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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 pře-
mýšlejí 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.
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Statutární zástupce:
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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 v Ostravě, oddíl 
O, vložka 149. Zakladatelem Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu je Nadační fond Betlém 
nenarozeným.
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ÚVOD

Milí přátelé,

rok uplynul jako voda a já Vás smím opět srdečně pozdravit při čtení naší vý-
roční zprávy.

Chtěli bychom se s Vámi podělit o rok našeho života, představit Vám naši čin-
nost, sdílet s Vámi zkušenosti i výstupy z projektů, které se nám díky podpoře 
mnohých z vás podařilo během uplynulého roku uskutečnit.

Letos mám pro vás malé překvapení: moje kolegyně, vedoucí jednotlivých 
projektů, byly tentokrát inovativní a tvořivé a rozhodly se, že si zahrají na 
redaktory, kteří se v jejich projektech zvídavě rozhlížejí se svými zápisníky na 
poznámky. Postupně tak daly vzniknout „reportážím“, jak samy říkají. Tyto reportáže ze života našich 
projektů Vám nyní předkládáme. 

Doufám, že se Vám živé povídání bude líbit a dovolí Vám, abyste se na chvíli ocitli tam, kde naše 
Dlaň životu žije. Třeba v centru Ostravy, kde mnohdy šedivou barvu rozráží naše barevná cedule po-
radny Cesta těhotenstvím. V Hamrech, kde stále žlutě září náš azylový dům a dává život projektům 
Cesta mateřstvím a Začít znovu. A třeba ještě dál… Přeji Vám hezký výlet do našich končin.

Za sebe bych ráda vyjádřila vděčnost našim podporovatelům a dárcům, jste nám povzbuzením  
a oporou. Čas plyne dál a my jdeme stále vpřed, připraveni otevřít dlaň životu těm, kteří ji nejvíce 
potřebují…

Mgr. Marcela Holeňová

ředitelka
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM

Procházím malým parkem v centru Ostravy, kde nový den vítají první ptačí 
melodie, a před očima mám secesní rohový dům, v jehož oknech září žlu-
tomodrý nápis „PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM“. Přesně tam míří mé 
kroky. Tam se chci dozvědět, jak se odvíjel život tohoto projektu v roce 2012.

Při vstupu do poradny mě na stěnách upoutávají fotografie rozesmátých mi-
minek. A jak by ne? Vždyť právě děti na začátku života jsou hlavním tématem 
projektu Cesta těhotenstvím. Je to už pěkná řádka let, kdy se zrodil nápad 
nabídnout zázemí zvláště pro situaci, kdy dítě přichází na svět nečekaně. Za 
pár měsíců tady budou slavit desáté výročí od chvíle, kdy tento nápad dostal 
konkrétní podobu otevřením poradny. Jak šel čas, poradna se stávala nejen 
místem pro hledání řešení v tíživé situaci v souvislosti s těhotenstvím, ale i místem podpory s mož-
ností načerpání potřebných znalostí a dovedností při péči o děti ještě dříve, než se narodí.

A co se tedy všechno dělo v poradně v roce 2012?

Maminky, které jejich těhotenství překvapilo a ocitly se v tíživé situaci, mohly stejně jako v předcho-
zích letech využívat službu poradenství v situaci nechtěného těhotenství. 
Byla to například maminka, která do poradny přišla s úzkostí a obavami. U lé-
kaře jí zdůrazňovali, že by se měla rychle rozhodnout a jít na potrat co nejdří-
ve. A tak se vyplašená objevila ve dveřích poradny. Když mohla své obavy 
vypovědět, začala přemýšlet také o jiných řešeních. Při odchodu z poradny 
byla její tvář uvolněná a loučila se s úsměvem.

Jiné maminky potřebovaly pomoci třeba při vyhledání místa k bydlení v azylo-
vém domě anebo přicházely pro materiální pomoc pro dítě. Tu a tam někdo 
do poradny pošle nebo přiveze balíček s oblečky pro miminka, a tak tady vždy 
byla připravena základní výbavička pro potřebné maminky a jejich děti.

Pomoc v tísni nebo v náročné situaci hledaly především ženy (a občas i nějaký muž) také prostřed-
nictvím webového poradenství. Dobrovolnický tým webových konzultantek v poradně pro „Holky  
v nesnázích“ se v roce 2012 rozšířil, a tak se i odpovědi na dotazy stávaly pestřejší. 

Ale vraťme se zpátky k pomoci těm „nejmenším z nás“. Koordinátorka projektu s oblibou používá 
tento výraz, s nímž se vloni setkala i na stejnojmenné konferenci v Brně 
věnované právní ochraně dětí před narozením, kde byla mimo jiné 
příležitost poznat zástupce organizací s podobným zaměřením. Tak tedy 
těm nejmenším z nás a jejich maminkám, případně i otcům, sloužila v po-
radně i v loňském roce dula – průvodkyně těhotenstvím, porodem a ob-
dobím šestinedělí. 

Hned na začátku roku se přihlásila maminka, kterou dula doprovodila  
k porodu a v prvních týdnech po narození jejího miminka. Tato maminka 
o „své“ dule říká: „Byla mi psychickou oporou, když porod neprobíhal, jak jsem si představovala. 
Moje dula byla velice trpělivá a vše, co jsem potřebovala vědět, mi vysvětlovala. Těším se, že si její 
doprovod budu moct zopakovat u dalšího porodu.“ 
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Dula radila také ženám, které se zajímaly o plánování rodičovství. Své poznatky dula obohaco-
vala o další zkušenosti, které během roku načerpala z konzultací se svou kolegyní – certifikovanou 
dulou a ze semináře zaměřeného na možnosti řešení neplodnosti.

Rodiče, jejichž děti už vykoukly na svět, využívali v poradně další bez-
platnou službu s názvem videotrénink interakcí. Tato metoda pod-
poruje rodiče v komunikaci s dětmi. Videotrenérka k tomu doplňuje: 
„Rodiče na videu sledují momenty natočené v jejich domácím prostře-
dí. Zaměřujeme se na chvíle, kdy měli rodiče s dětmi dobrý kontakt  
a nejvíce se jim dařilo přijímat jejich projevy a potřeby. Právě tehdy se 
mezi nimi rozehrávají takové situace, kdy si spolu nejlépe rozumějí.“

Přibližně jednou za měsíc probíhá setkání pro maminky 
s dětmi. Hlavní slovo měli během těchto setkání jejich 
hosté - externí lektorky. A co se maminky od nich do-
zvěděly? Tak třeba fyzioterapeutka a Bobath terapeutka 
O. Večeřová navštívila toto setkání hned dvakrát a ra-
dila maminkám, jak správně děti krmit a podpořit jejich 
předřečové schopnosti. Setkání pro maminky navštívily 
také porodní asistentky, Z. Švancerová a M. Glogarová, 
které se podělily o své zkušenosti s porody a s masáží 
dětí. Stejně jako v předchozím roce patřila mezi pozvané 
lektory i poradkyně pro výživu I. Kochová. Ta měla co 
říci ke zdravé výživě dětí a ke správné životosprávě. Novým hostem byla dětská psycholožka M. 
Kvardová. 

 Během roku se maminky mohly leccos přiučit také na setkáních za-
měřených na tvoření.  Při tvořivých dílnách si tak vyzkoušely zdobení 
kraslic voskovou technikou, vytváření ozdob z korálků anebo pomocí 
nepravého patchworku. Koordinátorka projektu s vděčností vzpomíná 
též na všechny lektorky těchto tvořivých setkání, na jejich ochotu zdar-
ma se podělit s ostatními maminkami o své umění. 

Dětí i maminek se na těchto setkáních během roku vystřídalo několik 
desítek. Byl to třeba Daneček, který si se svými dalšími kamarády ob-

líbil hrací koutek v poradně i jiná zákoutí. Maminky na tato setkání přicházely z různých prostředí. 
Jedna z nich, osamělá maminka dnes už skoro dvouleté holčičky, o těchto setkáních říká: „Jsem 
moc ráda, že se tady dostanu mezi lidi a můžu se něčemu novému přiučit.“

Život poradny však netvořila jen setkání s těmi, kdo využívali její 
služby. Rozvíjela se spolupráce s azylovými domy pro matky s dět-
mi. Pracovnice některých z nich poradnu osobně navštívily a přivedly  
i své klientky. Do poradny zavítaly například i pracovnice oddělení so-
ciální péče městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Milé bylo  
i setkání v azylovém domě v Hamrech, kam pracovnice poradny přije-
ly na celodenní seminář.

Novým tématem se koncem loňského roku pro poradnu stala sociálně-právní ochrana dětí. 
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O poradně se mohli dozvědět také kolemjdoucí z cedule před vcho-
dem, a to díky příspěvku z městského obvodu Moravská Ostrava  
a Přívoz, který pokryl celoroční poplatek za umístění této cedule. Po-
kud jste na podzim jezdili ostravskou MHD, možná jste si také všimli 
letáčku poradny, který cestoval v dopravních prostředcích.

Závěr roku přinesl přípravy na Vánoce. V poradně se sešly různé dru-
hy výrobků dobrovolníků a maminek, které sem během roku docháze-
ly na společný program – svíčky, chňapky, ozdobné kolíčky, pytlíčky, 

tašky, svícny a jiné dárkové předměty. Tyto výrobky pak putovaly na dvě prodejní akce pro nezis-
kové organizace v Ostravě, a to loni poprvé na Advent plný andělů a naopak už po několikáté na 
vánoční trhy v centru města. 

Se zprávou o těchto posledních setkáních uplynulého roku se loučím  
i s touto poradnou a těším se za rok zase na viděnou. Na rozloučenou ještě 
přidám slova koordinátorky projektu: „Ráda bych poděkovala všem, kteří 
v poradně během roku pomáhali svou službou, radou, podporu či darem. 
Přeji nám všem i v dalším roce srdce otevřené pro potřeby druhých, zvláště 
těch nejmenších z nás, a radost ze vzájemného obdarovávání se.“ Když při 
odchodu z poradny naslouchám těmto slovům a zahlédnu úsměvem rozzá-
řenou tvářičku jednoho z jejích návštěvníků, říkám si: „Stojí to za to!“ 

Projekt Cesta těhotenstvím v roce 2012 v číslech:
V roce využívalo služeb poradny 345 klientů, z toho někteří se zúčastnili (i opakovaně) více typů 
aktivit (např. konzultace s dulou i setkání pro matky s dětmi). 

Byly realizovány tyto aktivity:
•	 přednáška s diskuzí: 8 setkání; počet klientů celkem: 34, z toho někteří opakovaně 
•	 vzdělávací aktivity (konzultace s dulou): 7 klientek, 42 kontaktů a 14 konzultací se 40 inter-

vencemi (pozn.: 1 intervence = 30 min. práce s klientem)
•	 psychosociální aktivity (videotrénink interakcí): 3 klientky, 16 kontaktů a 17 intervencí
•	 webové poradenství (poradna Holky v nesnázích): 255 klientů, 258 intervencí (odpovědí)
•	 tvořivé dílny: 3 setkání; počet klientů celkem: 19, z toho někteří opakovaně
•	 konzultační/ informační činnost (poradenství v situaci nechtěného těhotenství, poradenství 

při plánování rodičovství, poradna on line, podpora v rodičovství, materiální pomoc pro dítě, 
informace o projektu a souvisejících službách apod.): 90 klientů, 626 kontaktů a 23 konzul-
tací s 29 intervencemi 

Celkem se v roce 2012 jednalo o 932 kontaktů a 388 intervencí. 
Činnost v sociálně-právní ochraně dětí byla vykonávána podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, a to zejména v rámci pořádání přednášek zaměřených na řešení problémů 
souvisejících s péčí o dítě a poskytování individuálního poradenství při výchově dítěte.

           Kontakty na projekt:
Mgr. Iva Křenková 
koordinátorka projektu
Českobratrská 1229/13
702 00 Ostrava
605 329 232
poradna@dlanzivotu.cz
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI

Dnes ráno v redakci dostávám zajímavý úkol – vydat se do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni 
v Hamrech u Hlinska a připravit reportáž o tomto zařízení. Neváhám a telefonicky domlouvám ná-
vštěvu s vedoucí sociální pracovnicí azylového domu. Jsem rád, že mohu přijet již dnes a zjistit, jak 
se žije maminkám a jejich dětem v azylovém domě.

Jsem tady. Zaparkuji auto a vydávám se ke krásně 
žluté budově umístěné uprostřed přírody. Než dojdu 
ke zvonkům, všímám si dvou srnek pasoucích se 
na protilehlém kopci a malého dítka, které mi mává 
z okna. Lepší přivítání jsem si nemohl přát. Zazvo-
ním tedy na zvonek a ozve se příjemný hlas: „Vítáme 
Vás, pojďte dál.“ Než se stačím rozkoukat, přichá-
zí mě osobně přivítat pracovnice azylového domu.  
A nyní začíná cesta mého dotazování…

Jak to chodí v azylovém domě

Azylový dům nabízí sedm pokojů pro těhotné ženy 
a maminky, které se nachází v tíživé situaci a hledají 
útočiště pro sebe a své děti. V tomto domě jim pracovníci nabízí pomoc ve formě ubytování, po-
radenství a zázemí. Azylový dům je velice útulný a prostorný. Během jeho procházení si všímám 
maminek, klientek azylového domu, které vaří v kuchyni něco dobrého pro sebe a své děti. Opodál 
stojí usměvavá pracovnice, která jim je k dispozici, kdyby si nevěděly rady. Panuje tu velmi příjemná 
atmosféra. Po krátké rozpravě s pracovnicí a maminkami se vydávám po schodišti do prvního patra. 
Stěny podél schodiště zdobí krásné obrazy s dětským motivem. V tomto patře mají maminky své po-

koje a zaručené soukromí. Setkávám se zde s dalšími 
maminkami. Jedna z nich tráví svůj čas se svou malou 
holčičkou ve společenské místnosti a druhá pročítá 
knihu o porodu a těší se na své první miminko – měl 
by to být chlapeček. Kousek od společenské místnosti 
je služební místnost. Jak jsem se dozvěděl, je to pro-
stor pro pracovnice, které jsou maminkám celodenně 
po ruce. Tyto pracovnice maminkám pomáhají tak, 
aby po ukončení pobytu v azylovém domě dokázaly 
vést samy vlastní domácnost a zvládaly péči o své 
děti. Součástí služební místnosti je kancelář sociální 
pracovnice. Ta pomáhá maminkám se zajištěním so-
ciálních dávek, poskytuje sociální poradenství, poradí 
se žádostí o byt či s hledáním zaměstnání. Ke každé 
mamince přistupují pracovníci individuálně. Celý pra-

covní tým velice dobře vede vedoucí sociální pracovnice, která se snaží o harmonické soužití v azy-
lovém domě a dohlíží na kvalitní poskytování sociální služby. A samozřejmě nesmím zapomenout na 
ředitelku, která ve spolupráci s ekonomickým ředitelem zajišťuje, aby tento azylový dům každoročně 
sloužil těm potřebným. 
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Jaký byl rok 2012

„Bylo to pestré…“ odpovídá jedna z pracovnic a pokračuje ve vyprávě-
ní. Přicházely k nám těhotné ženy, maminky mladé, maminky s malými  
staršími dětmi. Každá maminka s sebou přinášela vlastní příběh. Všem 
jsme nabídli pomocnou ruku a podporu v jejich situaci. Některé u nás při-
vedly na svět své první děťátko a učily se, jak o ně pečovat. Jiné zde 
nacházely klid a čas rozmyslet si, jakým směrem chtějí jít dál. Několika 
maminkám se podařilo postavit se na vlastní nohy, najít si vlastní bydlení 
a vytvořit svým dětem ten pravý domov. Setkali jsme se i s maminkami, 
které se dlouho nezdržely, odešly a už se neozvaly. Také se to stává. 
Jsme rádi, že si během roku na nás vzpomenou i některé naše býva-
lé klientky, napíší sms zprávu nebo zašlou pohlednici. Je milé vědět, že 
se jim daří dobře a my jsme jim mohli být na jejich cestě nápomocni. 

Během roku byly klientkám nabízeny různé aktivity, přednášky odborníků, společné vaření, pro-
cházky, opékání špekáčků či návštěvy mateřského centra. Klientky se také zapojily do projektu Začít 

znovu, který jim umožnil přivydělat si několik stovek korun měsíčně a zvý-
šit tak rodinný rozpočet. Pracovníci využívali supervizí k nalézání řešení 
problematických situací a reflektování vlastní práce. Účastnili se několika 
školení a setkávali se s kolegy, kteří také pomáhají v sociální oblasti.

Život v azylovém domě nebyl v tomto roce lhostejný ani lidem z okolí. 
Pravidelně k nám přicházeli s dary, kterých si velmi ceníme. Byly to hračky, 
dětské oblečení, starší kočárky nebo i domácí vajíčka. Jsme rádi, že na 
nás lidé z okolí myslí a za tuto pomoc jsme jim vděční. Stejné díky patří 
i dobrovolníkům, kteří přijížděli po celý rok do azylového domu pomáhat. 
Za každého počasí se vydávali na dlouhou cestu, aby plni elánu udělali 
kus poctivé práce. 

A na závěr slova jedné maminky: „Jsme si vědomi toho, co pro nás všichni 
děláte a díky Vám se tu můžeme cítit skoro jako doma. Děkujeme.“

„Každý z nás nemůže postavit dům a zasadit strom, ale všichni jsme povoláni stát se darem pro 
druhé.“                 V. Kodet

Projekt v číslech:

V loňském roce využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni celkem 21 klientek 
a 23 dětí

•	 Během roku 2012 k pobytu nastoupilo 15 klientek a spolu s nimi využilo služby 14 dětí, 
z nichž 4 se narodily v průběhu pobytu v azylovém domě (2 chlapci a 2 děvčata);

•	 Průměrný věk klientek azylového domu byl 27,2 let;

•	 Během roku 2012 ukončilo pobyt celkem 16 klientek (do vlastního bydlení odešlo 5 klientek, 
k rodině se vrátilo 5 klientek; do jiného zařízení azylového typu 6 klientek);

•	 Struktura dle místa trvalého bydliště klientek – z celkového počtu 21 klientek bylo 6 klientek 
z Pardubického kraje, 9 klientek ze Středočeského kraje, 2 klientky z kraje Vysočina, 2 kli-
entky z Královéhradeckého kraje, 1 klientka z Ústeckého kraje a 1 klientka z Jihomoravského 
kraje.  
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Kontakty na projekt:

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 
Hamry 107, 539 01 Hlinsko 
Mgr. Pavla Glogarová, DiS., vedoucí sociální 
pracovnice 
733 125 261 
glogarova@dlanzivotu.cz          

Marcela Wolfová, DiS, sociální pracovnice 
469 311 021, mobil 739 302 619 
ad@dlanzivotu.cz

PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM

Zaparkuji auto před jasnou budovou azylového domu a pomalu si znova v hlavě urovnávám svůj 
dnešní úkol. Mám připravit zprávu z projektu poutavého názvu: Cesta mateřstvím. Říkám si, co vše 
se za tímto souslovím může skrývat pro matku, která žije své mateřství v azylovém domě. Zvoním 
na zvonek a ozve se mi příjemný hlas jedné z pracovnic. „Ano, víme o vás, pojďte dál.“

Jak popsat život projektu Cesta mateřstvím? Projekt nežije „tady a teď“, nemůžete se s ním setkat 
nonstop, ale čas od času je v azylovém domě realizován formou videotréninku, odborných předná-
šek, setkání s psychologem i zapojením klientek do realizace společných či společenských aktivit 
v azylovém domě. Projekt je koncipován tak, že počítá především s odbornou činností externích 
odborníků. Má za úkol podpořit v klientce azylového domu – matce – její rodičovské, mateřské 
schopnosti.

Při videotréninku se maminky potkávají s videotrenér-
kou, která je vede k rozvíjení pozitivní komunikace 
s dítětem. Toto setkávání je pro děti a jejich mámy dů-
ležité především u těch maminek, které samy neměly 
ve své původní rodině dobrý příklad své matky. Právě 
potkávám jednu z klientek a na můj dotaz, co a jak při 
videotréninku, hrdě poznamenává: „Paní videotrenér-
ka mě pochválila. Prý to s Aničkou umím a dobře jí 
rozumím.“

Paní doktorka PhDr. J. Mervartová, jak udává pracov-
nice azylového domu, je pro klientky a jejich bolístky 
skrytý poklad. Přesně se trefuje do míst, které klientky 
potřebují na svých duších ošetřit, a ony se na ni po 
prvních „oťukávacích“ setkáních skutečně těší. „Líbí se mi její přístup k lidem i ta její mluva, i to, že 
dokáže na každou otázku, kterou jí položíme, odpovědět…,“ napsala jedna z klientek jako zpětnou 
vazbu na setkání s psycholožkou. 
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Porodní asistentky přicházejí do azylového domu s úsměvem a dobrým naladěním. Při pohledu na 
ratolesti klientek (narozené i ty zatím nenarozené) se jim rozzáří oči a pak už zbývá málo, aby se 
klientky rozpovídaly a „porodní babky“ si přišly na své při povídání o radostech i (nejen porodních) 
bolestech fyzického mateřství. Těhotenství, porod, šestinedělí, kojení, citová výchova… to jsou té-
mata, při kterých se naše porodní asistentky-duly cítí jako ryby ve vodě a klientky je poslouchají 
s živým zájmem. Porodní asistentka M. Glogarová a dula M. Hochmanová vytvořily při setkáních 
s klientkami mateřskou atmosféru, plnou něžné dobroty.

A protože mateřství není jen něžné, ale někdy skrývá i náročné 
stránky, s paní doktorkou MUDr. Bártovou se klientky utkávají 
s tématem dětských nemocí. Jako prevenci pro příště si vyslechly 
něco o zdravé výživě od J. Boučkové. 

Již opakovaně se v azylovém domě s klientkami setkala M. Buš-
ková, která je provedla světem finančního, ale i dluhového pora-
denství. Když se finanční situace v neúplné rodině zamotá, existu-
je cesta ven. A jak na to – to bylo hlavní sdělení přednášky. Svým 
vlídným přístupem si sympatická mladá žena matky získala.

„V sobotu tu zůstáváme. Neodjíždíme. Přijedou dobrovolníci, tak 
budem doma.“ Takto se jednou vyjádřila klientka k dobrovolnic-
kým brigádám, které jsou v azylovém domě téměř každý měsíc. 
Klientky si po čase zvyknou na to, že jsou do jisté míry součástí 
dobrovolnických sobotních brigád a s větším či menším ostychem 
se při této „společenské akci“ rozkoukávají. Někdo se s „dobrovol-
nickými maminami“ sžije více, někdo jen zdálky pozoruje a někdo 

se „schová“ k sobě na pokoj. To vše patří k dobrovolnickému dni. Bylo tomu tak také letos. „Paní  M. 
se zapojuje, paní N. si ráda popovídá s dobrovolnicí Helenkou při vaření a paní Š. zůstává spíše na 
svém pokoji,“ vypočítává pracovnice. Celkově si však dobrovolníci organizace vytvořili u klientek po-
stoj úcty. „Dobrovolníkům bych ráda vzkázala, že jsme jim moc vděční za to, co pro nás dělají. Jsou 
příjemní, poradí a vždy se na ně moc těšíme…,“ popisuje svůj vztah k nim jedna z klientek. Ostatní 
reakce jsou také jen pozitivní.

Dvakrát do roka se den dobrovolníků promění v den 
pohádkový. Dobrovolníci a jejich přátelé precizně 
nacvičí divadelní představení, sezvou se hosté, kli-
entky s pracovnicemi připraví pohádkové občerst-
vení a začne den jako z pohádky. 

Vždyť být dobrou mámou znamená také umět se 
postarat o hosty! Klientky azylového domu jsou na 
své kulinářské výtvory právem hrdé a divadlo má 
vždy veliký úspěch. 

„Moc díky za Vaše pozvání, bylo to úžasné. To mu-
seli trénovat dlouho,“ odchází divák s nadšením.
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Projekt Cesta mateřstvím v číslech:

•	 Videotrénink interakcí (dále VTI) byl realizován vždy jednou za měsíc, jednalo se  
o nepovinně absolvovanou metodu při pobytu klientek v AD. Každá klientka absolvovala 
zpravidla 3 nahrávky s rozbory, které jí v základním rozsahu umožnily porozumět svým sil-
ným stránkám v péči o dítě a dále je rozvíjet. Videotrenérka se věnovala celkem 16 klientkám 
a 17 dětem při 61 setkáních.

•	 V průběhu roku se uskutečnilo celkem 6 seminářů s psychologem. Klientky se účastnily opa-
kovaně, celkový souhrn činil 20 klientek.

•	 V průběhu roku proběhlo 12 setkání (přednášek) na téma mateřství, zdravý životní styl a ži-
votospráva, finanční a dluhové poradenství. Celkem se jich zúčastnilo 41 klientek azylového 
domu (opakovaně).

•	 Účast na společenských aktivitách:

Divadelní představení – akce se uskutečnila dvakrát ročně, role klientek spočívala v pomoci 
s přípravou akce - pečení, vaření, atd. Celkem se zúčastnilo 9 klientek a 10 dětí a asi 150 lidí 
z řad veřejnosti, zaměstnanců a příznivců.

Den dětí – proběhl dle plánu, účastnilo se 6 klientek a 7 dětí a asi 70 lidí z řad veřejnosti a 
hostů. 

Dobrovolnické brigády – byly realizovány v daném roce 8 x, účastnilo se celkem 38 klientek 
opakovaně. 

Kontakt na projekt:

Mgr. Pavla Glogarová,  
koordinátorka projektu 
Hamry 107, 539 01 Hlinsko 
733 126 261  
glogarova@dlanzivotu.cz

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU

Není firma jako firma, není pracoviště jako pracoviště. To, co jiný nazve azylovým domem, o tom 
mohou v Hamrech klidně hovořit také jako o pracovišti.

Žlutý azylový dům v Hamrech mě vítá svou teplou barvou. Uvnitř je živo. Právě zde byly doručeny 
polotovary papírových krabiček, které čekají na své zpracování. V rámci projektu Začít znovu 2012 
je totiž klientkám azylového domu nabízena možnost přivýdělku. Matky, které v azylovém domě 
našly svůj přechodný domov, mohou podepsat s ředitelkou organizace dohodu o provedení práce, 
a tak se alespoň na několik hodin týdně pustit do placené práce. „Tato možnost je klientkami vítána, 
i když  - ruku na srdce – s pracovním procesem je vždy spojeno i to méně příjemné: ranní vstávání, 
nutnost dochvilnosti a plnění povinností, což se všichni stále učíme,“ objasňuje situaci koordinátorka 
projektu.
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Učení se pracovním návykům i všemu, co s tím 
souvisí, je jedním z významných produktů práce 
klientek. Ženy, které přicházejí z problematické-
ho či jinak náročného prostředí, se často s něčím 
podobným téměř nemusely potkat. Proto se pra-
covnice projektu snaží jim tyto dovednosti pomalu 
vštěpovat. „Třeba paní N. je velice šikovná, práce 
jí jde od ruky. Paní M. zatím od práce vytrhuje její 
měsíční miminko,“ popisuje pracovnice A. Janouš-
ková. Na otázku, zda jsou rozdíly mezi pracovními 
výsledky nějak hodnoceny, slyším kladnou odpo-
věď. Klientky - pracovnice, které jsou zvláště zruč-
né, jsou individuálně ohodnoceny – a tak to má být.

Výhodou tohoto zaměstnávání „tady a teď“ je mimo 
jiné také to, že maminky nemusejí odcházet od svých malých dětí, ze svého domova, ale práce 
chodí za nimi. Klade to sice vyšší nároky na nadřízenou klientek, která je musí do práce občas „po-
shánět po domě“, ale zase je to jediná možnost, jak klientky v této lokalitě práci seženou. V místě je 
nejen vysoká nezaměstnanost, ale i problematické dojíždění. Také tato skutečnost mimo jiné vedla 
k tomu, aby ředitelka s podobným projektem začala přímo v azylovém domě. 

Kromě kompletování krabiček se pracovní činnosti mohou týkat i jiných oblastí. Klientky mohou pra-
covat na drobných pomocných pracích v rámci budovy a zahrady azylového domu nebo pomáhat při 

zajišťování akcí azylového domu směrem k veřejnosti. To vše jim přináší 
nejen přivýdělek, ale také nové zkušenosti a dovednosti. Koordinátorka 
projektu k tomu říká: „Při zaměstnání musí komunikovat, umět se do-
mluvit, organizovat svůj čas i režim dětí. To vše je vcelku docela náročné 
skloubit.“

Na životě tohoto projektu se podílí více osob i organizací. Za své fungo-
vání projekt vděčí „mateřské“ realizující organizaci Dlaň životu, ale na 
financování spolupracuje s dalšími donátory. Díky podpoře Nadačního 
fondu JαT byla v azylovém domě vybavena na začátku roku šicí dílna. 
Byl to první krůček – zkušenější kolegové nám říkali: „začněte s něčím 
a pak se vám odkryje cesta dál.“ Začaly zde také první pokusy se šitím 
tašek a obalů, ale postupně pracovnice zjišťovaly, že to není „to pravé 
ořechové“. Nicméně myšlenka šití tašek je neopustila a je nadále rozví-
jena. A šicí stroje jsou dobře využity a slouží všem obyvatelkám azylové-

ho domu – klientky se učí zkracovat kalhoty, pracovnice ušily záclony do azylového domu a některé 
pracovnice šijí dále tašky, které by mohly udělat radost druhým. Nadaci člověk člověku vděčíme 
za lidskou podporu při realizaci projektu a také za nadační příspěvek, ze kterého hradíme odměny 
matek - pracovnic. 

Pomalu opouštím netradiční pracoviště. Říkám si, že skrývá něco malého, a přece tak důležitého a 
podstatného. Skrývá svou vlastní cestu dál…

Projekt v číslech:

V roce 2012 se projektu účastnilo 11 klientek a odpracovaly celkem 502 hodin, během kterých zkom-
pletovaly 13 000 kusů krabiček pro externí firmu. Kromě této práce vypomáhaly klientky při zajištění 
akcí v azylovém domě, na zahradě, některé zkoušely šít textilní obaly na dárky.
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Kontakty na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová,  
koordinátorka projektu 
Hamry 107, 539 01 Hlinsko 
733 126 261  
glogarova@dlanzivotu.cz

PROJEKT POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI

Na dveřích azylového domu jsem zahlédl pozvánku na divadelní 
představení, které budou hrát dobrovolníci. Má již mnohaletou tradici 
a svou vlastní historii. Neodolal jsem a v sobotu 8. prosince 2012 jsem 
usedl v sále azylového domu do přední řady. Sál se postupně zaplňo-
val hosty, bývalými i současnými klientkami azylového domu, příznivci  
i dárci organizace. 

Ptal jsem se – nejprve sám sebe a pak i „režisérky-mamin-
ky“, proč to vlastně dělají – tolik času v přípravách, při vymýš-
lení a úpravách scénáře, nacvičování, čas při zkouškách, čas 
strávený výrobou kulis a šitím vlastních kostýmů a nesení mno-
ha dalších starostí. Dozvěděl jsem se, že se snaží předávat 
prostřednictvím pohádky lidské hodnoty ‚a to nejen svým dě-
tem, ale chtějí také vnést do společnosti střípek dobra a radosti, něco, co může zapustit kořeny  
v srdci dítěte či mladého člověka. 

Pohádka pojednávala o hledání obsahu slova posluš-
nost. Nebyla o té slepé poslušnosti, která je zradou na 
svobodě, ale o poslušnosti, která jde ruku v ruce se 
spolehlivostí a čestností. A jak už to v pohádkách bývá, 
díky lásce a dobrému srdci člověka vše dobře dopad-
lo. Společně s ostatními jsme prožívali krásné chvíle 
nejen ze šťastného konce pohádky, ale i z příjemně 
stráveného odpoledne, které vykouzlila dobrá srd-
ce našich dobrovolníků a pomoc klientek azylového 
domu i mnoha našich přátel. Myslím, že nejen já jsem 
odcházel s povzbuzením, že usilovat o dobro v životě 
skutečně stojí za to. 

Projekt v číslech:

Počet zapojených herců a pomocníků byl 25. Představení se hrálo dvakrát - počet hostů v Hamrech 
asi 150, v Bernarticích 200 – celkem hráli pro přibližně 350 lidí.

Kontakt:

Felicitas Hoppová,  
dobrovolnice 
felicitashoppova@seznam.cz
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TÁNÍ LEDŮ

Probouzím se do sobotního rána, píše se datum  
14. 4. 2012. Beru si batoh a pár nejnutnějších věcí, 
které potřebuji k přežití dne v přírodě. Na pozvánce čtu 
větu o tom, že akce se koná za každého počasí, což 
samo o sobě ve mně vzbuzuje zvědavost i očekávání. 
Přibaluji si tedy pláštěnku. Zdá se, že to bude dobro-
družný den. 

Na parkovišti, odkud odjíždí autobus na místo akce, se 
začínají scházet skupinky dětí s malými batůžky. Děti 
dostávají jmenovky v podobě slušivých kytiček – to aby 
se navzájem rychleji seznámily, a pak už nás autobus 
veze na místo startu do Ženklavy, kde je akce zahá-
jena slavností. Po přivítání jsou děti rozděleny podle 
věku a postupně vyrážejí na místo startu své trasy. 

Počasí je takřka ideální – je sice pod mrakem ale pár kapek deště spadlo až v cíli, a tak déšť nikoho 
neodradil předem.

Nevěřil jsem svým očím, když jsem viděl množství dětí i dospělých, 
kteří přišli. Akce se zúčastnilo celkem 121 dětí a v zajištění tří tras, 
při startu a v cíli pomáhalo 98 pomocníků – dobrovolníků. A všichni 
byli dobře naladěni a těšili se na společně prožitý den. 

Jak jsem se dozvěděl, smyslem projektu je zprostředkovat dětem 
a mladým lidem pohled na nejrůznější lidské hodnoty, jež život člo-
věku nabízí, a vytvořit možnosti i příležitosti k ujasnění si vlastního 
postoje k těmto hodnotám. Název akce je symbolický „Tání ledů“. 
Tento den může roztát v každém lidském srdci kus ledu lhostejnosti 
- nasazením se pro druhé v náročných situacích a spoluprací s nimi. 
To platilo nejen pro děti, ale pro všechny, kdo se do akce jakýmkoliv 
způsobem zapojili. V prvé řadě nešlo o vyplnění volného času, ale 
o předávání a sdílení příkladu života, nalézání hodnot, pro které má 
smysl žít.

Skrze připravené stanoviště na trase měly skupinky děvčat možnost 
setkat se s různými nečekanými událostmi a úkoly, které je vedly k 
zamyšlení nad hodnotami života nebo ke společné práci směřující ke 
zvládnutí překážek. Dvě hlavní trasy byly připraveny pro děvčata ve 
věku od 8 do 11 let a od 12 do 15 let. Třetí trasa byla připravena pro 
rodiče s malými dětmi. Pro ně byl připraven pohádkový příběh, kte-
rý děti mohly prožít i se svými rodiči. V zajištění dne byli zapojeni i 
chlapci, kteří se učili způsobem sobě vlastním nést odpovědnost za 
děvčata, za jejich bezpečí i za technické zázemí akce. Program celého 
dne byl protkán poutavým příběhem, který provázel všechny úkoly na 
stanovištích a dával jim smysluplnou linii od startu do cíle. Podařilo se 
tak vytvořit prostor k zamyšlení a příležitost ke spolupráci s ostatními 
dětmi a k navázání nových vztahů s vrstevníky.           
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V cíli bylo pro děti zajištěno občerstvení i projížďka na koních. V závěru akce pak proběhlo vyhod-
nocení všech tří tras a společné ukončení. Akce proběhla ve spolupráci s 3. skautským oddílem 
střediska Pagoda v Novém Jičíně, který na úspěšném zajištění akce intenzívně pracoval minimálně 
měsíc předem.  

Odjíždím domů a pociťuji na sobě únavu a současně hlubokou radost ze smysluplně prožitého dne. 
Zvláštní kombinace - náročnost a krása, říkám si, a přeci to není rozpor, je to skutečný život.

Projekt v číslech:

Akce se zúčastnilo celkem 121 dětí a v zajištění pomáhalo 98 pomocníků – dobrovolníků, kteří 
přípravě akce věnovali bezpočet dobrovolnických hodin.

Kontakty na projekt:

Mgr. Marcela Holeňová
732 171 373
holenova@dlanzivotu.cz
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ZAMĚSTNANCI

(stav k 31. 12. 2012)

Pokud Vás zajímá, kteří zaměstnanci a kolik času v uplynulém roce realizaci projektů věnovali, ob-
rátili jste list na správnou stránku. 

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se v roce 
2012 podíleli zaměstnanci: ředitelka (úvazek 0,1), koordi-
nátorka projektu (úvazek 0,4), konzultant projektu (dohoda  
o provedení práce, dále jen DPP), pomocný pracovník a dula 
(úvazek 0,5), konzultant webového poradenství (DPP). 

Na realizaci projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 
se podíleli zaměstnanci: ředitelka (úvazek 0,6), vedoucí soci-
ální pracovnice (úvazek 1,0) a její tým v přímé péči: sociální 
pracovnice (úvazek 0,75), 4 pracovnice v sociálních službách 
(celkem úvazků 3,5) jedna pracovnice v sociálních službách 
na DPP a správcová (úvazek 0,5). Ekonomickými záležitost-
mi a technickým zajištěním stavu budovy se zabýval ekono-
mický ředitel (úvazek 0,3). V průběhu roku vypomáhal při za-
jištění provozu údržbář azylového domu. 

Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměst-
nanci: ředitelka (úvazek 0,1), koordinátorka projektu (DPP), 
lektorka videotréninku interakcí (DPP), odborní lektoři (DPP).

Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli tito zaměstnan-
ci: ředitelka (úvazek 0,1), koordinátorka projektu (DPP), kon-
taktní pracovnice projektu (DPP), pomocné pracovnice - klientky (DPP).

Administrativní činnost v rámci projektu Tání ledů byla zajištěna koordinátorem projektu (DPP).

Projekt Pohádka nejen pro děti byl realizován zcela dobrovolnicky.

V rámci střediska Správa vykonávali svou činnost: ředitelka (úvazek 0,1), ekonomický ředitel (úva-
zek 0,2) a administrativní pracovnice (úvazek 0,3).

Externí služby poskytovala především paní účetní a supervizorka týmu v přímé péči v azylovém 
domě a další. 

„Když si představím osobní nasazení svých spolupracovníků, přichází mi na mysl jedno přísloví:  
„Nejšťastnější lidé nemají to nejlepší ze všeho, ze všeho prostě to nejlepší udělají.““ sděluje ředitelka 
a dále vyjadřuje svou vděčnost: „Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v rámci jednotli-
vých projektů, především za jejich tvořivost, zájem o rozvoj projektů, nápady a inspiraci ke zlepšení. 
Děkuji také členům správní rady za jejich podporu a připravenost pomoci, kde je třeba, a také všem, 
kteří nám své služby poskytovali externě.“

       Kontakt:
       Mgr. Marcela Holeňová
       holenova@dlanzivotu.cz
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ

Kdo by nebyl zvědavý, z čeho jsou projekty financovány. Záhy jsem zjistil, že oporou  organizace 
byl generální donátor projektů Nadační fond Betlém nenarozeným, který Obecně prospěšnou spo-
lečnost Dlaň životu (OPS) v roce 2012 podpořil celkovou částkou ve výši 940 000 Kč. Objemem 
darovaných finančních prostředků v uplynulém roce patřil k jedněm z největších donátorů. Možná 
vás překvapí, že tuto částku nadačnímu fondu zaslali především jeho pravidelní dárci, kterým se pra-
covně říká „drobní dárci“. Ti, kteří posílají 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 zakladatelem OPS a podporuje ji od jejího založení až dodnes. 
Je majitelem budovy azylového domu, kterou OPS svěřil do bezplatné výpůjčky, a průběžně se o ni 
stará. OPS smí také bezplatně používat při své činnosti logo nadačního fondu s ochrannou znám-
kou. Organizace spolupracují i v dalších oblastech, například při organizování pravidelných dobro-
volnických brigád v azylovém domě, při oslovování potenciálních dárců apod.

Na realizaci jednotlivých projektů OPS se podíleli také další donátoři, jejich stručný přehled vás jistě 
bude zajímat.

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím

- Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a ochrany práv dětí přispěl na projekt 
dotací ve výši 221 792 Kč. Z dotace byly částečně uhrazeny osobní náklady a částečně 
provozní náklady – nájemné a služby externí účetní.

- Projekt byl podpořen Nadačním fondem Betlém nenarozeným částkou  
153 016 Kč, která byla využita k částečné úhradě osobních i provozních nákladů.

- Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz podpořil projekt částkou 8 000 Kč, kterou jsme 
využili k úhradě správních a místních poplatků za užívání veřejného prostranství, konkrétně 
za umístění informační cedule s nabídkou služeb.

- Úřad práce Nový Jičín přispěl částkou 31 500 Kč na úhradu osobních nákladů na základě 
Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci projektu spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 414 308 Kč.

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

- Azylový dům pro těhotné ženy v tísni byl v roce 2012 spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického 
kraje částkou 1 587 600 Kč. Z této částky jsme hradili především osobní náklady pracovníků 
azylového domu.

- Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil projekt částkou 383 995 Kč, kterou jsme mohli 
použít k úhradě materiálových i nemateriálových nákladů a částečně také k úhradě osobních 
nákladů.
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- Úřad práce v Chrudimi nám poskytl příspěvky v celkové výši 144 000 Kč na úhradu mzdových 
nákladů na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci projektu spolufinanco-
vaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

- Úřad práce v Havlíčkově Brodě nám poskytl příspěvky v celkové výši 36 000 Kč na úhradu 
mzdových nákladů na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci projektu 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

- Nadace Naše dítě podpořila projekt částkou 50 000 Kč na úhradu záloh za elektrickou ener-
gii.

- Opakovaně nás podpořilo Město Hlinsko částkou 50 000 Kč. Finanční částku jsme využili na 
úhradu části materiálových nákladů a na ostatní drobné služby.

- Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil náš projekt částkou 50 000 Kč. Z této částky 
byly částečně uhrazeny zálohy za elektrickou energii a částečně prosklení protipožárních 
dveří v azylovém domě.

- Finanční podpora ze záštity hejtmana Pardubického kraje ve výši 20 000 Kč byla pro nás 
vítanou pomocí. Z neinvestiční dotace jsme mohli zakoupit materiál pro provoz azylového 
domu a zařídit drobné opravy a údržbu.

- Firma TPA Horwath Tax, s.r.o. darovala na tento projekt finanční dar v hodnotě 20 000 Kč, 
který jsme využili k zakoupení vybavení a potravinové pomoci pro klientky a jejich děti.

- Nadační fond Josefa Luxe nás podpořil částkou 5 000 Kč, která byla využita k zajištění vzdě-
lávání pracovníků azylového domu.

- Úhrady za poskytování ubytování a fakultativních služeb činily 219 314 Kč.

- Dary drobných dárců a ostatní příjmy jsme obdrželi v celkové výši 27 910 Kč.    

- V rámci projektu „Čtení pomáhá“ jsme obdrželi částku 100 000 Kč na dostavbu dětského 
minihřiště na zahradě azylového domu. Donátorem a otcem projektu je pan M. Roman.

- Nadace VINCI podpořila částkou 138 000 Kč projekt výstavby altánu na zahradě azylového 
domu. Obě stavební akce budeme realizovat v roce 2013.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 2 435 617 Kč.

Projekt Cesta mateřstvím

- Projekt byl podpořen z Ministerstva práce a sociálních věcí, z odboru rodiny a ochrany práv 
dětí částkou 60 066 Kč. Z dotace jsme hradili částečně osobní náklady, a také provozní 
náklady.

- Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl na projekt částkou ve výši 54 797 Kč. Finance 
byly použity na úhradu účetních služeb, materiálových a mzdových nákladů.

- Nadace Terezy Maxové přispěla částkou 11 000 Kč na úhradu služeb psychologa pro klient-
ky azylového domu.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 125 863 Kč.
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Projekt Začít znovu

- Nadační fond J&T přispěl částkou 49 500 Kč k vybavení šicí dílny v azylovém domě.

- Projekt podpořila Nadace člověk člověku příspěvkem ve výši 25 000 Kč, který byl využit na 
úhradu odměn z dohod o provedení práce našich klientek.

- Dále se na dofinancování projektu podílel Nadační fond Betlém nenarozeným částkou ve 
výši 39 790 Kč, ze které jsme uhradili částečně materiálové náklady, osobní náklady a exter-
ní účetní služby.

- Dary fyzických a právnických osob činily 32 564 Kč.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 146 854 Kč.

Projekt Pohádka nejen pro děti

- Materiálové náklady projektu byly hrazeny z vlastních zdrojů a z darů fyzických osob.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 9 390 Kč.

Projekt Tání ledů

- Projekt podpořila opětovně Nadace pro radost částkou 8 000 Kč, ze které jsme uhradili pře-
devším materiálové náklady a ostatní drobné služby.

- Projekt byl dofinancován z darů fyzických osob.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 12 854 Kč.

Středisko správa

Náklady v rámci střediska správa byly hrazeny z těchto zdrojů:

- Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 308 402 Kč na úhradu materiá-
lových i nemateriálových nákladů (např. nájem sídla, energie, ostatní drobné služby) 
a k částečné úhradě osobních nákladů.

- Ostatní příjmy činily částku 39 596 Kč. 

Celkové náklady na středisko správa činily 347 998 Kč.
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Jmenovitě děkujeme za podporu:

 - Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným 
 - Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí 
 - Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru rodiny a ochrany práv dětí
 - Městu Hlinsku
 - Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 
 - Nadaci VINCI
 - Nadaci Naše dítě
 - Panu hejtmanovi Pardubického kraje JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D. 
 - Nadaci člověk člověku
 - Nadaci pro radost
 - Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 - Nadačnímu fondu Josefa Luxe
 - Nadaci Terezy Maxové dětem
 - Paní Dickové z projektu Čtení pomáhá
 - Firmě TPA Horwath TAX s.r.o. 
 - Firmě Dušan Hopp Auto Díly Servis, s.r.o. 
 - Panu Ing. Janu Víchovi, jednateli firmy OPTYS spol. s.r.o. za vytištění této výroční zprávy zdar-

ma.
 - Michaele Faltysové za pomoc s grafickými úpravami našich propagačních materiálů
 - Právnickým osobám, které nám poskytly věcné dary a slevy: lé-

kárna Helicalon Ostrava, a.s., Flamy Pardubice a.s., KRPA PA-
PER a.s., LIDL Česká republika, MIAS OC, s.r.o., NOVPLASTA 
CZ, s.r.o., Nadace Charty 77, Perutě o. s.

 - Velkorysými finančními dary přispěli tito dárci, kterým velmi děku-
jeme: 

 Martin Hošna (100 000 Kč)
 Manželé Řezbovi (100 000 Kč)
 Martin Roman (100 000 Kč)
 Helena Novotná (20 000 Kč)
 Hana Ševčíková (15 000 Kč)

Z prostorových důvodů uvádíme pouze dárce, kteří darovali částku 
nad 10 000 Kč, nicméně naše srdečné poděkování patří všem našim 
dárcům, kteří nám věnovali jakýkoliv finanční dar, za dobré slovo, sdílené rady a zkušenosti, za mod-
litbu i prostá povzbuzení. Milí přátelé, jste naší oporou a máte podíl na všem dobrém, co se i s Vaší 
pomocí podařilo vykonat v uplynulém roce.
       
       Kontakty:
       Mgr. Marcela Holeňová
       holenova@dlanzivotu.cz

       Ing. Jiří Hutyra
       hutyra@dlanzivotu.cz  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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ROZVAHA
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ZÁVĚR

 

Milý čtenáři,

bylo to ještě při letošní dlouhé zimě, kdy jsme si spolu s kolegyněmi lámaly hlavu, jak Vás oslovit, 
co Vám předložit „ke čtení“, abychom nezůstaly jen u nudných čísel a zdlouhavých informací. Ne že 
bychom se o hledání něčeho nového nesnažily každý rok, právě naopak! Nakonec jsme se dohod-
ly, že si v rámci „profesního růstu“ zahrajeme na novináře – reportéry a pokusíme se touto formou 
popsat, co že se to vlastně u nás celý rok dělo. Pro inspiraci jsme nakoukly na internet se zadáním 
slova „reportáž“, prostudovaly pár novinových článků… a daly se do práce. Prosíme tímto skutečné 
redaktory, aby nás vzali na milost a nesoudili naše ne/umění.

Naší snahou bylo Vás, milý čtenáři, zaujmout, možná i trochu poba-
vit, a nadchnout Vás pro to, pro co jsme se i my nadchnout nechali. 
Pracujeme s matkami, dětmi, rodinami… pracujeme s lidmi. Neu-
stále balancujeme mezi tíhou i krásou našich profesí i mezi tíhou  
a krásou, kterou si nesou nám svěření lidé, ale i my samotní. Přáli 
bychom si, abyste spolu s námi stále znova hledal a nacházel smysl 
naší pomoci a služby. 

Každý z nás, ať jsme sociální pracovníci, mámy v domácnosti, 
úředníci, utahaní tátové, dospívající dítě, mladý člověk na začátku 
kariéry, ale i člověk na sklonku života… všichni se můžeme potkat 
v jednou bodě: že tam, kde je potřeba pomoci, tam se pomoci má –  
a každý si můžeme najít ten správný způsob jak.

Děkuji Vám, milý čtenáři, 

že jste při čtení výroční zprávy došel až sem. A protože konec mnohdy znamená i začátek něčeho 
nového, přeji Vám hezký začátek. Přeji Vám dost odvahy i dobroty začínat stále, stále znova a stále 
znova hledat způsoby, jak nabízet sám za sebe, třeba i za cenu vlastních ztrát, dlaň životu… Děkuji 
Vám.

Mgr. Pavla Glogarová

vedoucí sociální pracovnice
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AUDIT



KONTAKTY

Na organizaci:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka

holenova@dlanzivotu.cz, 732 171 373

Na azylový dům:
Mgr. Pavla Glogarová, DiS., vedoucí sociální pracovnice

glogarova@dlanzivotu.cz, 733 125 261

Na Poradnu Cesta těhotenstvím:
Mgr. Iva Křenková, koordinátorka projektu

poradna@dlanzivotu.cz, 605 32 92 32

Na správní radu:
Ing. Jiří Hutyra, předseda správní rady

hutyra@dlanzivotu.cz, 733 125 265

Srdečně Vás zveme na návštěvu:
www.dlanzivotu.cz


