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POSLÁNÍ 
 
 
S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před 
narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování matkám, kterým se přijetí počatého 
života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením. 
 
V rámci uvedených obecně prospěšných služeb společnost poskytuje sociální službu 
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny. 
 
 
 

Sídlo: 
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 

Českobratrská 1229/13 
702 00 Ostrava 

IČ: 26806541 
 
 

Bankovní spojení: 
35-1755670277/0100 

216138746/0300 
 
 

Web: www.dlanzivotu.cz 
Kontakt: Mgr. Marcela Holeňová 
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz 

Telefon: 732 171 373 
 
 

Správní rada (statutární orgán): 
(složení k 31. 12. 2010) 

Ing. Jiří Hutyra (předseda) 
MUDr. Petronela Vahalíková 

Petr Godfryd 
 
 
 

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu byla založena 22. prosince 2002. Dne 2. srpna 
2003 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 149. Zakladatelem Obecně prospěšné společnosti Dlaň 
životu je Nadační fond Betlém nenarozeným. 

 

http://www.dlanzivotu.cz/
mailto:holenova@dlanzivotu.cz
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Milí přátelé, 

 

srdečně Vás zdravím jménem OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DLAŇ ŽIVOTU a děkuji za Vaši 

všestrannou podporu při realizaci našich projektů. Pro Vaše povzbuzení přináším malé 

poohlédnutí za uplynulým rokem. Aktuální dění můžete sledovat 

v průběhu roku na našich webových stránkách www.dlanzivotu.cz. 

  

PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM v Ostravě nabízí své služby již od roku 

2003. V uplynulém roce se na pracovnice obracely převážně dívky a 

ženy, ale také rodiče s malými dětmi, aby využili možnosti 

poradenství, konzultace s dulou či vzájemného setkávání při 

různých aktivitách. Zájemkyně mohly využít metodu videotrénink 

interakcí k podpoře a rozvoji komunikace mezi rodiči a malými 

dětmi. Pracovnice také odpovídala v rámci webové poradny na dotazy týkající se 

nejčastěji partnerských vztahů. Kontaktovalo nás celkem 366 klientů v následujících 

oblastech: nejčastěji webové poradenství (284), služba duly (22), odborné sociální 

poradenství (8), poradenství v situaci nechtěného těhotenství (4), metoda videotrénink 

interakcí (4), metoda přirozeného plánování rodičovství (1), zbývající počet klientek využil 

ostatních prorodinných aktivit. 

 

AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI v Hamrech u Hlinska již čtvrtým rokem poskytuje 

sociální službu těhotným ženám a matkám s dětmi v tísni. V loňském roce poskytnul 

přístřeší 17 matkám a 21 dětem. Pobyt během roku ukončilo 

13 matek a z nich odešlo 7 do samostatného bydlení 

v nedalekém městě (3 z nich v rámci navazujícího projektu 

Začít znovu). Do jiného azylového domu odešly 4 klientky,        

1 se vrátila k matce a u poslední místo pobytu neznáme. 

Celkové skóre vyznívá velmi pozitivně vzhledem k prioritnímu 

cíli – podpora k samostatnému životu s dítětem ve vlastní 

domácnosti. Tento cíl se poměrně úspěšně dařilo naplnit zvláště díky velmi vstřícné 

spolupráci s vedením Města Hlinska.  

 

Zatímco uvnitř azylového domu panoval čilý ruch běžného života matek a dětí, zvenčí to 

byl ruch především stavebních firem. Dům zažíval své proměny. Na střeše azylového 

domu byly nainstalovány solární panely. Realizátorem projektu byl vlastník objektu – 

Nadační fond Betlém nenarozeným, který stavební úpravy dofinancoval, nicméně vše 

mohlo být zrealizováno především díky významné finanční podpoře z Evropské unie – 

Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí. Podrobnější informace najdete na webu www.nfbetlem.cz.  

Nadační fond Betlém nenarozeným se snaží různými způsoby podpořit provoz azylového 

domu – nejen výše uvedenou péčí o nemovitost, ale také finanční podporou provozu 

http://www.nfbetlem.cz/
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azylového domu. V loňském roce jsme obdrželi nadační příspěvky v celkové výši                           

1 371 231 Kč. A ještě jedna aktuální zpráva - od loňského podzimu je možné podpořit 

provoz azylového domu také dárcovskou SMS. Všem, kteří jste na naši podporu již DMS 

zaslali nebo pravidelně zasíláte, ze srdce děkujeme. 

 

Projekt CESTA MATEŘSTVÍM probíhal souběžně s poskytovanou sociální službou v azylovém 

domě. Jeho smyslem bylo posílení a rozvoj 

rodičovských kompetencí u klientek ubytovaných 

spolu s dětmi v azylovém domě. Snahou bylo podpořit 

klientky v přijetí jejich mateřské role, trénovat 

dovednosti, které přispějí ke zdravému vývoji jejich 

dětí, pomohou zvýšit informovanost a přinesou 

znalosti, které jim napomohou v dalším životě. 

Smyslem zařazení volnočasových aktivit do tohoto 

projektu bylo především získání pozitivních prožitků a zkušeností ze společného trávení 

volného času s dítětem, které posilují jejich vzájemný vztah. (Většina matek tuto 

zkušenost z vlastního raného dětství postrádá). Aktivity pro matky a jejich děti probíhaly 

v následujících oblastech:   

1. Videotrénink interakcí – s 11 klientkami se uskutečnilo celkem 51 setkání. 

2. Zdravý životní styl - zrealizováno celkem 15 aktivit, zúčastnilo se celkem 50 klientek. 

3. Zdravá životospráva - zrealizováno celkem 12 aktivit, zúčastnilo se 36 klientek. 

4. Finanční gramotnost - zrealizovány 2 aktivity, zúčastnilo se 7 klientek. 

5. Počítačová gramotnost - zrealizováno 8 aktivit, zúčastnilo se 18 klientek. 

6. Volnočasové aktivity - zrealizováno 25 aktivit,  zúčastnilo se 73 klientek. 

Celkem se uskutečnilo 73 aktivit a počet zúčastněných klientek (opakovaně) na všech 

aktivitách dosáhl počtu 195. 

Matky s malými dětmi se po odchodu z azylového domu ocitají bez perspektivy 

samostatného bydlení. Klientky často řeší svou situaci odchodem do jiného azylového 

domu. Proto se klientkám snažíme nabídnout cestu, jak z tohoto bludného kruhu 

vystoupit. V rámci projektu ZAČÍT ZNOVU jsme v roce 2010 pomohli 3 matkám a jejich 8 

dětem s přechodem z azylového domu do samostatného bydlení v nedalekém městě. 

Pracovnice uskutečnily 42 návštěv v následných bytech, aby maminkám poskytly podporu 

v jejich novém začátku.  

Milí přátelé, i díky Vám můžeme vyhlížet nový rok s nadějí, že naše služby budeme moci 

nabízet nadále - dokud tady bude někdo, kdo je bude potřebovat.  

 

Srdečně Vám děkuji za Vaši podporu a přízeň v minulém roce... 
 Mgr. Marcela Holeňová 

ředitelka 
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM 

Poradna Cesta těhotenstvím v Ostravě nabízí již od roku 2003 prostor pro hledání řešení 
obtížných situací spojených s nečekaným těhotenstvím a také možnost doprovázení  
a podpory v rodičovství. V centru pozornosti poradny jsou děti od počátku své existence, 
jejich matky, rodiče a všichni, do jejichž rukou jsou tyto děti svěřeny a na nichž především 
záleží, kterým směrem se bude tento nový lidský život ubírat…  

Posláním Poradny Cesta těhotenstvím v Ostravě, která je provozována Obecně 
prospěšnou společností Dlaň životu, je vytváření preventivní podpory těhotným matkám, 
dívkám, matkám a rodinám s dětmi do čtyř let věku. Tato podpora je realizována formou 
nabízených aktivit, činností a vzdělávání se zaměřením zejména na období těhotenství, 
porodu a šestinedělí. 

V roce 2010 byla poradna otevřena pro zájemce o její bezplatné služby dvakrát týdně, 
v úterý a ve středu od 10 do 17 hodin. Klienti se na poradnu obraceli nejen prostřednictvím 
osobního, telefonického či e-mailového kontaktu, ale od poloviny roku poradnu 
kontaktovali také díky nové možnosti na webových stránkách naší organizace v sekci 
Poradna on-line. 
 
Nejčastěji byla klienty poradny využívána služba webového poradenství.  Převážně ženy  
a dívky v krizových a náročných situacích se na webovou poradnu Holky v nesnázích 
obracely se svými dotazy zejména z oblasti partnerských vztahů. Pracovnice, která na 
jejich dotazy odpovídala, tak v průběhu roku pomohla 284 klientům v hledání řešení jejich 
těžkostí. 
 
Ze začátku roku poradna poskytovala odborné sociální poradenství. Vzhledem k tomu, že 
síť sociálních poraden je v Ostravě dostatečná, byla tato služba od května 2010 v naší 
poradně ukončena.  
 
O to více se pak naše poradna zaměřila na nabídku aktivit zaměřených na preventivní 
prorodinnou tématiku. Těhotné matky se na poradnu obracely zvláště se zájmem o službu 
duly. Tuto službu v roce 2010 využilo 22 klientek.  
 
S dulou, která doprovázela matky v jejich těhotenství             
a poskytovala informace o těhotenství, porodu                        a 
šestinedělí, se klientky setkaly při 6 individuálních 
konzultacích. V poradně proběhlo také 6 skupinových 
setkání pro matky s dětmi s dulou paní Zuzanou 
Švancerovou. Ta přítomným maminkám například osvětlila 
otázky spojené s těhotenstvím a jeho prožíváním, sdílela se 
se svými zkušenostmi s porody v domácím prostředí, 
ukázala zásady nošení dětí v šátku či koupání miminek ve 
speciálním kyblíku. Účastnice těchto setkání zaujalo také 
téma baby masáží, které se pro velký zájem objevilo na 
programu opakovaně. Jedno setkání s dulou se uskutečnilo 
také mimo prostory poradny – v azylovém domě pro matky s dětmi v Ludgeřovicích.  
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Klientky tohoto domu se chtěly dozvědět více o tom, co prožívá dítě v těhotenství,             
a možnostech přirozeného porodu. 

 
Poradna také nadále nabízela poradenství v situaci nechtěného těhotenství, které v roce 
2010 využily 4 klientky. Jedné klientce na základě jejího dotazu poskytla pracovnice 
poradny také informace z oblasti přirozeného plánování rodičovství. Individuální 
podporu v rodičovské komunikaci s dětmi prostřednictvím metody videotrénink interakcí 
využily v poradně opakovaně 4 klientky při 10 setkáních s videotrenérkou. Videotrenérka 
během roku také dvakrát prezentovala tuto metodu sociálním pracovníkům jiných 
zařízení a jejich klientkám, a to v Čeladné na zasedání zástupců Magistrátu města Ostravy 
a jeho oddělení sociálně-právní ochrany dětí a v Ostravě v Azylovém domě Debora         
pro ženy a matky s dětmi.  
 
Poradna také sloužila jako kontaktní místo azylového domu. V průběhu roku se na ni 
obracely zájemkyně o zprostředkování kontaktu na „náš“ Azylový dům pro těhotné ženy 
v tísni, když hledaly možnost ubytování v tíživé situaci. 
 
Během roku 2010 nabízela Poradna Cesta těhotenstvím ještě další prorodinné aktivity,  
a to především možnost pravidelného setkávání pro matky s dětmi. Tuto službu jsme 

v poradně začali pravidelně, přibližně jednou měsíčně, 
nabízet našim klientkám, především těhotným ženám  
a matkám, od konce roku 2009 poté, co samy o tato setkání 
vyjádřily zájem. V průběhu praxe se ukázalo, že pro klientky 
jsou přínosná nejen původně vzdělávací setkání s dulou, ale  
i samotná možnost sdílení se a navazování nových kontaktů. 
 
Kromě již zmíněných skupinových setkání s dulou, proběhlo 
v poradně v roce 2010 dalších 7 setkání, kde měly maminky 
například možnost shlédnout film o přirozeném porodu, 
vyrobit si dárek ubrouskovou technikou nebo se zapojit do 
výroby předmětů na podporu našeho Azylového domu pro 
těhotné ženy v tísni. Nejpočetnější bylo prosincové setkání. 
To bylo určeno nejenom 11 přítomným maminkám, ale 

především jejich dětem, kterých se v poradně objevilo dvakrát tolik a společně se zapojily 
do vánočního příběhu o putování do Betléma, do zpěvu dětských písní a koled i do 
vyrábění přání a her. 
 
V dalším roce bychom rádi pokračovali ve výše nastíněném zaměření poradny. Vnímáme 
potřebnost všeho, co může ženu i celou rodinu podpořit v plném prožívání jejich rolí. Role 
matky je jedinečná a v naší společnosti nezastupitelná a my věříme, že také proto má naše 
práce smysl. 
 
 

Mgr. Iva Křenková 
koordinátorka projektu 
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI 

Na sklonku roku 2010 jsem požádala „své“ pracovnice azylového domu, aby Vám, milí 

čtenáři, napsaly každá sama za sebe pár větiček. Jejich slova měla být vzkazem okolnímu 

světu. Čtu jejich řádky a uvědomuji si, jak vyjadřují mnohé z našeho denního pracovního 

života. S úctou k jejich práci Vám nyní jejich poselství nabízím:  

„V loňském roce jsem měla možnost poznat mnoho osudů matek s dětmi, které ne 
vždy měly vůli a chuť uchopit život do vlastních rukou... Jak říká Oskar Wilde: ´Život 
mnohých lidí nepíše náhoda, ale volba... Jejich volba!´ 
Chtěla bych poděkovat všem, díky kterým jsem se tolik naučila, těm, s nimiž denně 
sdílím nepříznivé osudy matek s dětmi a jejich kroky zpět do běžného života, i těm, 
kterým nejsou tyto osudy lhostejné.“ 

 
„Někdy by se mi chtělo vzkázat lidem z okolí něco, co by jim asi řekly naše klientky: 

Nekoukejte na nás, jako bychom byly z jiné planety. Jsme úplně stejné jako vy. Máme 

chyby i přednosti, starosti i radosti jako vy, jen nemáme momentálně kde bydlet...“ 

„Život a práce v azylovém domě nás učí pokoře, smutku i radosti z běžných maličkostí 
a především nás formuje k něčemu dalšímu, vyššímu.“ 
 
„Pomoc malému dítěti, ať už narozenému nebo ještě nenarozenému, nám častokrát 
nepřináší žádnou námahu. Protože stačí třeba jen pohlazení, úsměv nebo drobná 
pomoc ať už je jakákoliv. Pro tohoto tvorečka to však znamená mnoho…“ 
 
„I když už mám mnohé zkušenosti, tady se pořád učím…“ 
 
„Nemůže poděkovat - ještě nemá zcela vyvinutá ústa… a tak nevíme… 
Nemůže dát najevo svou radost - je ještě příliš skryté… a tak pochybujeme…  
Nemůže s vděčným úsměvem padnout kolem krku, aby vyjádřilo, jak moc si váží toho, 
že právě díky vám patří mezi ty šťastné občany naší země, kteří se mohli narodit…  
a tak nevěříme…   
Přesto však celým jeho maličkým tělíčkem pulsuje život a tím sotva vyvinutým 
srdíčkem se rozlévá radost, že jednou snad bude moct spatřit mámu, svět a dobré lidi 
v něm…“ 
 

 

Ze života azylového domu 

Každý si pod názvem Azylový dům pro těhotné ženy v tísni může vybavit jiné představy  

a souvislosti. Pracovnice azylového domu však vědí, že celá tato služba není pouze  

o životě klientek, ani pouze o pracovním týmu, ale o tom, co spolu při vzájemné toleranci, 

respektu a komunikaci, a také i při podpoře široké i bližší veřejnosti, dokážou vytvářet.  
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Práce s klientkami 

Na začátku roku 2010 mělo několik klientek „přízeň osudu“ na své straně, a tak  

se s podporou azylového domu, ale i Města Hlinska mohly 

stěhovat do městských bytů. V azylovém domě tak na krátkou 

chvíli klesl počet klientek. Tento prostor byl ale ihned využit pro 

práce, které se při plné kapacitě domu dělat nemohou. Dům 

procházel „sanitárními dny“. Přijel také šikovný malíř, který velice 

rychle zahladil stopy času a barevné památky po malých dětech. 

Azylový dům jakoby chytil druhou mízu. Pracovnice uklízely, kde 

mohly, každý koutek a každé smítko, ani jedna pavučina neunikla 

jejich elánu.  

Počátkem dubna pak pracovnice měly spoustu práce. Zavítalo sem hned několik klientek  

s dětmi, které chtěly využít statut neveřejné adresy, a azylový dům hned ožil. 

Na začátku léta si již brzy ráno děti užívaly nejen vody, ale mnoha dalších aktivit. Mezi ně 

patřilo třeba houbaření, letní odpoledne strávená u vody nebo na dětských hřištích. Děti si 

oblíbily zahradu azylového domu, kde denně chytaly malé žabky. A protože klientky 

trávily na zahradě mnoho času, bylo kolem ohniště umístěno více laviček a další posezení 

pro klientky. Ačkoliv pracovnice v tento čas užívaly také dovolených, nebylo tu prázdno… 

K příjemné atmosféře přispívaly dobrovolnické rodinky, které si sem přijely na skok 

odpočinout a tu a tam také s něčím pomoci. Klientky s novorozeňátky zářily štěstím  

a maminky, které na dítě úpěnlivě čekaly, chodily nakukovat do kočárků a něco se přiučit. 

A i když azylový dům vypadal zvenčí tak nenápadně, uvnitř probíhala rekonstrukce 

služební místnosti a jednoho pokoje v prostor pro práci sociální pracovnice.  

Na podzim měl azylový dům příležitost prezentovat se při slavnostním představení všech 

neziskových organizací v našem mikroregionu Hlinecka. Podpořit ho přišel také 

místostarosta Města Hlinska. 

 

Začátkem listopadu procházela služba azylového domu inspekcí kvality sociální služby. 

Pracovní tým v tyto dny nasadil veškeré síly k prezentaci 

služby, zbytek listopadu zpracovával závěry inspekce a 

pracoval na dalších opatřeních. Za odměnu byly 

pracovnice obdarovány krásnými růžemi, ale také 

společným setkáním, kde jsme měly možnost strávit 

příjemné chvíle mimo pracovní dobu.   

Koncem roku měly pracovnice plné ruce práce 

s přípravami na vánoční trhy do Ostravy, kam statečně vyrazily v nepřívětivém počasí. Ty, 

které pak zůstaly v azylovém domě, vybíraly fotografie a texty na novoroční přání  
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a rozesílaly novinky a změny plánované na rok 2011 jiným zařízením sociálních služeb  

a institucím, se kterými azylový dům po celý rok spolupracuje. 

Prosinec, tak jako každý rok, byl pro všechny v azylovém domě 

časem přípravy na Vánoce, kdy klientky i pracovnice zápolily 

s předvánočním úklidem, pečením voňavého cukroví  

a nakupováním vánočních dárků. Klientkám azylového domu se 

na Štědrý den podařilo vykouzlit příjemnou sváteční atmosféru  

i přesto, že se nenachází zrovna v přívětivé životní situaci. 

Dokázaly si být oporou a společně připravit dětem krásné 

Vánoce.  

Vzdělávání týmu 

V průběhu roku byly pracovnice na mnoha školeních, která nejen zvyšovala jejich 

profesionalitu, ale dávala jim nové pohledy na práci s klienty z jinak zaměřených zařízení. 

Pracovnice se zúčastnily např. školení o standardech kvality v sociální práci, o komunikaci 

verbální a neverbální, o dluhovém poradenství nebo jak pracovat s klientem v náročné 

situaci. V průběhu roku se pravidelně setkávaly s různými tématy supervizí a exkurzemi 

v jiných zařízeních sociálních služeb, např. v Městském azylovém domě pro ženy a matky  

s dětmi v Pardubicích, v Charitním domově pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě,                  

v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. nebo v projektu SOPRE CR, o.p.s. v Chrudimi.   

Dobrovolníci 

Dobrovolníci byli, tak jako každý rok, nedílnou součástí života azylového domu. Každý 

měsíc přijížděli, aby v azylovém domě pomohli s pracemi, 

které se v běžném provozu nedaly stihnout nebo 

potřebovaly „chlapskou sílu“. V létě a před Vánocemi hráli 

dobrovolníci a jejich děti pohádku. Pozvali nejen všechny 

z azylového domu, ale i pracovníky jiných zařízení 

sociálních služeb a širokou veřejnost. 

Významní hosté 

V polovině května klientky spolu s pracovnicemi azylového domu pekly, uklízely a vše 

chystaly pro příjemné prožití Dne otevřených dveří v Azylovém domě pro těhotné ženy 

v tísni. Do azylového domu se přijely podívat návštěvy čekané i ty, které azylový dům svou 

přítomností opravdu velice mile překvapily. Mezi tyto všechny návštěvníky patřily např. 

dvě pracovnice Intervenčního centra SKP-CENTRUM, o.p.s. z Pardubic, čtyři pracovnice 

Krajského úřadu Pardubického kraje, čtyři pracovníci sociálního odboru Města Hlinska 

nebo několik pracovnic Dětského centra Veská. Stejně vítanými hosty pro nás byly také 

zařízení a školy, které absolvovaly v azylovém domě exkurze. Jednalo se o Městský 
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azylový dům pro ženy a matky s dětmi z Pardubic, Občanské sdružení Spektrum Vysočina, 

Střední školu zdravotnickou a sociální v Chrudimi a jiné.  

 

Statistika nuda je, má však cenné údaje  … 

V loňském roce využilo službu azylového domu celkem 17 žen a 21 dětí. V roce 2010 měl 

tento azylový dům ještě neveřejnou adresu, které využily 4 klientky z celkového počtu. 

Průměrný věk těhotných žen a matek v azylovém domě byl v loňském roce 29 let. 

Bc. Pavla Glogarová, DiS.  
vedoucí sociální pracovnice 

 
Zpracovala: Bc. Martina Tlustá, DiS.,  

sociální pracovnice 
 
 

Projekt CESTA MATEŘSTVÍM 

 

Realizací projektu Cesta mateřstvím se spolu s klientkami snažíme o nové pohledy  

a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti, dále se zaměřujeme na životosprávu  

i motivaci k užitečnému trávení volného času ke prospěchu matek a dětí. Různými 

aktivitami směřujeme k začlenění klientek do okolního života, překonáváme bariéry ve 

styku s okolním světem. 

 

Opakovaně jsme přivítaly dulu Z. Švancerovou s novým pohledem na těhotenství  

a přirozený porod. Tématem diskuzí bylo vše, co se točí kolem péče o malé děti. Velmi 

přínosná byla i setkání s psycholožkou PhDr. H. Mervartovou, která ochotně naslouchala  

a pomáhala řešit problémové situace našich klientek. Obsahem 

setkání byl také praktický nácvik komunikace v modelových 

situacích, které klientky přinášely ze svého reálného života. 

 

Byla zrealizována přednáška o hygieně dutiny ústní, kterou jsem 

si připravila a čerpala jsem z letité praxe ve stomatologické 

ordinaci. Dalším tématem byla péče o ruce a nehty a otázka 

masáží miminek s pracovnicí J. Málkovou a rehabilitačním 

masérem M. Žejdlíkem. 

 

Pro naše aktivity byla zakoupena i domácí pekárna, kterou hodně využíváme při pečení 

chleba, vánoček, mazanců, housek a rohlíků, ale je též výborným pomocníkem při 

zadělávání těsta. Věnovaly jsme se šití na šicím stroji. P. Miláčkovou, která učila klientky 

vyrábět šperky z korálků a společně s námi zdobila perníčky, jsme poznaly jako zručnou 
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a ochotnou ženu. Pomocí lektora pana M. Háněla se klientky zdokonalovaly v práci na 

počítači. Společně jsme tvořily různé výrobky z keramiky. K různým příležitostem jsme 

pekly a chystaly pohoštění. Prostorný sál našeho AD jsme využívaly ke cvičení. Paní Magda  

Bušková z firmy Olymp Communications, s.r.o. nabídla klientkám své zkušenosti z oblasti 

dluhového poradenství v rámci finančního hospodaření. 

 

Na začátku roku jsme hodně navštěvovaly Mateřské centrum Hlinečánek, stýkaly jsme se 

s ostatními maminkami z Hlinska a účastnily jsme se společných přednášek 

předporodního kurzu.  

 

V rámci volnočasových aktivit jsme jely na výlet do zoologické zahrady v Jihlavě. Projížděly 

jsme se vláčkem po Polničce, kde bylo spousty zábavy pro děti i dospělé. Nacházelo se 

zde i malé ZOO s domácími zvířaty. Rovněž jsme šly na pěší výlet do nedalekých Studnic 

za staročeským masopustem a na soukromou farmu, kde jsme mohly ochutnat čerstvě 

nadojené kravské mléko. Obydlí a tradice našich předků jsme obdivovaly na Veselém 

Kopci. Příjemné chvíle jsme trávily v hlineckém bazénu. Navštívily jsme též kadeřnictví ve 

Studnicích. V hlineckém domově dětí a mládeže si děti zkusily závodit s autíčky. V průběhu 

roku jsme chodily na vycházky a výlety do nedalekého okolí. Na zahradě našeho 

azylového domu jsme uspořádaly dětský den, na 

který jsme pozvaly i děti z okolních vesnic. Závěr 

roku jsme věnovaly výrobkům na vánoční trhy do 

Ostravy, kde jsme měli možnost prezentovat 

činnost organizace. Klientky šily, modelovaly, 

háčkovaly, pletly a zdobily, z podařených výrobků 

měly velkou radost.  

 

Při některých aktivitách byla velká účast,                   

při jiných menší. Jak už to bývá, z něčeho byly klientky hodně nadšené, něco je bavilo 

méně. Ale celkově vnímáme velký přínos projektu pro život klientek v našem azylovém 

domě. Projekt ukazuje klientkám cestu mateřstvím, kterou mnohé z nich neměly možnost 

nikde jinde poznat… 

 

Lenka Svobodová, 

pracovnice projektu  
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Projekt ZAČÍT ZNOVU 

Tento projekt se v naší organizaci „narodil“ ke konci roku 2009. Vznikl z přemýšlení, jak 

pomoci klientkám azylového domu, aby mohly začít znovu žít svůj život v běžné 

společnosti. Začali jsme uvažovat nad tím, jak zajistit klientkám další vhodné následné 

bydlení a zároveň jim dát k dispozici nutnou míru podpory. Paní ředitelka začala v této 

věci záhy jednat s Městem Hlinskem a díky jeho vstřícnosti se podařilo dva z městských 

bytů vyčlenit pro potřebu našich klientek odcházejících z azylového domu. 

Po mnohých pracích technického rázu bylo možno začátkem roku 2010 přestěhovat do 

bytů dvě klientky. Abychom jim mohli být nablízku s nutnou podporou, dohodli jsme se, 

že pracovnice budou docházet přímo do jejich bytů, a to podle potřeby a předchozí 

vzájemné dohody. 

Společná práce našich klientek a pracovnic spočívala v celé řadě činností, kterým se 

nevyhne žádná maminka v domácnosti. Tím, že naše klientky nemají podporu svého 

partnera, objevila se občas i práce, která spíše patří do mužského světa, proto jsme občas 

požádaly o pomoc externí spolupracovníky – muže – a dobrovolníky. 

V průběhu celého roku byly klientky podporovány v oblastech péče 

o děti, poradenství v oblasti jejich zájmů a nároků, úřední 

korespondence a komunikace apod. Důraz jsme kladli také na 

optimalizaci či zlepšení ekonomických podmínek formou 

finančního plánování a žádostí do různých nadací, které mohou 

naše klientky podpořit finančním darem.  

V bytech bydlely dvě klientky, jedna celý rok, druhá byla v červnu 

„vystřídána“ další klientkou, přičemž sama odešla jinam na základě 

výrazné změny své stávající situace. 

V průběhu druhého pololetí 2010 se pojetí „návštěv“ tak trochu obrátilo: již nebylo tolik 

potřeba pomáhat klientkám v jejich domácnostech, ale maminky docházely za 

pracovnicemi, aby si s jejich pomocí zařídily potřebné záležitosti. Měly jsme radost, že jsou 

klientky ve svých domácnostech již samostatné, a to, co potřebují, je pomoc 

v náročnějším „zařizování“ s úředníky, soudci apod. Klientkám projektu také nejednou 

pomohly ruce našich dobrovolníků: při údržbě, instalování nových věcí v bytě, stěhování. 

Co nestačili udělat dobrovolníci, dohonil zaměstnaný údržbář, který měl v rámci projektu 

uzavřenou dohodu o provedení práce. 

Projekt byl v této podobě realizován po dobu jednoho roku, poté jsme jej na základě 

zkušeností přehodnotili a transformovali v jinou formu pomoci. S klientkami jsme  

tak i nadále v kontaktu a – jak doufáme – budeme jim k dispozici v míře potřebné                               

a očekávané… přečtěte si o tom v další výroční zprávě naší organizace… 

Bc. Pavla Glogarová, DiS., koordinátorka projektu 
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NAŠI ZAMĚSTNANCI   

(stav k 31. 12. 2010) 

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se v roce 2010 podíleli zaměstnanci: 

realizační ředitelka (úvazek 0,1), koordinátorka projektu (úvazek 0,4), pomocný pracovník 

(Dohoda o pracovní činnosti - DPČ), lektor videotréninku interakcí (Dohoda o provedení 

práce - DPP), sociální pracovnice - webové poradenství (DPP).  

Na realizaci projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni se podíleli zaměstnanci: 

realizační ředitelka (úvazek 0,6), vedoucí sociální pracovnice (úvazek 1,0), sociální 

pracovnice (úvazek 1,0), pracovnice v sociálních službách (celkem úvazků 3,4), 

administrativní pracovnice (úvazek 0,4). 

Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: realizační ředitelka 

(úvazek 0,2), lektorka videotréninku interakcí (úvazek 0,2), spoluorganizátoři aktivit         

(2 x DPP), lektor PC (2 x DPP). 

Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli tito zaměstnanci: realizační ředitelka (úvazek 

0,1), koordinátorka projektu (DPP), pracovnice projektu (2 x DPP). 

Ve středisku Správa vykonávala svou činnost administrativní pracovnice (úvazek 0,6)            

a fundraiser (úvazek 0,2). 

 

 

Děkuji všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci a především za to, co do své práce 

vkládají jako přidanou hodnotu – tvořivost, zájem o rozvoj projektů, inspiraci ke zlepšení. 

Zvláště děkuji Bc. Pavle Glogarové, DiS. za její nasazení a spolupráci při realizaci projektů. 

 

Děkuji také členům správní rady – statutárním zástupcům, kteří ve svém volném čase 

pomáhali řešit úkoly spojené s životem neziskové organizace a nesli nejistotu finančního 

zajištění. Mezi nimi děkuji zvláště předsedovi správní rady Ing. Jiřímu Hutyrovi, který svou 

dobrovolnickou prací zastal práci ekonoma v organizaci. 

 

Děkuji také všem spolupracovníkům, kteří nám poskytovali své služby externě – paní 

účetní Pavle Bernertové, supervizorce týmu v azylovém domě PhDr. Mervartové, 

Michaele Faltysové, která nám pomáhala s tvorbou webu a grafickými pracemi, a dalším. 

 

 

Mgr. Marcela Holeňová 

ředitelka 
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ 

 

Za stabilní finanční podporu vděčíme generálnímu donátorovi všech projektů Nadačnímu 

fondu Betlém nenarozeným, který projekty Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu 

podpořil celkovou částkou ve výši 1 371 231 Kč. Pan Martin Hošna nás podpořil finančním 

darem ve výši 50 000 Kč. 

Dále na jednotlivé projekty přispěli: 

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím 

 projekt byl podpořen Nadačním fondem Betlém nenarozeným částkou 289 277 Kč. 

 dále jsme obdrželi dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor rodinné 

politiky ve výši 185 900 Kč. Z dotace byly částečně uhrazeny osobní náklady             

a částečně provozní náklady – nájemné, služby externí účetní, školení. 

 Firma ArcelorMittal Ostrava, a.s. přispěla částkou 10 000 Kč v rámci 

zaměstnaneckých minigrantů, který zprostředkovala paní Taťána Ujházy, za což jí 

srdečně děkujeme. Finanční částku jsme použili na nákup pomůcek ke cvičení 

těhotných matek, odborné literatury a fotoaparátu pro účely propagace projektu. 

 Dále přispěla firma Biella Czech Republic, s.r.o. věcným darem v hodnotě 2808 Kč. 

Celkové náklady na projekt činily 487 985 Kč. 

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 

 Azylový dům pro těhotné ženy v tísni byl od ledna 2010 spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 

Individuálního projektu Pardubického kraje částkou 1 440 000 Kč. Z této částky 

jsme hradili především osobní náklady pracovníků azylového domu. 

 Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil projekt částkou 707 863 Kč 

 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořila opakovaně tento projekt 

částkou 100 000 Kč. Z nadačního příspěvku jsme částečně uhradili náklady na 

spotřebu plynu a elektrické energie, faktury za dvě supervize týmu v přímé péči         

a vzdělávání dvou pracovníků, uspořádat dva semináře pro klientky azylového 

domu na téma Komunikace v náročných životních situacích, asertivní chování            

a modelové situace. Kancelář sociální pracovnice jsme vybavili ratanovou 

soupravou k jednání s klientkami, u vstupu do azylového domu jsme mohli 

instalovat čisticí zónu a zakoupit kancelářské a výtvarné potřeby, které budou 

využívány v rámci volnočasových aktivit pro matky s dětmi. 

 Opakovaně nás podpořilo Město Hlinsko částkou 70 000 Kč. Finanční částku jsme 

využili na úhradu části materiálních nákladů (čistící potřeby, kancelářské potřeby 

apod.) a k úhradě poskytnutých služeb jako např. opravy a údržba, telefon, 
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školení, účetní služby. Velmi oceňujeme vstřícnost vedení Města Hlinska při 

zajištění následných bytů pro odcházející klientky azylového domu. 

 Nadační fond J and T nás opět podpořil částkou 18 192 Kč, která byla určena 

k zakoupení hygienického systému k zvýšení ochrany zdraví dětí i klientek 

azylového domu. Část prostředků jsme využili také k zabezpečení dveří chrániči 

proti přivření prstů malých dětí. 

 Firma HELICALON a.s. darovala věcný dar pro klientky azylového domu – 

lékárenské zboží v celkové výši 12 906 Kč.  

 Římskokatolická farnost Zábřeh darovala částku 10 000 Kč na podporu tohoto 

projektu, dar byl určen především pro potřeby dětí klientek azylového domu. 

 Firma ACI-Auto Components International, s.r.o. darovala věcný dar – světlomety 

do služebního auta v celkové výši 4 460 Kč. 

 Občanské sdružení Život dětem darovalo kojenecké potřeby v hodnotě 2340 Kč. 

 Pan Libor Bálek daroval okrasné rostliny pro výzdobu azylového domu                                

a předzahrádky v hodnotě 1300 Kč. 

 Příjmy od klientek azylového domu jako úhrada za poskytování sociální služby 

činily 173 080 Kč. 

Celkové náklady na projekt činily 2 594 089 Kč. 

Projekt Cesta mateřstvím 

 Byl podpořen z Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky částkou 

191 100,- Kč. Z dotace jsme uhradili část osobních nákladů a z větší části náklady 

provozní – materiálové i nemateriálové. 

 Zbývající částku doplnil opět Nadační fond Betlém nenarozeným, a to ve výši 

125 684 Kč. 

Celkové náklady na projekt činily 316 784 Kč. 

Projekt Začít znovu 

Realizace tohoto projektu byla možná na základě Smlouvy o spolupráci mezi naší 

organizací a Městem Hlinskem, které za tímto účelem vyčlenilo dva byty ze svého 

bytového fondu. Kromě Nadačního fondu Betlém nenarozeným, který se podílel částkou 

87 228 Kč, se na realizaci projektu finančně podílely svými dary fyzické osoby částkou          

ve výši 43 500 Kč. Pan Šebek z firmy K. D. Marketing s.r.o. poskytnul výraznou slevu           

při nákupu praček a ledniček k vybavení následných bytů.  

Celkové náklady na projekt činily 131 560 Kč. 

Děkujeme všem našim dárcům a donátorům za pomoc při realizaci projektů… 

Mgr. Marcela Holeňová, Ing. Jiří Hutyra 
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 Děkujeme, že pomáháte vracet matky s dětmi do obyčejného života  

obyčejných lidí.  
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ZÁVĚREM… 

 

Milí přátele tohoto díla,  

v dnešním světě nás obklopuje přemíra informací, zpráv, podnětů a impulzů. 

Rozhodujeme se, čemu a komu věnujeme svůj čas, peníze… V rozhodování, čemu dát 

přednost, hraje roli především to, jakou má pro nás daná věc význam.  

Asi jsme už všichni prožili, jak je pro nás důležité podílet se na něčem, co má cenu, 

hodnotu. Být užitečný.  Pokoušet se vytvářet lidské hodnoty ve své rodině nebo ve svém 

pracovním prostředí, a svým postojem dávat 

najevo, že mohu být druhým i trochu ku prospěchu. 

Když se na tyto snahy ve svém životě díváme             

s časovým odstupem, při pohledu zpátky si říkáme: 

nebylo to lehké, ale stálo to za to.   

Co v životě mělo cenu a co naopak nestálo za nic, 

většinou lépe vidíme až s časovým odstupem, 

někdy po uplynutí řady let. 

Kéž by byla tato výroční zpráva povzbuzením a výzvou, že i my máme možnost zapojit se 

do něčeho smysluplného. Výstižně to vyjadřují slova Elisabeth Lukasové: „Štěstí není ani 

tak, když někdo říká: daří se mi dobře, jako spíše to, když může říci: jsem zde k něčemu, co 

stojí za to.“ 

A jestliže se někdo díky naší podpoře může narodit a vyrůstat v harmonickém prostředí, 

to má přece dalekosáhlý význam…  

 

 

MUDr. Petronela Vahalíková 

členka správní rady 

 



                             Obecně prospěšná společnost 
 

                                                                                   
 

      DLAŇ ŽIVOTU 
 

 
KONTAKTY 

 

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

hutyra@dlanzivotu.cz, Tel.: 733 125 265 
 

Kontakt na organizaci: 
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka 

holenova@dlanzivotu.cz, Tel.: 732 171 373 
 

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

glogarova@dlanzivotu.cz, Tel.: 733 125 261 
 

Kontakt na Poradnu Cesta těhotenstvím: 
Mgr. Iva Křenková, koordinátorka projektu 
poradna@dlanzivotu.cz, Tel. : 605 32 92 32 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na návštěvu: 

www.dlanzivotu.cz 
 

mailto:hutyra@dlanzivotu.cz
mailto:holenova@dlanzivotu.cz
mailto:glogarova@dlanzivotu.cz
mailto:poradna@dlanzivotu.cz
http://www.dlanzivotu.cz/

