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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí přátelé, 

srdečně zdravím všechny čtenáře výroční zprávy, a ráda bych poděkovala vám, kteří jste 

nám během uplynulého roku vyjádřili svou podporu. Bez ní bychom jen 

stěží mohli pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi v tíživé životní 

situaci. 

*** 

Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo  

a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích  

vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.               (Antoine de Saint-Exupéry)  

Přála bych si, aby Vaše oči čtením následujících řádků přinesly Vašemu srdci poselství  

o kráse života z jiného úhlu pohledu, než jak jsme zvyklí krásu posuzovat. Poselství  

o životě, který není méně hodnotný tím, že okolnostmi či vlastním zaviněním žije v nouzi 

především lidské a někdy i materiální. Byla bych ráda, kdyby čtení výroční zprávy ve Vás 

zanechalo touhu pomáhat s námi, a pokud již tak činíte, abyste pocítili hrdost na vše,  

co se s Vaší pomocí podařilo uskutečnit. 

Služby těhotným ženám, matkám a jejich dětem se rozvíjely postupně, jako odpověď na 

aktuální potřeby doby. Od roku 2003 je v provozu Poradna Cesta těhotenstvím, od roku 

2008 je poskytována sociální služba Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Od roku 2010 

je realizován projekt Cesta mateřstvím, který umožnil klientkám azylového domu rozvíjet 

jejich rodičovské kompetence. V témže roce se zrodil další projekt Začít znovu, jehož 

cílem byla podpora klientek, které odcházely z azylového domu do samostatného bydlení. 

Tento projekt se neustále vyvíjí a forma podpory má každým rokem jinou podobu  

– od zajištění následných bytů, přes poradenství, až k zaměstnávání klientek. Od roku 2011 

podporujeme aktivity dobrovolníků při přípravě akcí 

pro rodiny s dětmi v projektu Pohádka nejen pro děti. 

Více informací se dozvíte na dalších stránkách. Pokud 

způsob našeho pomáhání souzní s Vašimi hodnotami, 

budeme velmi vděční, pokud nás podpoříte i v roce 

následujícím. A kdyby Vás čtení zprávy motivovalo 

k pomáhání a darování svého srdce komukoliv jinému, 

budeme si to pokládat za čest.  
 

Skutečnou hodnotu života paradoxně poznáváme mnohdy až tváří v tvář smrti. Snad nám 

slova moudrých, jejichž citáty výroční zprávu prokládáme, pomohou zastavit se  

a přemýšlet, jak bychom mohli lépe žít každý den svého života již nyní. Možná nám 

napoví, jak se stát „velikým“ člověkem - jak dát svému srdci šanci vyrůst a vidět dál než 

k plotu vlastní zahrádky… Třeba zahlédneme cestu, jak můžeme naplnit své poslání 

uprostřed doby, ve které je nám dáno svůj život prožívat.   

        Mgr. Marcela Holeňová 

ředitelka 
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O ORGANIZACI A JEJÍM 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 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 – Komerční banka, a.s. (běžný účet) 

216138746/0300 - Československá obchodní banka, a.s. (spořicí účet) 

 

Správní rada: 

(složení k 31. 12. 2011) 

Ing. Jiří Hutyra , předseda 

MUDr. Petronela Vahalíková, členka 

Martin Škarka, člen 

 

Statutární zástupce: 

Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka 

E-mail: holenova@dlanzivotu.cz 

Telefon: 732 171 373 

 

Web: www.dlanzivotu.cz 

 

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. 

 

mailto:holenova@dlanzivotu.cz
http://www.dlanzivotu.cz/
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM 

 

Prvního únorového dne se do naší poradny vydala mladá těhotná matka, která se ocitla zcela 

bez prostředků a bez rodinného zázemí. Po několika dnech bez domova za mrazivého počasí 

ji z jiného zařízení nasměrovali k nám. Během dvou konzultací 

s pracovnicí poradny se mohla tato maminka lépe zorientovat ve své 

situaci… Bylo povzbudivé zahlédnout na této ženě po několika 

dnech proměnu od počáteční bezradnosti a sklíčenosti k radosti  

z toho, že už našla řešení…  
 

   *** 
 

Zvonek naší poradny ohlašuje příchod další návštěvy. Do dveří vchází 

mladá žena, na které je čím dál více vidět, jak v ní roste její děťátko  

a blíží se ke chvíli, kdy se oba poprvé uvidí tváří v tvář. Od počátečního setkání s dulou, kdy 

byla tato maminka plná obav a nejistoty ze svého prvního těhotenství, uplynulo již pár 

měsíců. Během povídání o tom, jak se její děťátko vyvíjí, jak může lépe prožít své těhotenství, 

jak se připravit na porod a co ji při něm může potkat, anebo o tom, jak se postarat  

o miminko po narození, jak se dá nosit v šátku a co je důležité při kojení, se její obavy 

rozplývaly. Našla v sobě nový rozměr svého mateřství a taky už ví, kam se obrátit, kdyby si 

nevěděla rady. A tak nyní může prožívat své těhotenství jako velké obdarování a vděčně 

očekávat narození svého dítěte.  
 

*** 
 

„Mám krásnou novinu - už máme doma naše miminko. Porod proběhl podle mých představ, 

mám z něj krásné zážitky, já i děťátko jsme úplně v pořádku            

a tatínek je velice šťastný, že má tak krásnou holčičku. Ta zase 

na oplátku cítí, že má milující rodiče, kteří se o ni s velikou 

láskou chtějí starat a v naší domácnosti zavládla velká 

harmonie a pohoda.  

Děkuji za vaše rady a podporu v těhotenství. Každé nastávající 

mamince hlavně říkejte, ať se ničeho nebojí a že miminko je ten 

největší a nejkrásnější dar, který rozhodně stojí za to.“ 
 

Poradna Cesta těhotenstvím nabízí již devátým rokem 

pomoc a podporu především dětem na počátku svého života 

a jejich rodičům. Jejím posláním je vytvářet preventivní 

podporu těhotným ženám, dívkám, matkám a rodinám s dětmi do čtyř let. 
 

Také v uplynulém roce poskytovala poradna každé úterý a středu možnost poradenství 

v situaci nečekaného těhotenství, konzultace s dulou v rámci předporodních setkávání, 

metodu videotrénink interakcí pro rodiče s dětmi do čtyř let, pravidelná vzdělávací 
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a tvořivá setkávání pro matky s malými dětmi i webové poradenství dívkám a jejich 

partnerům v náročné situaci. 

V roce 2011 se na poradnu obrátilo 336 klientů, někteří se účastnili více typů aktivit. 

Celkem bylo poskytnuto 818 kontaktů a 404 intervencí. Klienti měli možnost nejen 

osobního, telefonického či e-mailového kontaktu s pracovnicemi poradny, ale také mohli 

své dotazy směřovat do Poradny on-line na našich webových stránkách a do webové 

poradny Holky v nesnázích. 
 

Poradenství v situaci nečekaného těhotenství využívaly ženy, které potřebovaly podpořit 

a zorientovat se v možnostech řešení své náročné situace. Těhotným matkám v tísni 

posloužila také materiální pomoc z darů našich dárců a možnost zprostředkování 

kontaktu na náš i na jiné azylové domy, kde by matky mohly najít se svým dítětem 

potřebné zázemí. 
 

Na dulu se v průběhu roku opakovaně obrátilo 13 těhotných matek, které se chtěly 

dozvědět více informací o těhotenství a porodu a lépe se připravit na narození svého 

dítěte. Dula doprovázela jednu z maminek také během porodu. Nejen těhotné maminky 

v poradně využívaly během roku knihovničku s literaturou z oblasti těhotenství, porodu, 

péče o dítě a jeho výchovy. 
 

Některé ženy kontaktovaly poradnu také s dotazy v oblasti přirozeného plánování 

rodičovství a využily nabídku materiálů, které jsou v poradně k tomuto tématu k dispozici. 
 

Videotrenérka spolupracovala s 5 klientkami, které prostřednictvím nahrávek běžných 

činností s dítětem v jejich přirozeném prostředí a rozhovorů nad těmito nahrávkami 

mohly rozvíjet svou komunikaci a vztah k dítěti. 
 

Na webovou poradnu Holky v nesnázích se obrátilo 252 klientů. Tato poradna sloužila 

především ženám a dívkám v náročné situaci, případně jejich partnerům na stránkách 

www.prozeny.cz, kde i jiní čtenáři mohli nacházet inspiraci pro hledání svých řešení. 

Vzhledem k tomu, že se dotazy týkaly rozličných životních situací, a to nejen v oblasti 

partnerských vztahů, během roku se rozšířil tým poradkyň. Webová poradna tak 

umožňovala nejen kontakt se sociální pracovnicí, ale také s porodní asistentkou  

a s pracovnicí se zkušenostmi z oblasti mezilidských vztahů. Tito odborníci ve webové 

poradně mnohdy vypomáhali dobrovolnicky. Proto jim děkujeme za jejich nasazení a čas, 

který této službě věnovali. Díky jejich pomoci tak mohla webová poradna nabídnout svým 

návštěvníkům celistvější informace. 
 

V průběhu roku 2011 se v poradně uskutečnilo 11 skupinových vzdělávacích i tvořivých 

setkání pro matky s dětmi. Na tato setkání přicházelo, často opakovaně, 39 maminek se 

svými dětmi. Někdy se v poradně sešlo až 12 maminek a ještě více dětí, takže návštěvníci 

poradny zaplnili svou přítomností i přivezenými kočárky veškeré její prostory. Náplň 

těchto setkání byla různorodá. Na setkáních se maminky mohly dozvědět více o metodě 
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L. Mojžíšové od fyzioterapeutky paní I. Mališové, o ekologii v domácnosti od paní  

V. Krčmářové ze sdružení Arnika, o tom, co 

dělat při finančních potížích a jak jim 

předcházet od paní A. Machovské,  

o přirozeném porodu a péči o miminko od 

porodní asistentky paní Z. Švancerové,  

o zdravé výživě dětí od paní I. Kochové  

a také o psychomotorickém vývoji dítěte od 

Bobath terapeutky paní O. Večeřové. 

Děkujeme všem těmto lektorkám za 

zajímavé a podnětné informace a také našim 

dobrovolnicím, které zajišťovaly tvořivé aktivity v rámci setkávání pro matky s dětmi,  

ať už šlo o výrobu dekorací ze sysalového provázku, mramorovaných svící či vánočních 

přání.  

 

Během setkání pro matky s dětmi se děti mohly vydovádět v dětském koutku, který byl 

v poradně během roku 2011 dovybaven hračkami, 

skříňkami, dětským stolečkem s židlemi  

i kobercem s přispěním daru společnosti 

ArcelorMittal Ostrava. Na jednom ze setkání jsme 

přivítali také pracovnice této společnosti, paní  

T. Ujházy a paní K. Kučovou, které do dětského 

koutku přinesly ještě několik dárků dětem pro 

radost. 
 

 

S dalšími dárci jsme se mohli setkat například na vánočních trzích v rámci již tradiční 

aktivity komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali s vytvářením výrobků, se zajištěním prezentace naší 

organizace ve stánku i těm, kdo zakoupením výrobků podpořili naši činnost.  
 

Poděkování patří i Vám ostatním, kdo jste nám během uplynulého roku jakýmkoli 

způsobem vyjádřili svou podporu. Ať to bylo poskytnutím materiální pomoci nebo 

finančních darů, které směřovaly k zajištění provozu naší poradny, anebo pomocí při 

zajišťování programu pro maminky a jejich děti při společných setkáváních. Věříme, že  

s Vaší podporou bude poradna sloužit dětem a jejich rodičům i v roce 2012. Kéž je to pro 

nás všechny rok, v němž budeme moci nově zahlédnout každý lidský život již od jeho 

početí jako dar a poznat radost z jeho přijetí i z otevřenosti pro potřeby druhých.  

 

Mgr. Iva Křenková 

koordinátorka projektu 
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI 

 

„Děkujeme všem za lásku, ochotu i domov, který jste nám všichni dali…“ 

(z dopisu klientky při odchodu z azylového domu do vlastního bydlení) 

 

Při procházení článků z loňských let se zdá, že se život v azylovém domě odvíjí stále 

podobně. Ten, kdo jej však vidí více zblízka, pozná, že 

přestože se zvnějšku zdá vše stejné, život přináší stále nové 

a originální scénáře. Čtu si mezi řádky lidská trápení, prohry 

i výhry a promítám si před očima mnohá setkání „u nás na 

městě“. Jsou to setkání s matkami, bývalými klientkami 

azylového domu, které dnes již mají svůj život, své (jak to 

bývá, úplné či neúplné) rodiny. Jsou hrdé na to, co zvládly, 

jsou vděčné za to, s čím jsme jim pomohli. Jistěže nám 

někdy klientka zmizí a „nikdy nikdo o ní už neslyší“, ale  

i o tom je život. Prostě, je to tu u nás pestré, přestože 

rámec dění je stabilní a jakoby se stejnou tváří. 

 

V roce 2011 jsme zveřejnili adresu našeho azylového domu. Vzhledem k potřebám 

zájemkyň o naši službu a místní dostupnosti byl tento náš návrh správní radou přijat  

a odsouhlasen. S odstupem jednoho roku života vidíme, že to byl velice dobrý krok.  

Je zajímavé, že jako první s touto myšlenkou přišla naše sociální pracovnice, a tak 

můžeme říci, že také nám se osvědčilo popřát sluchu „nápadům zdola“. Zrušit statut 

neveřejné adresy našeho azylového domu, který jsme původně zavedli kvůli obětem 

domácího násilí, byl jistě velký, ale rozhodně přínosný krok. Od začátku roku jsme také 

rozšířili cílovou skupinu, tedy skupinu matek, na které se naše pomoc vztahuje. Dosud 

jsme přijímali matky s dětmi do čtyř let, od nového roku 2011 jsme přijímali i děti starší – do 

sedmi let věku. Těmito a jinými změnami jsme se vypořádávali s návrhy inspekčního týmu, 

který nás koncem roku 2010 navštívil. Znamenalo to pro nás inovativní činnost, která nás 

vedla k hledání nových cest – a to se vždycky hodí. Naší prioritou však nadále zůstává 

podpora maminek těhotných – a tím jejich „dětí v bříšku“. 
 

Naší hlavní pracovní náplní je intenzivní podpora matek pro 

jejich dobro i dobro jejich dětí. Jedná se o náročnou práci, 

v popředí je stálé hledání „zlaté střední cesty“, jak pomoci  

a přitom nerozhodovat za někoho, jak podpořit a přitom 

nechat svobodu volby… Individuální spolupráci s klientkami 

střídají společné aktivity – jednak ty, o kterých se dočtete ve 

zprávě z projektu Cesta mateřstvím, a také ty další - naše 

společné obědy a jejich příprava, posezení u táboráku  

i vycházky… 
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Činnost pracovního týmu oživovala a povzbuzovala pravidelná supervize i vzdělávání 

jednotlivých pracovníků, které je pro nás povinné i zajímavé zároveň. Také se vždy těšíme 

na návštěvy lidí z okolí i ze vzdálených míst – znamenají pro nás tolik důležitý „kontakt se 

světem“. Ze vzdělávání nás zvláště povzbudil seminář 

individuálního plánování, který se uskutečnil přímo 

v azylovém domě a ke kterému jsme přizvali další 

pracovníky z azylových domů z okolí.  Mohli jsme se tak 

zaměřit na společné téma: pomoc matkám v tísni 

v pobytových zařízeních. Dva dny společné práce byly pro 

nás příjemným přínosem. 
 

Naše pevná dobrovolnická základna vydržela stát a rozvíjet se i v roce 2011. Dobrovolníci 

přijížděli každý měsíc a svýma šikovnýma rukama opravili, co se dalo, a dobrým srdcem 

pomohli, kde se dalo. Dobrovolnické brigády jsou pro nás vždy tak trochu „společenskou 

akcí“, a to nejen tehdy, když pro nás dvakrát do roka (červen a prosinec) dobrovolníci 

připraví divadelní představení, na které zveme všechny, na něž si jen vzpomeneme. Pokud 

patříte mezi ty, kdo jste tyto divadelní pohádky našich dobrovolníků ještě neviděli, určitě 

navštivte čas od času naše webové stránky a nechte se pozvat… 
 

To, co je v naší práci milým, bych nazvala jedním slovem - SETKÁNÍ. Děkuji všem, kdo nám 

umožnili se společně setkat. Díky patří našim klientkám a jejich dětem, pracovnicím, které 

jim v každodenních setkáních pomáhají najít cestu dál. Jsme potěšeni každou návštěvou 

jednotlivého člověka, který přišel nabídnout kus něčeho ze sebe, aby obohatil jiné. Děkuji 

za věci, oblečení či starší kočárek, které nechávají dobří lidé u dveří našeho domu, aby si 

klientky „trochu polepšily“. Je povzbuzením vidět, že přišel někdo, kdo byl pozván na naši 

akci a že odchází s úsměvem. Obdivuji ty, kdo nabídli našim klientkám svůj čas a také 

příležitost smysluplně prožít volné chvíle.  
 

Projekt v číslech… 

V loňském roce využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni celkem  

17 klientek a 23 dětí. Z celkového počtu 4 klientky a 4 děti nastoupily k pobytu ještě v roce 2010  

a v průběhu roku 2011 pobyt ukončily. 

 Během roku 2011 k pobytu nastoupilo celkem 13 klientek a spolu s nimi využívalo služby  

19 dětí, z nichž 6 se narodilo v průběhu pobytu v azylovém domě (4 chlapci a 2 děvčata); 

 Průměrný věk klientek azylového domu byl 27,6 let; 

 Během roku 2011 ukončilo pobyt celkem 11 klientek (do samostatného bytu odešlo  

5 klientek; k rodičům se vrátily 2 klientky; do jiného zařízení azylového typu 4 klientky); 

 Struktura dle místa trvalého bydliště klientek - z celkového počtu 17 klientek bylo  

8 klientek z Pardubického kraje; 6 klientek ze Středočeského kraje; po jedné klientce  

z Jihomoravského, Královéhradeckého kraje a z Kraje Vysočina. 
 

Lidé… a zas jen lidé jsou si navzájem tím největším bohatstvím. 
 

Bc. Pavla Glogarová, DiS. 

vedoucí sociální pracovnice azylového domu 
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PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM 

 

Projekt Cesta mateřstvím, realizovaný v době pobytu klientek v Azylovém domě pro 

těhotné ženy v tísni, měl umožnit intenzivnější práci s klientkami na osvojení jejich 

mateřské role a rozvinutí rodičovských kompetencí prostřednictvím různých forem 

vzdělávání či praktického nácviku dovedností. Klientkám jsme proto nabízeli množství 

činností a akcí v těchto tematických oblastech – zdravý životní styl, videotrénink interakcí, 

setkání s psychologem, životospráva, finanční a počítačová gramotnost a rozmanité 

volnočasové aktivity, díky kterým se mohla matka učit aktivnímu trávení volného času 

spolu se svým dítětem. Z nabízených aktivit si každá klientka měla možnost vybrat ty 

aktivity, které by ji zajímaly, nebo ty dovednosti, kterým by se chtěla naučit.  

 

Do azylového domu za námi přijížděla slečna M. Faltysová, která klientky učila orientovat 

se ve světě počítačových sítí. Klientky se několikrát zúčastnily setkání s psycholožkou 

PhDr. H. Mervartovou a probíraly společně zvládání různých životních situací, paní  

Bc. M. Bušková zase s klientkami probírala finanční a dluhové poradenství. Paní  

J. Koryntová z Občanského sdružení Spektrum Vysočina nám nastínila zdravotnickou 

problematiku prevence nemocí, paní L. Štěpánková nám zase přednášela o nehormonální 

antikoncepci. Paní Ing. Miláčková, odbornice na tvorbu šperků, ukázala našim klientkám, 

jak si mohou vyrobit šperky dle vlastní představy. Navštívila nás i kosmetička  

a rehabilitační masér M. Žejdlík, který předvedl maminkám masáž miminek. Naše klientky 

měly možnost vyslechnout si přednášku na téma zubní hygiena, úrazy u dětí, karcinom 

prsu a drogová závislost. Porodní asistentka paní M. Glogarová, DiS. hovořila s klientkami 

o porodu a péči o dítě.  

 

Nedílnou součástí života v azylovém domě je pro maminky videotrénink interakcí, který 

pravidelně připravuje Mgr. I. Křenková. Videotrenérka nahrává interakci mezi matkou  

a dítětem při běžné činnosti, nahrávku analyzuje a spolu s klientkou přehrává a rozebírá 

témata jako například oční kontakt při kojení, tělesný kontakt, věnování a přenášení 

pozornosti, příjem iniciativ dítěte při učení, rozvoji řeči atd. Klade důraz na trpělivost  

a vytrvalost, oceňuje její úspěchy, podporuje matku  

a motivuje ji k další práci na sobě. Maminky se při 

jednotlivých setkáních naučí lépe porozumět svému 

dítěti a reagovat na jeho potřeby.  

 

V létě jsme připravovali akce spíše venku, na 

čerstvém vzduchu, v zimě jsme využívali prostor 

našeho azylového domu. V sále azylového domu se 

konalo večerní cvičení tak často, jak si klientky přály. 

Zpříjemnily nám je nové míče a podložky, které jsme dostali a na kterých se nám dobře 

cvičilo. Společenskou místnost jsme zase využívali pro šití na šicím stroji. Některé klientky 
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již šít uměly, jiné se to musely učit od samého začátku. Opravovali jsme oblečení, šili 

kapsáře dětem do školy, pustili jsme se i do šití jednoduchého oblečení. Tvořili jsme také 

z keramiky, batikovali trička, vyráběli svícny a následně prodávali na trzích v Hlinsku. 

 

V prostorné kuchyni azylového domu jsme spolu 

s klientkami pekli na Velikonoce, ale i na Vánoce. 

Smažili koblihy na Masopust, chystali občerstvení  

ke Dni otevřených dveří a na divadelní představení 

našich dobrovolníků, zdobili narozeninové dorty, 

pekli chleba a rohlíky v naší domácí pekárně… 

 

S klientkami a jejich dětmi jsme chodili na procházky 

zimní i letní krajinou, pozorovali zvířata, sbírali houby. Hodně času jsme trávili na zahradě 

azylového domu a společně opékali špekáčky. Pro klientky a jejich děti jsme také 

uspořádali několik výletů. Zorganizovali jsme dětský den a to nejen pro děti našich 

maminek, ale i pro děti z okolních vesnic, děti dobrovolníků i přátel organizace.                   

O Velikonocích jsme navštívili v Hlinsku výstavu v osadě roubených chaloupek zvanou 

„Betlém“. Vánoční betlémy jsme zase shlédli v muzeu a v Orlovně jsme se zúčastnili 

„Medových dnů“ a prohlédli si prosklený úl. Do mateřského centra Hlinečánek jezdily 

naše klientky na cvičení maminek s dětmi a měly tak možnost seznámit se i s jinými 

maminkami. Na společnou akci s tímto mateřským centrem se nejvíce těšily děti, protože 

v plánu byla návštěva zoologické zahrady v Jihlavě. Několikrát jsme navštívili také bazén 

v Hlinsku a zúčastnili se koňských závodů v naší vesnici.  

 

Projekt v číslech… 

 Videotrénink interakcí – počet zúčastněných klientek azylového domu: 12; počet                 

setkání: 73, počet intervencí: 118.  

Následujících aktivit se klientky účastnily opakovaně: 

 Společná setkání s psychologem (semináře) - počet setkání: 5, počet klientek: celkem 21. 

 Zdravý životní styl (přednášky a praktický nácvik dovedností) - počet aktivit: 23, počet 

zúčastněných klientek: 86. 

 Zdravá životospráva – počet aktivit: 12, počet zúčastněných klientek: celkem 40. 

 Finanční gramotnost – přednášky a individuální konzultace se zúčastnilo 6 klientek. 

 Počítačová gramotnost - praktický nácvik dovedností, počet setkání: 11, počet 

zúčastněných klientek: celkem 34. 

 Volnočasové aktivity – počet aktivit: 34, počet zúčastněných klientek 131. 

 
 

Odměnou tohoto projektu je úsměv na tváři našich dětí a klientek a vzpomínky, které si 

z našeho azylového domu odnesou.                                                                       

Lenka Svobodová 

koordinátorka projektu 
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PROJEKT ZAČÍT ZNOVU 

 

„Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to 

příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich 

místě my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je 

pochopit.“                  (J. M. Simmel)

          

 

Projekt Začít znovu byl v roce 2011 realizován především s cílem 

dát možnost postupně se osamostatnit těm matkám, které 

odcházejí z azylového domu a chtějí být nadále podporovány 

při řešení svých záležitostí. Zkušenost z minulosti nám ukázala, 

že odchod z azylového domu do samostatného bydlení 

znamená pro klientky jakési „hození do vody“. V azylovém 

domě se naučí zodpovědně přistupovat k řešení problémů, 

záležitostí a k péči o děti a po odchodu z azylového domu se 

dostávají opět do jiného prostředí, kde nenachází návaznost  

a dostatečnou podporu v pokračování tohoto jednání. 

 

Během prvního čtvrtletí roku 2011 byly do projektu zapojeny 4 klientky. Z toho 3 klientky 

pravidelně navštěvovaly pracovnice projektu v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni  

a navazovaly na konzultace, které probíhaly při jejich pobytu v azylovém domě. Klientky 

tak neztrácely kontakt s prostředím a lidmi, kteří se zajímali o jejich situaci. V průběhu 

konzultací se řešily záležitosti z oblasti finančního plánování či rozpočtu, rodinných 

poměrů klientek, využití volného času nebo pomoci při vyřizování úřední korespondence 

s návazností dalších služeb. Vítána byla i materiální výpomoc.  

 

S druhým a třetím čtvrtletím roku a přicházejícím slunečným počasím se na klientky 

projektu Začít znovu začalo obracet také štěstí. Jedna z nich získala dar vybavení bytu od 

nadačního fondu a dodělávala jeho úpravy, jiné 

činily svá životní rozhodnutí. Velkým bonusem pro 

všechny klientky byla účast na volnočasových  

i vzdělávacích aktivitách azylového domu, které 

jim pracovnice projektu zprostředkovávaly a na 

některých je i doprovázely. Děti měly také 

možnost účastnit se opékání špekáčků, dětského 

dne v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni, 

divadelního představení našich dobrovolníků, 

výletu do ZOO v Jihlavě s mateřským centrem Hlinečánek nebo jen tak přijít do azylového 

domu za ostatními dětmi. 

 

http://cituj.cz/Citaty/autorinfo-732.aspx
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V posledním čtvrtletí roku 2011 měly pracovnice projektu příležitost blíže se seznámit 

s prostředím, ve kterém klientky žijí, kde bydlí a vychovávají své děti. Začátkem listopadu 

se totiž domluvily s některými z klientek a navštívily je v jejich hezky vybavených bytech. 

Zatímco některé ještě chtěly poradit se svými záležitostmi, jiné nám již spíše sdělovaly, jak 

si při řešení počínají, co vše se jim podařilo zařídit samotným a co je ještě čeká. Bylo hezké 

vidět jejich spokojené tváře a člověk si v tuto chvíli nadevše 

uvědomil, že v životě není důležité mít honosné materiální 

vybavení, ale především být s rodinou, mít zázemí a na 

koho se obrátit. Rádi jsme slyšeli, že Vánoce budou klientky 

slavit „doma“. Právě toto vyjádření v nás vzbuzovalo jakýsi 

klid, že klientky skutečně našly své zázemí a povedlo se jim 

začít znovu. I když si možná dál ponesou do budoucnosti 

mnohé těžkosti z minulosti, podařilo se je alespoň zčásti 

rozlomit a jít dál. Tato návštěva završila projekt v roce 2011. 

Když bychom se teď chtěli za ním ohlédnout, dal by se 

shrnout do několika krátkých vět: “Díky všem, kteří jej 

podpořili. V našich očích měl smysl a klientky, které do něj 

vstoupily, odchází uvědomělejší a mnohem jistější v poznání, že toho zvládnou více 

samy.“ 

 

Svou účastí na projektu Začít znovu si klientky mohly uvědomit, že pomoci se dá těm  

z nich, kdo své záležitosti chtějí řešit s co nejmenšími odklady. Vždyť každý z nás ví, že je 

mnohem lepší řešit problémy i další záležitosti v počátcích, než je nechat dojít až do 

konce, kdy už mnohdy není možné najít bezbolestná řešení beze ztrát. Ale učily se  

i pracovnice. Poznávaly, že bez vůle klientek samotných podílet se na změně vlastní 

sociální situace, by tento projekt pozbýval hodnot, pro které byl realizován.  

 

Projekt v číslech… 

 

Cílovou skupinou tohoto projektu byly matky s dětmi, které odcházely z azylového domu do 

samostatného bydlení. Poradenství se týkalo sestavení domácího rozpočtu, řešení dluhů nebo 

celkové finanční stabilizace po odchodu z azylového domu, žádostí o příspěvky z nadačního fondu 

na vybavení bytu, témat týkajících se péče o dítě, podpory klientek v navštěvování volnočasových 

aktivit s dětmi, podpora při úpravě rodinných poměrů, při vyřizování úřední/soudní 

korespondence nebo její objasňování. V průběhu roku 2011 nabídky poradenství opakovaně 

využívalo celkem 6 klientek, které bydlí v okolí azylového domu (a 10 dětí), z nich celkem  

3 klientky (7 dětí) navštěvovaly pracovnice projektu pravidelně. 

 

Bc. Pavla Glogarová, DiS., koordinátorka projektu 

Zpracovala: Bc. Martina Tlustá, DiS., sociální pracovnice 
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POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI  

 

„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“   (Mark Twain) 
 

Cílem projektu byla realizace pohádkového divadelního představení, jehož scénář vytvořili 

i herecky ztvárnili dobrovolníci. Představení bylo uvedeno 

dvakrát v předvánoční době a bylo otevřené široké 

veřejnosti. V jádru celého projektu byla inovativní nebo spíše 

znovuobjevená forma předávání poselství lidských hodnot, 

která vždy byla a je považována za přirozenou formu 

výchovy - pohádka. Realizace projektu přispěla u mnohých  

z aktivně zapojených dobrovolníků ke zjištění, že dokáží 

mnohem víc, než si myslí.  Ať už se jednalo o herecké 

ztvárnění, zpracování trémy při vystoupení, výběr hudby, šití 

kostýmů - ve všech oblastech přípravy akce byla před 

konkrétního člověka postavena "výzva". A pokud ji přijal jako 

šanci, byl to zase konkrétní člověk, který byl touto zkušeností obohacen. Ze strany diváků 

jsme měli především pozitivní odezvy, oslovila je osobitost zpracování, způsobená 

pravděpodobně tím, že scénář připravovali 

převážně rodiče - dobrovolníci a čerpali  

z vlastních zkušeností a z hledání ideálu dobra  

a krásy pro člověka. Negativní odezvou od starších 

lidí bylo především to, že někdy nebylo dobře 

rozumět, což se pokusíme vylepšit pomocí 

techniky v příštím roce. 

Projekt přinesl zhruba 300 lidem předvánoční 

radost a zážitek, že krásné chvíle se dají prožít při 

spolupráci a ve společnosti druhých lidí, když se snaží tvořit společně něco pro dobro 

někoho jiného. 

Projekt v číslech… 

 

V rámci přípravy této prorodinné aktivity, která zahrnovala přípravu a realizaci divadelního 

představení, proběhlo v měsících září až prosinec 2011 celkem 16 setkání dobrovolníků a poté dvě 

realizovaná divadelní představení pro širokou veřejnost. Aktivně se zapojilo 25 herců 

(dobrovolníků) a 2 pomocníci (osvětlení). Celkový počet návštěvníků byl zhruba 320 lidí.                           

V Hamrech přibližně 120 lidí a v Ženklavě 200 lidí, převážně se jednalo o rodiny s dětmi. 

Již nyní se můžete těšit na divadelní představení v příštím roce… 

Mgr. Marcela Holeňová 
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NAŠI ZAMĚSTNANCI 

(stav k 31. 12. 2011) 

„Přístup je nenápadná věc, na které ohromně záleží.“     (Winston Churchill) 

Začínám psát o pokladu organizace – o lidech, našich zaměstnancích, kteří proměňují 

poslání organizace v každodenní realitě života do konkrétních činů, ať už jde o spolupráci 

a komunikaci s klientkami azylového domu, s kolegy vlastními i z jiných organizací, 

s kolegy z úřadů i s našimi donátory.  

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se v roce 2011 podíleli zaměstnanci: 

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

(0,3 - DPČ1), konzultant webového poradenství (DPP2).  

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

ředitelka (úvazek 0,6), vedoucí sociální pracovnice (úvazek 1,0) a její tým v přímé péči: 

sociální pracovnice (úvazek 1,0), kterou v prosinci při odchodu na mateřskou dovolenou 

vystřídala nová sociální pracovnice (zatím na DPP), 5 pracovnic v sociálních službách 

(celkem úvazků 3,9) a dvě pracovnice v sociálních službách na DPP. Ekonomickými 

záležitostmi a technickým zajištěním stavu budovy se zabýval ekonomický ředitel  

(úvazek 0,3). V průběhu roku vypomáhal při zajištění provozu údržbář azylového domu.  

Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: ředitelka (úvazek 0,1), 

koordinátorka projektu (DPP), lektorka videotréninku interakcí (DPP), pracovnice 

projektu (2 x DPP), lektor práce na PC (DPP). 

Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli tito zaměstnanci: koordinátorka projektu 

(DPP), sociální pracovnice (DPP), pomocná pracovnice (DPP). 

Administrativní činnost v rámci projektu Pohádka nejen pro děti byla zajištěna 

koordinátorem projektu (DPP). 

V rámci střediska Správa vykonávali svou činnost: ředitelka (úvazek 0,2), ekonomický 

ředitel (úvazek 0,2) a administrativní pracovnice (úvazek 0,2). 

 

*** 

 „To, co je za námi, i to, co je před námi, je bezvýznamné v porovnání s tím, co je v nás.“      

                  (Walt Emerson)            

Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v rámci jednotlivých projektů, především 

za to, co do své práce vkládali jako přidanou hodnotu – tvořivost, zájem o rozvoj projektů, 

nápady a inspiraci ke zlepšení.  

                                                           
1
 Dohoda o pracovní činnosti 

2
 Dohoda o provedení práce 
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Zvláště děkuji Bc. Pavle Glogarové, DiS., vedoucí sociální pracovnici azylového domu  

a koordinátorce projektu Začít znovu, za vedení svěřených 

zaměstnanců způsobem, který jim pomáhal objevovat v sobě 

potenciál k růstu a neustálému zlepšování. Paní vedoucí 

vytvářela kolem sebe lidsky vstřícné prostředí úcty k člověku 

s ohledem na jeho individualitu (ať to byl zaměstnanec  

či klientka). Její podřízení o ní říkají, že je spravedlivá  

a upřímná, a tyto principy uplatňuje i při řešení konkrétních 

problémů v rámci poskytované služby, což se odráželo 

v týmové práci i atmosféře zařízení, kterou mnozí návštěvníci 

hodnotili jako velmi tvořivou a pozitivní. Děkuji také 

koordinátorce projektu Poradna Cesta těhotenstvím,  

Mgr. Ivě Křenkové, která vytváří zázemí pro realizaci služeb poradny a hledá nové 

způsoby, jak podpořit ženy v jejich mateřské roli.  

 

Děkuji také členům správní rady za jejich podporu a připravenost pomoci, kde je třeba. 

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

zastává práci ekonomického ředitele. S velkou trpělivostí a vytrvalostí se zhostil úkolů, 

které s sebou nese vyúčtování přijatých dotací a nadačních příspěvků a plánování 

finančního vývoje organizace. Děkuji také MUDr. Petronele Vahalíkové, člence správní 

rady, která poskytuje odborné poradenství v rámci webové poradny. Její práce je cenná 

tím více, že se jí věnuje ve svém volném čase, mimo své pracovní povinnosti.  

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

účetní P. Bernertové, supervizorce týmu v azylovém domě PhDr. H. Mervartové a dalším, 

kteří jakkoliv přispěli k realizaci našich projektů.  

 

*** 
 

„Většinou jednáme, jako kdyby pohodlí a luxus byly cílem našeho života. Přitom jediná věc, 

která nás činí opravdu šťastnými, je být pro něco nadšený.“                              (Charles Kingsley) 

Měla jsem to štěstí setkat se s několika zajímavými lidmi ze světa byznysu, kteří se 

rozhodli pomáhat v neziskovém sektoru. V ziskovém sektoru platí obchodní vztahy  

na bázi – já tobě a ty mně. Oni už na to, zdá se, přišli, že v neziskovém sektoru to funguje 

jinak. Pomáhá se těm, kteří to nemají jak vrátit, i když vlastně jen zdánlivě, protože setkání 

s nimi nás může obohatit a ukázat jiný rozměr života. Pomáháme klientkám s nadějí,  

že ony pomohou svým dětem. A jejich děti třeba jednou pomohou někomu jinému…  

 
Mgr. Marcela Holeňová 

ředitelka 
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ 

 

„Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti, optimista vidí příležitost v každé obtížnosti.“ 

(Winston Churchill) 

Můžeme naříkat nad zkracováním dotací ze státního rozpočtu anebo se napnout  

a pracovat dvakrát víc v době krize s nadějí, že se ukáže jako plodné přísloví: „Je lepší 

zapálit svíčku, než proklínat temnotu“. Oslovování většího množství donátorů, kteří 

darují menší částky, s sebou přináší více práce s administrativou, na druhé straně 

vícezdrojové financování je nutností neziskové organizace v dnešní době. V uplynulém 

roce jsme se snažili reagovat na výzvy, vzdělávali se, učili se z vlastních chyb a hledali 

cesty jak stát na „tepu“ potřeb společnosti. Je to velké dobrodružství hledat ten průsečík, 

kde se potřeby společnosti protínají s možnostmi organizace s daným posláním  

a současně s nabídkou dotačních příležitostí. Pravděpodobně se totéž v různých 

obměnách budeme učit i v letech následujících, jelikož pohyb a změna jsou známkami 

života – i života organizace. 

Naší oporou byl již čtvrtým rokem generální donátor 

všech projektů Nadační fond Betlém nenarozeným, 

který projekty Obecně prospěšné společnosti Dlaň 

životu (OPS) v roce 2011 podpořil celkovou částkou ve 

výši 915 000 Kč. Objemem darovaných finančních 

prostředků v uplynulém roce patří k jedněm  

z největších donátorů OPS. Možná vás překvapí,  

že tuto částku nadačnímu fondu zaslali především pravidelní dárci, kterým se pracovně 

říká „drobní dárci“. Posílají totiž několik stovek měsíčně, částku, kterou by mohli 

postrádat pro sebe a svou rodinu a rozhodli se o ni rozdělit s druhými.  

Nadační fond Betlém nenarozeným je nejen zakladatelem OPS, ale především ji podporuje 

od jejího založení až dodnes. Nadační fond bezplatně pronajímá OPS budovu azylového 

domu již od jeho otevření v roce 2008a stará se o nemovitost. OPS smí bezplatně 

používat při své činnosti logo nadačního fondu s ochrannou známkou. Organizace 

spolupracují i v dalších oblastech jako například při 

organizování pravidelných dobrovolnických brigád 

v azylovém domě, při oslovování potenciálních 

dárců apod. 
 

Na realizaci jednotlivých projektů OPS se podíleli 

donátoři, jejichž stručný přehled uvádíme 

na následujících stránkách. 
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Projekt Poradna Cesta těhotenstvím 

- Obdrželi jsme dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky 

ve výši 182 867 Kč. Z dotace byly částečně uhrazeny osobní náklady a částečně 

provozní náklady – nájemné, služby externí účetní, školení. 

- Projekt byl také podpořen Nadačním fondem Betlém nenarozeným částkou  

180 962 Kč, která byla využita k částečné úhradě nájemného, externích účetních 

služeb, internetu, materiálu a k částečné úhradě osobních nákladů. 

- Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz podpořil projekt částkou 8 000 Kč, 

kterou jsme využili k úhradě správních  

a místních poplatků za umístění informační 

cedule a k úhradě služeb propagace projektu 

(MHD Ostrava). 

- Firma ArcelorMittal Ostrava, a.s. přispěla 

částkou 5 000 Kč v rámci zaměstnaneckých 

minigrantů. Příspěvek zprostředkovala paní 

Taťána Ujházy, za což jí srdečně děkujeme. 

Finanční částku jsme použili na vybavení dětského koutku v poradně. 

Celkové náklady na realizaci projektu činily 376 829 Kč. 

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 

- Azylový dům pro těhotné ženy v tísni byl v roce 2011 spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Individuálního 

projektu Pardubického kraje částkou 1 512 000 Kč. Z této částky jsme hradili 

především osobní náklady pracovníků azylového domu. 

- Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil projekt částkou 389 469 Kč, kterou 

jsme mohli uhradit materiálové náklady, nemateriálové (služby) jako například - 

údržbu, telefon, externí účetní služby, vzdělávání a částečně také osobní náklady. 

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

využili na úhradu části materiálních nákladů (čisticí prostředky, kancelářské 

potřeby, služby - telefon, internet, opravy, 

údržba, školení, účetní a ekonomické služby).  

- Úhrady za poskytování ubytování  

a fakultativních služeb činily 258 654 Kč. 

- V rámci projektu „Čtení pomáhá“ jsme 

obdrželi částku 100 000 Kč na zahájení 

výstavby dětského minihřiště na zahradě 

azylového domu. Donátorem a otcem 

projektu je pan M. Roman. 

- Finanční podpora ze záštity hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radka Martínka ve 

výši 17 500 Kč byla pro nás vítanou pomocí. Z neinvestiční dotace jsme mohli 
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zakoupit materiál pro provoz azylového domu – zakoupit vybavení společné 

kuchyně pro klientky a jejich děti, přebalovací pult do koupelny. Pořídili jsme také 

nové povlečení a čisticí prostředky k zajištění hygieny a zajistili drobné opravy  

a revize. 

- Nadační fond Josefa Luxe nás podpořil částkou 5 000 Kč, která byla určena  

na zajištění vzdělávání pracovníků azylového domu. 

- Dary drobných dárců a ostatní příjmy jsme obdrželi v celkové výši 312 559 Kč.      

Celkové náklady na realizaci projektu činily 2 665 181 Kč. 

 

Projekt Cesta mateřstvím 

- Projekt podpořil Nadační fond Betlém nenarozeným částkou ve výši 102 522 Kč, 

která byla použita na úhradu kancelářských potřeb, drobného vybavení, 

cestovného, externích účetních služeb a k částečné úhradě osobních nákladů. 

- Dále byl projekt podpořen z Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor rodinné 

politiky částkou 97 803 Kč. Z dotace jsme uhradili odměny odborným lektorům, 

osobní náklady pracovníků projektu, částečně účetní služby a materiálové 

náklady. 

Celkové náklady na realizaci projektu činily 200 325 Kč. 

Projekt Začít znovu 

- Projekt podpořila Nadace člověk člověku příspěvkem ve výši 15 000 Kč, který byl 

využit na úhradu odměn koordinátorky a pracovnice projektu (DPP). 

- Dále se na dofinancování projektu podílel Nadační fond Betlém nenarozeným 

částkou ve výši 15 319 Kč, ze které jsme uhradili částečně materiálové náklady, 

osobní náklady a externí účetní služby. 

Celkové náklady na realizaci projektu činily 30 319 Kč. 

 

Projekt Pohádka nejen pro děti 

- Projekt Pohádka nejen pro děti byl takřka zcela financován Nadací OKD, která na 

jeho realizaci přispěla částkou 14 750 Kč. Tento příspěvek byl využit k úhradě 

nájemného za společenský sál k realizaci představení, k úhradě materiálových 

nákladů a k částečné úhradě osobních nákladů. 

- Zbývající částku 854 Kč dofinancoval Nadační fond Betlém nenarozeným. 

 

Celkové náklady na realizaci projektu činily 15 604 Kč. 
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Středisko správa 

Náklady v rámci střediska správa byly hrazeny z těchto zdrojů: 

- Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 225 74 Kč na úhradu 

materiálových (např. propagační materiály) i nemateriálových nákladů (např. 

nájem sídla) a k úhradě osobních nákladů. 

- Ostatní příjmy činily částku 208 070 Kč. Z těchto prostředků jsme hradili elektřinu, 

plyn, vodné a stočné, externí účetní služby (audit), částečná úhrada mzdových 

nákladů, poplatky, nájemné, pojištění, opravy a údržbu. 

Celkové náklady na středisko správa činily 433 944 Kč. 

Jmenovitě děkujeme za podporu: 
 

- Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným  

- Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí  

- Panu hejtmanu Pardubického kraje Mgr. Radku Martínkovi  

- Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru rodiny a dávkových systémů 

- Městu Hlinsko  

- Nadaci člověk člověku 

- Nadaci OKD 

- Nadaci pro radost 

- Městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

- Nadačnímu fondu Josefa Luxe 

- Firmě ArcelorMittal Ostrava, a.s., zvláště 

paní Taťáně Ujházy za zprostředkování 

zaměstnaneckého minigrantu 

- Projektu Čtení pomáhá (za podpory pana Martina Romana) 

- Panu Martinu Hošnovi za osobní návštěvu v azylovém domě, za povzbuzení a za 

finanční podporu ve výši 50 000 Kč  

- Firmě Dušan Hopp Auto Díly Servis, s.r.o., která přispěla darem ve výši 10 000 Kč  

- Panu Michalu Vašákovi za věcný dar v hodnotě 7 000 Kč 

- Paní M. Ilinčevě Čerkašině za finanční dar ve výši 4 000 Kč na potravinovou pomoc 

- Paní Tereze Kavanové za pomoc s překlady žádostí do angličtiny 

- Panu Ing. Janu Víchovi, jednateli firmy OPTYS spol. s r.o., za velkorysou vstřícnost  

a podporu při zajištění tisku výročních zpráv. 
 

Děkujeme také všem našim dárcům, i těm, kteří si přáli zůstat „neznámí“ a zvláště těm, 

kteří nás pravidelně podporují – jste naší oporou a povzbuzením. Děkujeme, že nám 

pomáháte vracet matky s dětmi do obyčejného života obyčejných lidí. 

Mgr. Marcela Holeňová, Ing. Jiří Hutyra 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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ROZVAHA 

 

 

 
 



 

25 

 

 
 

 

 

 

 



 

26 

 

 



 

27 

 

 

 



 

28 

 

ZÁVĚR 

 

 
„V životě nejde ani tak o to, co my očekáváme od života, jako spíše o to, co život očekává  
od nás…“   
 
 
S tímto poznáním se s námi sdílí zakladatel logoterapie V. E. Frankl. Význam těchto slov 

jsme sami schopni více docenit v odstupu prožitých 

let. Když si promítneme zpět svou minulost, sami 

vnímáme, kterých skutků si vážíme a rádi se k nim 

ve vzpomínkách vracíme a na které bychom 

nejraději zapomněli…  A pravděpodobně máme 

radost z okamžiků, kdy jsme dokázali odpovídat 

praktickými kroky na výzvy, které život přinášel. 

 

Výzva, která spojila mnohé z nás ke společné 

konkrétní pomoci těhotným ženám v tísni, je výzvou k pomoci novému lidskému životu, 

začínajícímu v okamžiku početí. Aby se tento nový život mohl rozvíjet a zrát, chceme 

pomoci matce a jejímu dítěti před i po jeho narození a to nejen skrze aktuální sociální 

pomoc a poradenství, ale také podporou ženy v jejím mateřství - kursy péče o dítě, 

učením se hospodaření s financemi, pomocí při hledání následného ubytování a dalšími 

aktivitami. 

 

Kdo má srdce otevřené, najde tu „svou“ bolest světa, které by právě on mohl pomoci, ať 

už svými pevnými postoji, praktickou pomocí, poskytnutím materiálního zázemí či 

finančního daru nebo modlitbou za druhé. Zřejmě jen na cestě pomoci druhým lidem 

pochopíme hluboký smysl své vlastní existence.  

 
Přeji Vám i sobě, ať se nám to daří a neztrácíme odvahu vytrvat v dobrém.  
 
 

MUDr. Petronela Vahalíková 
členka správní rady 
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AUDIT 

 



 

 

 
              Obecně prospěšná společnost 

 
  

       DLAŇ ŽIVOTU 
 
 
 

 

KONTAKTY 
 

Na organizaci: 

Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka 

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

 

Na azylový dům: 

Bc. Pavla Glogarová, DiS., vedoucí sociální pracovnice 

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

 

Na Poradnu Cesta těhotenstvím: 

Mgr. Iva Křenková, koordinátorka projektu 

poradna@dlanzivotu.cz, Tel. : 605 32 92 32 

 

Na správní radu: 

Ing. Jiří Hutyra, předseda správní rady 

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

 

 

 

Srdečně Vás zveme na návštěvu: 

www.dlanzivotu.cz 
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