holeňová, realizační ředitelka 
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VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 
 
V dubnu loňského roku jsme se zúčastnili konference neziskových organizací, kterou 
pořádala Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), kde byla prezentována činnost neziskového 
sektoru v tomto regionu.  
 

V květnu se tradičně, v rámci Festivalu pro rodinu, 
uskutečnil Den otevřených dveří v našem azylovém 
domě. Navštívilo nás nejen vedení města, pracovníci 
odborů sociálních věcí a dalších organizací, ale také lidé 
ze sousedství, kteří byli obzvlášť vítanými hosty. V rámci 
tohoto dne překvapily klientky azylového domu, které si 
připravily divadelní „kousek“ v podobě těhotné Sněhurky 
a sedmi trpaslíků. Svou snahou vykouzlily nejeden úsměv 
na tváři a potěšily hosty nejen představením, ale také 

připraveným občerstvením. 
 
V červenci nás navštívila malá přátelská „delegace“ pracovnic z Krajského úřadu  
v Pardubicích, kterým se azylový dům velmi líbil a ocenily zvláště jeho malou kapacitu  
a rodinnou atmosféru v něm. 
 
V srpnu se v azylovém domě odehrálo další divadelní představení – tentokrát pro maminky 
jako dárek ke dni matek od dětí dobrovolníků. Pozváni byli také lidé z okolí.  
 
V září se okolí domu proměnilo ve staveniště. Přivítali jsme proto také pracovníky stavebního 
úřadu města Hlinska, se kterými jsme se nejednou setkávali v rámci vyřizování stavebního 
povolení k realizaci projektu venkovních úprav – stavby předzahrádky a verandy. Díky 
podpoře Nadace OKD a Nadačního fondu Betlém nenarozeným veranda a předzahrádka 
spatřily světlo světa koncem roku 2009. 
 
V říjnu se v azylovém domě zvenčí stavělo, uvnitř rodilo. A 
tak to má být. Přelom měsíce přinesl s sebou tři 
novorozeňátka, která byla přirozeným „magnetem“ pro 
příchozí. V této době jsme započali jednání s vedením 
města Hlinska ohledně záměru realizovat projekt podpory 
samostatného bydlení pro naše odcházející klientky od 
ledna následujícího roku. 
 
V říjnu proběhla akce: „Neziskovky, vítejte“, kde jsme mohli spolu s jinými neziskovými 
organizacemi přiblížit naši činnost spoluobčanům, studentům, pracovníků městského úřadu 
a dalším organizacím. Díky nástěnce, fotografiím, letákům a prezentaci mohli návštěvníci 
nahlédnout do „zákulisí“ azylového domu a běžného života matek a dětí v něm. 
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Koncem listopadu nás navštívil JUDr. Cyril Svoboda  
a jeho spolupracovníci. Klientky jim upekly domácí 
zákusek, který návštěvu mile překvapil. Setkání 
proběhlo v přátelském duchu, některé klientky měly 
možnost trochu více povyprávět o svém životě a cestě 
do azylového domu. O této návštěvě byla vydána 
tisková zpráva. 
 
 

V prosinci byly uveřejněny články o naší činnosti v časopise Naše rodina, Katolický týdeník  
a IKD. Azylový dům se již tradičně v předvánočním čase změnil ve velké „jeviště“. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Dobrovolníci chystali scény, kostýmy, kulisy, nacvičovali… Klientky pekly, 
vařily, smažily… a vedení zvalo, a zvalo a zvalo…Tak nějak vypadaly přípravy na letošní 
divadelní představení. Na tuto akci již poněkolikáté přijal pozvání také hejtman Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínek.   
 
Závěr roku vyvrcholil účastí na předvánočních trzích v Ostravě, kde se mohly výrobky našich 
klientek prodávat pod záštitou Komunitního plánování města Ostravy. Součástí byla také 
prezentace a propagace. Mnozí kolemjdoucí se seznamovali s naší činností, někteří se 
zastavili a prohodili pár slov, jiní se přímo zeptali, jestli nepotřebujeme kočárek pro někoho  
z „našich“ matek. Děkujeme všem, kteří jste měli pro nás srdce dokořán. 
 

Bc. Marcela Holeňová, realizační ředitelka 
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PODPOŘILI NÁS 
 
 

V roce 2009 nám opět svou finanční pomocí, ale také podporou a povzbuzením, pomohl náš 
generální partner – Nadační fond Betlém nenarozeným. Na finanční podporu našich projektů 
věnoval celkovou částku 825 000 Kč.  
 
 
Na finančním zajištění projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni se kromě Nadačního 
fondu Betlém nenarozeným podíleli: 
 

 Pardubický kraj částkou 500 000,- Kč - příspěvek byl využit na částečnou úhradu 
osobních nákladů a na úhradu energií 

 

 MPSV, odbor sociální služeb částkou 432 000,- Kč - dotaci jsme využili pro úhradu 
mzdových nákladů. 

 

 Město Hlinsko částkou 90 000,- Kč - příspěvek jsme využili rovněž pro úhradu 
mzdových nákladů. 

 

 Hejtman Pardubického kraje, Mgr. Radko Martínek 
Jeho neinvestiční dotaci ve výši 15 500 Kč využijeme v roce 2010. Poslouží zčásti 
k zakoupení vybavení – domácích potřeb a odrážedel pro děti, zčásti k úhradě 
vymalování pokojů klientek a chodeb azylového domu, které proběhne na jaře.  
Pan hejtman přispěl také svým osobním darem ve výši 10 000 Kč, který jsme použili 
pro nákup PC techniky k realizaci metody videotrénink interakcí. 

 

 Nadační fond Josefa Luxe částkou 5 000,- Kč - také tyto prostředky jsme použili  
pro nákup videorekordéru k realizaci metody videotrénink interakcí. 

 
 
Celkové náklady na projekt Azylový dům činily 1 955 tisíc korun. 
 

 
 
Na finančním zajištění projektu Poradna Cesta těhotenstvím v Ostravě se kromě Nadačního 
fondu Betlém nenarozeným dále podíleli: 
 

 MPSV, odbor rodinné politiky částkou 146 260,- Kč - dotace byla využita  
pro částečné krytí mzdových nákladů pracovníků poradny. 

 

 Statutární město Ostrava částkou 72 000,- Kč - příspěvek města byl využit pro úhradu 
nájemného, nákladů na propagaci a na školení zaměstnanců. 

 
 
Celkové náklady na projekt Poradna Cesta těhotenstvím činily 452 tisíc korun. 
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Mimo uvedené donátory se na krytí našich finančních potřeb podíleli také mnozí další dárci, 
pravidelní i nepravidelní, známí i anonymní. Všichni nám byli velkým povzbuzením  
a pomocí. Z prostředků veřejné sbírky jsme na krytí provozních nákladů poradny i azylového 
domu v roce 2009 využili celkovou částku 108 159 Kč. Jednalo se především o úhradu 
pravidelné supervize v azylovém domě a další vzdělávání pracovníků, úhradu účetních 
služeb, nákup pračky a varných konvic do azylového domu i o částečnou úhradu osobních 
nákladů. 
 
 
Mezi naše další významné dárce patřili: 
 
Pan Hošna Martin    300 000,- Kč  
Pan Hopp Dušan     30 876,- Kč 
Pan Ing. Hutyra Jiří     20 000,- Kč 
 
Hmotným darem fotoaparátu přispěla také firma OLYMPUS. 
 
 
 
Všem našim dárcům srdečně děkujeme. Každý Váš dar je pro nás znamením, že toto dílo 
vnímáte jako smysluplné a chcete nám nějak pomoci… A toho si moc vážíme. 

 
 
 

 
 

 
 

DĚKUJEME… 
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PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA ROK 2009 (v tis. Kč) 

     

     Přehled příjmů v členění podle zdrojů: 
     

      Přijaté příspěvky (dary) celkem 
 

1 375 
   Z toho: Nadační fond Betlém nenarozeným 

 
825 

                 Nadační fond Josefa Luxe 
 

5 
                 Ostatní dary 

 
545 

   
      Provozní dotace celkem 

 
1 240 

   Z toho: MPSV Odbor sociální služby 
 

432 
                 MPSV Odbor rodinné politiky 

 
146 

                 Pardubický kraj 
 

500 
                 Město Hlinsko 

 
90 

                 Statutární město Ostrava 
 

72 
   

      Tržby za vlastní výkony (úhrady za soc. služby)  
 

199 
   Ostatní výnosy 

 
7 

   
      Příjmy celkem 

 
2 821 

   
      Přehled a členění výdajů: 

     
      Spotřeba materiálu 

 
119 

   Spotřeba energie 
 

194 
   Spotřeba ost.nesklad.dodávek 

 
25 

   Opravy a udržování 
 

34 
   Cestovné 

 
34 

   Náklady na reprezentaci 
 

3 
   Ostatní služby 

 
42 

   Mzdové náklady 
 

1 490 
   Zákonné zdr. a soc. pojištění 

 
425 

   Dary 
 

411 
   Jiné ostatní náklady 

 
24 

   Poskytnuté členské příspěvky 
 

5 
   

      Výdaje celkem 
 

2 806 
   

      Z toho: Výdaje vynaložené na plnění ob. prosp. služeb 
 

2 426 
                 Výdaje pro plnění činností doplňkových 

 
0 

                 Výdaje na vlastní činnost 
 

399 
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      Přehled o majetku (v tis. Kč): 
     

      Dlouhodobý majetek celkem 
 

734 
     

     Z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

18 
                 Dlouhodobý hmotný majetek 

 
759 

                 Oprávky k dlouhodobému majetku 
 

-43 
   

      Krátkodobý majetek celkem 
 

1 084 
   

      Z toho: Zásoby 
 

24 
                 Pohledávky 

 
5 

                 Pokladna 
 

20 
                 Bankovní účty 

 
1 015 

                 Jiná aktiva  
 

20 
   

      Aktiva celkem 
 

1 818 
    

 
 

 
 

 
 
Podrobnější struktura příjmů v roce 2009 (v tis. Kč):  
 
Dotace celkem           1 240  
Dary - Nadační fond Betlém nenarozeným          825  
Dary - fyzické osoby             501  
Dary - právnické osoby              49  
Úhrady za sociální služby            199  
Úroky z běžných účtů                 5  
Jiné ostatní výnosy                  2  
 
Celkové výnosy OPS          2 821  
 
Výsledek hospodaření              15
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ZÁVĚR 
 
 
Závěrem roku vrcholily přípravy k realizaci nových projektů, kdy jsme plánovali obohatit 
stávající činnost o další projekty v rámci služeb pro rodinu. Projekt Začít znovu podpoří 
odcházející klientky z azylového domu v samostatném bydlení. Projekt s názvem Cesta 
mateřstvím napomůže rozvoji rodičovských kompetencí klientek azylového domu, ale také 
těch, které již odešly do samostatného bydlení v blízkém okolí.  
 
 
Přála bych nám všem, aby následující rok byl rokem plným tvořivé síly, jak se s poměrně 
malou skupinou zaměstnanců a nejistými finančními zdroji, dá „hrát velká muzika“.  
 
 
Naše práce se skládá z mnohých kroků do neznáma, s čímž souvisí jistá náročnost. Nicméně 
nést všechna rizika naší práce nám dává smysl, protože na začátku i na konci šňůry těchto 
starostí stojí malé dítě. Malé dítě, kterému chceme nabízet místo mezi námi lidmi. Nabízet 
mu je s vědomím, že i na něho chleba zbyl, a že nemít kde spát a nemít co jíst nejsou důvody 
k tomu, aby nemohlo žít... 

 
Bc. Marcela Holeňová, realizační ředitelka 
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KONTAKTY 
 
 

Kontakt na správní radu: 
Ing. Jiří Hutyra, předseda správní rady 

Telefon: 733 125 260 
e-mail: hutyra@dlanzivotu.cz 

 
 

Kontakt na organizaci: 
Bc. Marcela Holeňová, realizační ředitelka 

Telefon: 732 171 373 
e-mail: holenova@dlanzivotu.cz 

 
 

Kontakt na azylový dům: 
Pavla Glogarová, DiS., vedoucí sociální pracovnice 

Telefon: 733 125 261 
e-mail: glogarova@dlanzivotu.cz 

 
 
 

Webové stránky: 
www.dlanzivotu.cz 


