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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. 2013)

Ing. Jiří Hutyra, předseda
MUDr. Petronela Vahalíková, členka

Martin Škarka, člen

Statutární zástupce:

Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz

Tel.: 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.
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Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

ÚVOD

Milí přát elé,
v naší nové výroční zprávě bychom se s Vámi 
chtěli podělit o další rok našeho života. 

Na jejích řádcích Vás pozveme nejen do Azylo-
vého domu pro těhotné ženy v tísni a Poradny 
Cesta těhotenstvím, ale také do našich dalších 
projektů, které pomáhají těhotným ženám 
v tísni, aby svou obtížnou situaci překonaly 
a vytvořily pro své dítě bezpečný a spokojený 
domov. Nabídneme Vám také informace z finan-
čního i personálního zabezpečení našich projektů.  

Přeji Vám hezké čtení příběhů, psaných sku-
tečným životem, ve snaze otvírat dlaň pro ty, 
kdo potřebují podepřít. 

Chci také poděkovat všem našim podporovatelům a dárcům, kteří nám to svou
pomocí, povzbuzením i oporou umožnili.

A teď již nebudu zdržovat, náš příběh začíná…

Mgr. Marcela Holeňová
ředitelka
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM

„Při návštěvě poradny jsem byla potěšena milým pří-
stupem pracovnic i příjemným a klidným prostředím 
poradny. Působilo to na mne, v hlučném a špinavém 
městě u křižovatky, jako oáza v poušti , kde člověk 
nabere sílu a chuť žít dál s láskou a radostí , i když život 
není vždy jednoduchý. Díky všem pracovníkům Poradny 
Cesta těhotenstvím a těm, kteří mají podíl na tom, 
že poradna stále funguje, a hlavně, že je zdarma. 
Je to opravdu „cesta“ a člověk neví, kdy a které období 
v životě  ji může potřebovat.“

Paní Milada
klientka poradny

Tato a mnohá další slova povzbuzení do Poradny Cesta těhotenstvím přicházela také 
v roce 2013. Jsou pro nás, pracovníky a dobrovolníky i dárce poradny znamením, že 
jsme na dobré cestě a že naše společná snaha nabízet „dlaň životu“ a pomáhat dětem 
od prvních chvil jejich života, ať už přicházejí na svět v ne příliš příznivých podmínkách, 
anebo v radostném očekávání, přináší užitek. A to je pro nás posilou, abychom v naší 
práci vytrvali, přestože většinou zůstávají její plody skryté a projeví se třeba až v dalších 
generacích. Až děti , kterým jsme pomáhali, jednou převezmou roli rodičů a lásku, kterou 
dostaly, budou předávat dále.

Služby Poradny Cest a  t ěhot enstvím v roce 2013
Poradna byla i v roce 2013 zaměřena na 
preventi vní podporu zejména v oblasti  ro-
dičovství, těhotenství, porodu, ale i v oblasti  
mezilidských vztahů. Její nabídka zůstávala 
dosti  široká na to, aby její služby mohli vyu-
žívat klienti  v různých životních etapách 
a situacích souvisejících s rodičovstvím. 

Od svého vzniku poradna nabízí pomoc 
ve chvíli, kdy těhotenství přichází neče-
kaně. Jedná se o službu poradenství 
v situaci nechtěného těhotenství, kterou 
v roce 2013 využívaly těhotné ženy, jejich rodiče či partnerské páry při několika 
osobních i telefonických rozhovorech anebo prostřednictvím e-mailového kontaktu 
či webové poradny. Často šlo o jednorázovou konzultaci, při které tyto ženy potřebovaly 
vyjádřit svou tí seň a zorientovat se ve svých možnostech. Mohly se dozvědět o dalších 
možnostech řešení, a tak si najít nový, odpovědnější postoj ke své situaci.

Na tuto poradenskou službu navazovala služba materiální pomoc dítěti . Pro těhotné 
maminky v tí sni byla v poradně připravena základní výbavička pro miminko do 3 měsí-
ců, a to díky štědrosti  dárců, z nichž někteří již pravidelně tuto pomoc do poradny posílají

h dddd č č ké á ř ěk l k
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a mnozí další se k nim přidávají. Díky nim jsme 
mohli v poradně vyhovět stále narůstajícímu 
počtu potřebných maminek, které se na naši 
poradnu obracely také prostřednictvím sociálních 
pracovnic odboru sociálně-právní ochrany dětí , 
poraden či jiných organizací. 

Maminkám, které se chtěly na narození svého dítěte 
lépe připravit a hledaly informace a lidskou oporu 
v tomto období, byla ku pomoci služba duly. Některé 
z nich se s dulou v poradně připravovaly už od po-
čátku těhotenství. Jiné využily možnost zapůjčení 
literatury anebo zhlédnutí  fi lmu o porodech. Dula 
byla klientkám nablízku také brzy po narození jejich 
dětí , když potřebovaly podporu při kojení a péči 
o dítě. Podporu při péči o dítě nabízela také další 
služba poradny, a to videotrénink interakcí. Tuto 
službu využívali rodiče s dětmi do 4 let, kteří po-
třebovali podpořit v komunikaci s dětmi a takto posilnili také jejich vzájemný vztah. 
Často se jednalo o osamělé maminky s prvním dítětem a v jednom případě šlo 
o maminku dvojčat.

Na podporu rodičovských kompetencí byla zaměřena také vzdělávací setkání 
pro matky s dětmi. V roce 2013 se jich v poradně uskutečnilo 11. Témata týkající se 
péče o děti  a o domácnost jako např. nošení dětí , ekologie v domácnosti , vývojové 
potřeby dětí a zvládání potíží při vý-
chově, výběr botiček pro děti, masáže 
kojenců, přirozený porod anebo rozvoj 
dětí  pomocí her přítomným maminkám 
představili odborníci různého zaměření: 
fyzioterapeutka Mgr. O. Večeřová, porad-
kyně ze sdružení Arnika Mgr. V. Krčmářová, 
dětská psycholožka Mgr. M. Kvardová, 
porodní asistentka Z. Švancerová, DiS., 
speciální pedagožka Mgr. J. Macečková 
a další. 

Poradna Cesta těhotenstvím nabízela také další poradenské služby, a to poradenství při 
plánování rodičovství, které při individuálních konzultacích s instruktorkou přirozeného 
plánování rodičovství využilo několik žen, a webové poradenství v poradně „Holky 
v nesnázích“ jako první podpůrný krok v náročné situaci. Obvykle tyto situace souvisely 
s potí žemi v partnerských vztazích, ale přicházely také dotazy z jiných oblastí , ať už to 
byly složité vztahy v rodině, komplikace ve výchově dětí , otázky sebepřijetí , závislostí , 
dluhů a mnohé další. Základní orientaci ve své situaci tak získali nejen sami dotazující se, 
ale i další čtenáři této poradny. Děkujeme za nasazení všem webovým konzultantkám, 
které také v roce 2013 odpovídaly v této poradně z velké části  dobrovolnicky. 

lší dd ké l žb d í ři
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Ostatní konzultační a informační činnost pracovnic 
poradny zahrnovala kontakty s klienty obracejícími 
se na poradnu v různých situacích, kdy se například 
informovali o Azylovém domě pro těhotné ženy 
v tí sni naší organizace, hledali podporu v rodičovství, 
kontakty na další odborníky, obraceli se na Poradnu On 
line na našich webových stránkách, využívali knihovnu 
poradny, informovali se o akti vitách pro matky s dětmi 
a podobně.

Co se ješt ě v poradně událo?
Výjimečnou událostí  roku 2013 byly pro Poradnu 
Cesta těhotenstvím oslavy jejího 10. výročí. V té-
to souvislosti  se poradna objevila na stránkách 
místních periodik s pozvánkou na Den otevřených 
dveří, který se uskutečnil 6. června. Během akti vit 
k 10. výročí poradny ji navští vilo přes 70 hostů (např. 
pracovníci jiných pomáhajících organizací a médií, dárci, 
dobrovolníci či zájemci o služby). 

V roce 2013 pracovnice poradny v rámci propagace služeb 
kontaktovaly také některé ostravské gynekologické ambulance, 
dětské lékaře, mateřská centra a další místa, kam přicházejí rodiče s dětmi. Nechyběla 
ani tradiční podzimní inzerce letáku poradny v MHD Ostrava anebo účast na vánočních 
trzích. K trhům na Masarykově náměstí  v roce 2013 přibyla prezentace na akci Advent plný 
andělů a na vánočních trzích v sídle společnosti  ArcelorMitt al Ostrava, jejíž pracovnice 
se navíc podílely na výrobě dárkových předmětů k propagaci naší organizace. I mnoho 
jiných dobrovolníků věnovalo poradně svůj čas, například tvořením dalších výrobků 
či pomocí při jejich balení a při prezentaci na trzích. 

Rok 2013 byl tedy v poradně velmi pestrý. Děkujeme 
všem, kdo jste přispěli ke stále se rozvíjejícímu 
životu poradny a podali jste tak pomocnou ruku těm 
nejmenším z nás, k nimž především služby této poradny 
směřují.

Mgr. Iva Křenková
koordinátorka projektu
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Projekt v číslech: 
V roce 2013 využívalo služeb poradny 486 klientů/rodin, z toho někteří se zúčastnili 
(i opakovaně) více typů akti vit. Jednalo se při tom o 1374 kontaktů a 517 konzultací 
se 655 intervencemi (1 intervence = 30 min. práce s klientem).

Byly realizovány tyto akti vity:

• vzdělávací setkání pro matky s dětmi: 11 setkání; počet klientek celkem: 42, z toho  
 polovina opakovaně; počet dětí  celkem: 35, z toho polovina opakovaně 

• vzdělávací akti vity (konzultace s dulou): 16 klientek, 111 kontaktů a 43 konzultací 
 s 92 intervencemi 

• psychosociální akti vity (videotrénink interakcí): 7 rodin, 18 kontaktů a 16 konzultací 
 s 27 intervencemi

• materiální pomoc dítěti : 16 rodin, 45 kontaktů, 22 konzultací s 26 intervencemi

• webové poradenství (poradna Holky v nesnázích): 356 klientů, 374 intervencí  
 (odpovědí)

• poradenství v situaci nechtěného těhotenství: 15 klientek, 18 kontaktů, 
 17 konzultací

• poradenství při plánování rodičovství: 4 klientky, 6 kontaktů, 13 konzultací

• konzultační/ informační činnost: 103 klientů, 802 kontaktů a 10 konzultací 

Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany 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
Tel.: 605 32 92 32
E-mail: poradna@dlanzivotu.cz
Konzultační dny: úterý a středa 10 – 17 h

Poradna Cesta těhotenstvím
Českobratrská 1229/13
702 00 Ostrava
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI

 „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“
(J. W. Goethe)

Rok se s rokem sešel a my se ohlížíme zpět, na prožitý rok 2013. Jaký byl, to se Vám 
pokusíme popsat v této výroční zprávě. S jistotou Vám můžeme říct, že podpora 
a pomoc těm, kteří to potřebují, ústi la do úsilí našeho pracovního týmu po celou dobu 
a jistě bude i v roce nadcházejícím.

První čtvrtletí  začalo Novým rokem, který s sebou 
přinesl velmi mrazivé počasí. Příroda rozkládající 
se kolem azylového domu se proměnila jinovatkou 
v kouzelné království. Maminky tak se svými dětmi 
trávily zprvu svůj čas převážně v teple azylového 
domu. V tuto mrazivou dobu měly prostor pro 
kreati vní činnosti , kterými byla například výroba 
obrázků ubrouskovou technikou nebo pečení či 
vaření. Začátek roku patřil oslavě pátého výročí 
otevření azylového domu. Máme radost z toho, 
že již pět let můžeme nabízet dočasné útočiště 
maminkám a jejich dětem, které se ocitly v nouzi. Únor byl ve znamení Masopustu, 
který se stal v Hamrech tradicí. Staročeské maškary s muzikou vyšly do ulic, aby 
zaručily úspěšný příchod jara. Na dlouhou cestu závějemi se v únoru vydali také naši 
dobrovolníci, kteří přijeli pomoci s nejrůznějšími pracemi a opravami v azylovém 
domě. První čtvrtletí  roku jsme pak završili velikonočními svátky. Maminky se s chutí  
pusti ly do pečení velikonočních beránků a chystání jarní výzdoby. Jarní tráva se ještě 
nezazelenala, místo ní jsme stále pozorovali bílý sníh, ale i tak jsme si Velikonoce 
v azylovém domě nenechali pokazit. 

Druhé čtvrtletí  roku nám přineslo dlouho očekávané 
sluníčko, a tak jsme se mohli pusti t do velkého 
malování. Stěny jednotlivých místností  si v azylovém 
domě zasloužily nový nátěr. Celý dům tak pro-
kouknul a zkrásněl. V měsíci dubnu jsme se účastnili 
Svatojiřského jarmarku, který se konal v nedalekém 
městě Hlinsku. Zde jsme měli možnost prezentovat 
lidem náš projekt a seznámit je s myšlenkou azylového 
domu. V květnu přivítal azylový dům mnoho návš-
těvníků na Dni otevřených dveřích. Maminky 
a pracovnice připravily občerstvení, hostům jsme 

tak mohli nabídnout něco malého k zakousnutí . Celý den jsme využili jako příležitost 
k obohacujícím setkáním. Teplé jarní počasí konečně vylákalo děti  na dětské hřiště 
a maminky na zahradu azylového domu, kde společně mohly trávit volný čas. Na konci 
června se azylový dům stal cílem pro všechny soutěživé děti . Na již zmíněné zahradě se 
konal Den dětí . Do azylového domu tak zavítaly děti  našich klientek, přátel, příznivců 
a dárců. Dětem byla odměnou nejen sladká dobrota, ale také divadelní pohádka hraná 
dětmi a mládeží z řad našich dobrovolníků.

Únoor byl ve znnamení Masoopupustu

y p

tak mohli nabíbídnd o t něěcocoo maléh
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A už je tu léto. Tyto krásné měsíce trávily některé klientky se svými dětmi u svých blízkých, 
na koupaliští ch nebo v přírodě, jiné zůstávaly v azylovém domě a spolu s dětmi využívaly 
krásnou, rozlehlou zahradu. Společně s pracovnicemi občas opékaly špekáčky nebo 
si jen tak povídaly u ohně. Pro pracovnice znamenaly letní měsíce čas odpočinku, kdy i ony 
odjížděly na své dovolené načerpat novou energii a sílu. Během srpna byly pro klientky 
připraveny zajímavé přednášky, kterých se rády zúčastnily. Horké letní počasí neodradilo 
pozvané lektory, kteří přijeli klientkám předat spoustu užitečných informací a rad. Svůj 
čas prázdnin trávily v azylovém domě i některé dobrovolnické rodiny. Klientky tak měly 
příležitost k milým setkáním. Září nám již přineslo chladnější počasí, ale to nás neodradilo 
od účasti  na Svatováclavském jarmarku v Hlinsku, na kterém jsme měli opět příležitost 
přiblížit lidem činnost naší organizace.

A je tu konec roku a poslední čtvrtletí . Na začátku října jsme se opět zúčastnili akce „Tady 
neziskovky, vítejte“, která se konala již po osmé. Představili jsme na ní náš azylový dům 
a zároveň jsme se po roce opět sešli s kolegy, kteří pomáhají v neziskovém sektoru. Akce 
probíhala v Mateřském centru Hlinečánek v nedalekém městě Hlinsku. Listopad přinesl pro 
naše maminky jednu velkou novinku. Do azylového domu začal docházet pan farář Sedláček 
z blízkého města. Přišel maminky povzbudit a popovídat si o jejich radostech i starostech. 
Začátkem prosince se sál azylového domu proměnil v jednu velkou předvánoční výstavu, 
kterou uspořádaly místní maminky pod zášti tou občanského sdružení Hamry sobě. Poté 
nás v domě navští vil očekávaný svatý Mikuláš, který dětem přinesl sladké balíčky, které si 
maminky pro děti  přichystaly. Krátce na to jsme opět po roce mohli shlédnout předvánoční 
pohádku, kterou pravidelně hrají dobrovolníci azylového domu. Tento rok byla pohádka 
o tom, že je vždy možné začít znovu, pokud si člověk uvědomí, že udělal chybu a hledá, jak 
ji napravit. 

A jaké byly u nás Vánoce? Některé klientky odjížděly ke svým známým a příbuzným, jiné 
zůstaly se svými dětmi v azylovém domě. I letos našli všichni pod vánočním stromečkem 
dárky pro potěšení. Jedna maminka oslavila Vánoce se svou čerstvě narozenou holčičkou. 
Holčička se má čile k světu a maminka na ni může být právem hrdá.  

Během celého roku se na nás obracely maminky s dětmi nebo těhotné ženy, které se 
potřebovaly uchýlit do bezpečného prostředí a začít řešit své problémy. Všechny děti  mají 
přeci být šťastné a milované. Maminkám jsme se snažili ukázat správný směr a podpořit 
je v naplnění jejich cílů. V uplynulém roce probíhala v azylovém domě naše pravidelná 
setkání v podobě schůzek s klientkami, na kterých jsme si sdělovali nové zprávy, návrhy, 
připomínky, ale i ocenění. Pracovní tým se setkával na poradách, které jsou pro nás 
velmi důležité a pomáhají nám k lepší práci. Do azylového domu pravidelně přijížděli naši 
dobrovolníci v rámci sobotních brigád. Za všechna tato setkání jsme vděčni a věříme, že 
i v dalším roce budou pokračovat jak dosud. Činnost v oblasti  sociálně-právní ochrany dětí  
byla vykonávána podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí .

Marcela Wolfová Šťovíčková, DiS.
sociální pracovnice

AA ž j t lét TT t k á é
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Projekt v číslech: 
V loňském roce využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tí sni celkem 
19 klientek a 21 dětí .

•   Během roku 2013 k pobytu nastoupilo 14 klientek a spolu s nimi využilo služby 16 dě-
 tí , z nichž 4 se narodily v průběhu pobytu v azylovém domě (2 chlapci a 2 děvčata).

•   Průměrný věk klientek azylového domu byl 28,1 let.

•  Během roku 2013 ukončilo pobyt celkem 14 klientek (do vlastního bydlení odešly 
 3 klientky, k rodině se vráti lo 5 klientek, do jiného zařízení azylového typu odešlo 
 6 klientek.

•  Struktura dle místa trvalého bydliště klientek – z celkového počtu 19 klientek 
 bylo 7 klientek z Pardubického kraje, 6 klientek ze Středočeského kraje, 2 klientky 
 z Královehradeckého kraje, 1 klientka z Ústeckého kraje, 1 klientka z kraje Vysočina, 
 1 klientka z Moravskoslezského kraje a 1 klientka ze Slovenské republiky. 

Kontakty na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová, vedoucí sociální pracovnice
Tel.: 733 125 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz         

Marcela Wolfová Šťovíčková, DiS, sociální pracovnice
Tel: 469 311 021, mobil: 739 302 619
E-mail: ad@dlanzivotu.cz

Azylový dům pro těhotné ženy v tí sni
Hamry 107
539 01 Hlinsko

PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM
Cílem projektu Cesta mateřstvím bylo rozvinout rodičovské kompetence klientek 
Azylového domu pro těhotné ženy v tí sni, tj. těhotných žen a matek s dětmi do 7 let. 
Tuto cílovou skupinu měl projekt podpořit v přijetí  jejich mateřské role a zvýšit úroveň 
informovanosti  především v oblasti  rodičovství a péče o dítě.

Projekt Cesta mateřstvím si v roce 2013 kladl za cíl rozvoj vztahu rodič - dítě skrze 
metodu videotrénink interakcí, objevování možností  řešení obtí žných situací v rodině, 
vytváření příležitostí  ke spolupráci klientek a dobrovolníků, dále zvýšení fi nanční 
gramotnosti  a informovanosti  o sladění zaměstnání a rodiny a v neposlední řadě 
také zvýšení informovanosti  v oblasti  těhotenství a péče o děti . A jak byly tyto cíle 
naplňovány?
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Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

Videotrénink interakcí pod vedením Mgr. I. Křenkové byl realizován pravidelně jednou 
za měsíc, jednalo se o nepovinně absolvovanou metodu při pobytu klientek v azylovém 
domě. I přes dobrovolnou účast se účastnily všechny klientky, které v azylovém domě 
pobývaly se svým dítětem (a nejednalo se tedy o ženu těhotnou). Každá klientka 
absolvovala zpravidla 3 nahrávky s rozbory, které jí v základním rozsahu umožnily 
porozumět svým silným stránkám v péči o dítě a dále je rozvíjet. 

V průběhu roku se odehrála celkem 4 setkání s psy-
choložkou PhDr. H. Mervartovou. Klientky azylového 
domu – matky měly možnost prohovořit s ní své otázky 
týkající se výchovy dětí , mezilidských a partnerských 
vztahů, ale také osobních témat, která jim přinesly 
náročné životní situace. Pro mnohé klientky již známá 
lektorka - psycholožka se tak vždy znova setkávala 
s důvěrou klientek, a proto byla její pomoc pro klientky 
opravdu významná. Čtvrtletní setkání s klientkami 
bylo doplňováno i možností  individuálního setkání 
(v závěru přednášky), což bylo také vítáno.

Mezi společenské akti vity azylového domu v projektu patřilo divadelní představení 
dobrovolníků, kterého se účastnili naše klientky, dárci, dobrovolníci a přátelé, kolegové. 
Úkolem našich klientek bylo pomoci s přípravou akce a také účast na této akci. Proto se 
klientky účastnily pečení, vaření, ale mohly se také při vlastní akci setkat se zajímavými 
lidmi z řad veřejnosti  a donátory organizace. Den dětí  probíhal v podobné atmosféře jako 
divadelní představení. 

Dobrovolnické brigády tvoří od počátku neoddělitelnou součást naší pomoci klientkám 
a v rámci projektu Cesta mateřstvím se klientky podílí na účasti  na nich, na společné práci, 
setkání s dobrovolníky i na hezkých zážitcích. Naučí se tak nejen vaření, ale i novinkám v péči 
o děti  apod.

Uskutečnila se 4 dvouhodinová setkání klientek s poradkyní 
Mgr. M. Buškovou. V prvním sezení měly klientky možnost 
dovědět se o problemati ce plánování fi nancí, rodinného 
rozpočtu, dluhovém poradenství. Při druhém setkání 
si klientky s lektorkou povídaly o možnostech sladění 
pracovního a rodinného života, o výhodách různých 
pracovních smluv a také o tom, jak se co nejlépe připravit 
na výběrové řízení a pracovní proces. Po každém setkání 
měly klientky možnost individuálního setkání a konzultace 
s lektorkou, kde mohly řešit svou vlastní situaci.

V oblasti těhotenství a péče o dítě se uskutečnila 3 dvouhodinová setkání. První bylo 
zaměřeno na těhotenství a s ním související otázky, další na citovou výchovu dětí  v raném 
věku a třetí  na zdravou výživu. S klientkami se jako lektorky setkaly dula M. Hochmanová, 
Z. Jírková a poradkyně na výživu M. Hubená.
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Projekt Cesta mateřstvím se tak významným způsobem podílel na individuální 
práci s matkou - klientkou azylového domu a podpora a rozvíjení rodičovských 
kompetencí za spolupráce externích odborníků se opakovaně jeví jako dobrá cesta. 

Personální obsazení projektu i četnost aktivit se prokázaly jako vhodné – do 
budoucna aktivity projektu zachováme s drobnými úpravami. Přestože se projekt 
jeví jako malý co do počtu aktivit i personálu, je pro sociální práci s klientkami 
v azylovém domě klíčový. Vhodně doplňuje spolupráci s klientkou; vstupy 
odborníků jsou pracovníky azylového domu vnímány jako významné. Výhodou 
„individualizovaných“ přednášek je to, že klientky mají možnost individuálních 
konzultací s odborníky, což se projevuje nejen ve spokojenosti klientek, ale také 
v celkovém výsledku. Také lektoři spolupráci s klientkami v menším počtu hodnotí 
pozitivně. 

Projekt byl v průběhu roku navíc obohacen dalšími aktivitami, jako např. ukázka 
canisterapie s J. Koryntovou, přednáška o péči o ruce s M. Beňovou nebo setkání 
s panem farářem T. Sedláčkem, který uměl klientky podpořit v tíze života. Těmto 
lidem patří zvláštní dík, protože přicházeli bez nároku na finanční odměnu. 

Mgr. Pavla Glogarová
koordinátorka projektu

Projekt v číslech: 
• Videotrenérka se věnovala celkem 14 klientkám a 16 dětem při 62 setkáních. 
 Jednalo se o klientky, kterým byla aktuálně v azylovém domě poskytována sociální
 služba (ubytování).

• Setkání s psychologem se klientky účastnily opakovaně, celkem 11 klientek.

• V ostatních oblastech (péče o dítě, těhotenství, zdravá výživa atd.) proběhlo 
 v průběhu roku 11 přednášek, účastnilo se opakovaně 10 klientek.

• Divadelního představení se zúčastnilo 6 klientek a 6 dětí a cca 100 lidí z řad
  veřejnosti , zaměstnanců a příznivců.

• Dne dětí  se účastnilo 6 klientek a 6 dětí  a asi 70 lidí z řad veřejnosti  a hostů. 

• Dobrovolnické brigády byly realizovány v daném roce 8x, opakovaných kontaktů
  klientek s dobrovolníky, při kterých mohly matky s nimi sdílet pro ně aktuální
 témata (výchova dětí , vaření apod.) bylo celkem 33. 

Kontakty na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová, koordinátorka projektu
Tel.: 733 126 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
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Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU

Obsahem projektu Začít znovu bylo za-
městnávání matek – klientek azylového 
domu v Hamrech formou dohody o pro-
vedení práce. 

Klientky azylového domu jsou většinou matky 
dětí  předškolního věku. Na obtí žné účasti  
těchto žen na trhu práce se podílí umístění 
azylového domu, nedostupnost zaměstnání 
v lokalitě a nedostatečné spojení MHD. 
Většina klientek nemá pracovní zkušenosti , 
mnohdy neměly možnost sledovat pracovní 
režim u svých rodičů. 

Cílem zaměstnávání klientek bylo tedy nabídnout klientkám alespoň drobný přivýdělek 
dle časových možností  matky v rámci péče o dítě, práci bez dojíždění a tí m druhotně 
řešení fi nanční, či dluhové situace. 

Práce, za které byly klientky fi nančně odměňovány na základě dohody o provedení 
práce, jsou nad rámec jejich běžných povinností . Běžné povinnosti , které jsou součástí  
pobytu v azylovém domě, včetně úklidů, si i nadále klientky plnily bez nároku na 
fi nanční odměnu. 

Chcete-li, můžete nahlédnout do průběžné realizace projektu.

Na začátku roku 2013 klientky - pracovnice pracovaly na skládání papírových krabiček 
a kompletaci propagačního materiálu s moti vem naší organizace. Od března se klientky 
pusti ly znova do práce; dělaly to, co bylo potřeba v azylovém domě, to, co bylo nad 
rámec jejich běžných povinností . Pomáhaly při zajištění drobných prací, např. úklidu po 
stavebních pracích fi rem, podílely se na odklízení sněhu a účastnily se jarního úklidu 
před Velikonocemi. 

Po prakti cké stránce se projektu ujala pracovnice azylového domu, jejím úkolem byla 
moti vace klientek, organizace jejich práce, dohled nad plněním pracovních povinností  
a doprovázení.

Druhé čtvrtletí  roku 2013 se projekt potýkal s různými změnami, především v počtu 
a možnostech klientek. Tyto změny vedly k tomu, abychom realizaci projektu zrevidovali. 
Ubylo nám klientek - pracovnic a nové zatí m nenastupovaly. Nově příchozí maminky 
toti ž prozatí m nebyly schopny intenzivně pracovat, protože byly v období šesti nedělí 
nebo jim v práci bránila např. skutečnost, že dosud nebyla vyřešena jejich situace 
s dávkami. 

CíCílem zaměměstnáávává íníní kklilienentetekk bbylo tedy nabíd
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Na prahu třetího čtvrtletí se však projekt těšil čtyřem novým pracovnicím z řad 
klientek a znovu se rozrostl co do velikosti. Nové klientky byly seznámeny s tím, 
co pro ně práce v projektu znamená. Také je třeba dodat, že na motivaci klientek 
k práci se podíleli všichni pracovníci azylového domu. Klientky se v létě účastnily 
prací na zahradě, byly při větším úklidu v areálu azylového domu, pomáhaly při 
dobrovolnických brigádách nebo s administrativními záležitostmi. Práce byla pestrá. 
Také mytí oken, se kterým nám dosud pomáhali spíše dobrovolníci, si počkalo na 
zaměstnance projektu. Jedna z klientek vytvořila také „školkový“ program pro děti.

Počínaje druhou polovinou roku měl 
projekt narůstající tendenci. Rostl počet 
pracujících klientek i počet odpracovaných 
hodin. Celkově vzato se dá říci, že na konci 
roku 2013 měla organizační i personální 
složka projektu očekávanou podobu. Tuto 
podobu i rozsah bychom rádi zachovali 
i pro rok 2014, protože vnímáme, že 
možnost pracovat je pro klientky (a nejen 
pro ně) velmi důležitá. Na tomto místě 
zvláště děkujeme Nadaci člověk člověku, 
která svým nadačním příspěvkem pokryla 
úhradu odměn z dohod o provedení práce 
našich klientek.  

Mgr. Pavla Glogarová
koordinátorka projektu

Projekt v číslech: 
Celkem se projektu zúčastnilo 8 klientek a v průběhu roku odpracovaly dohromady 
260,5 hodin. 

Kontakty na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová, koordinátorka projektu
Tel.: 733 126 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz

y „ ýý p g pp
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PROJEKT POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI

Také v roce 2013 otevřel náš azylový dům své 
dveře pohádce. Jako tradičně se divadelní 
představení našich dobrovolníků uskutečnilo 
jednu adventní sobotu, konkrétně 14. prosince 
2013. Dobrovolníci si pro bývalé i současné 
klientky azylového domu, příznivce i dárce 
organizace i pro všechny sousedy a hosty 
z okolí připravili pohádkový příběh o něčem 
tak všedním, jako je lidská chyba. Když se ale 
lidská chyba dokáže přiznat a napravit, může se 
změnit nejen v pohádku se šťastným koncem, 
ale také v kus moudrosti  a přispět k dobru ve 
světě. A je docela možné, že mnohé bývalé 
klientky azylového domu, které se na pohádku 
přijely podívat už ze svých nových domovů 
a se svými vyrůstajícími dětmi, by daly tomuto 
příběhu v duchu za pravdu.

Všichni dobrovolní herci, kteří se snažili prostřednictvím tohoto projektu předávat 
lidské hodnoty a vnést do společnosti  střípek dobra a radosti , se projektu účastnili 
ve svém volném čase. A že ho nebylo málo. Hodiny hledání a tvoření scénáře, hodiny 
společných divadelních zkoušek, příprava kostýmů, rekvizit. Na otázku, zda jim to stojí 
za to, jsme se ale shodovali v odpovědi: „Ano. Usilovat o dobro v životě má hluboký 
smysl. Pro nás, pro naše děti  i pro všechny, s kým se setkáme.“ 

Věříme, že tuto pohádkovou sobotu jsme v této společné snaze o dobro povzbudili 
také všechny naše hosty. 

Ing. Veronika Bučová 
dobrovolnice 

Projekt v číslech:
Na realizaci divadelního představení se podílelo 25 dobrovolníků (herců) a pomocníků. 
Představení se hrálo dvakrát - počet hostů v Hamrech byl zhruba 100, v Bernarti cích 
nad Odrou 200. Celkem dobrovolníci hráli pro přibližně 300 lidí.

Kontakt:
Felicitas Hoppová, dobrovolnice
E-mail: felicitashoppova@seznam.cz
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 TÁNÍ LEDŮ 

Akci s tímto názvem uskutečnila Obecně 
prospěšná společnost Dlaň životu 13. dub-
na 2013 ve spolupráci s 3. skautským oddílem 
střediska Pagoda v Novém Jičíně. Jednalo se 
již o 23. ročník tohoto setkání. Jeho cílem bylo 
zprostředkovat dětem prostřednictvím dne, 
stráveného v přírodě, pohled na poziti vní lidské 
hodnoty a pomoci jim ujasnit si vlastní postoj k nim.

Navzdory kalendáři a tomu, že už byl duben, to bylo tentokrát skutečné „tání“ uprostřed 
sněhových závějí a v přírodě, která připomínala spíše hlubokou zimu. O to více překvapilo, 
že ani tyto podmínky neodradily téměř 150 našich hostů - dětí  i dobrovolníků, od účasti .

Symbolický název akce „Tání ledů“ se tak mohl uskutečnit v praxi. Ledy tály nejen v přírodě, 
která se pod paprsky dubnového sluníčka přece jen začala zbavovat sněhových závějí, ale 
také v srdcích lidí, které překonávání mnohdy i náročných podmínek a vzájemná snaha 
o hezké vztahy sbližovala. 

Děti , pro které byl den určen, se na třech připravených trasách mohly učit odvaze, 
statečnosti , trpělivosti  i ochotě pomáhat. Na jednotlivých stanoviští ch si mohly vyzkoušet 
vaření na ohni, přechod lanové lávky, setkat se s úkoly, které je vedly k zamyšlení nad 
hodnotami života nebo ke vzájemné spolupráci, směřující ke zvládnutí  překážky. 
A dobrovolníci zajišťující jednotlivá stanoviště? Ti na tom byli podobně. Uprostřed 
mnohdy i náročných podmínek, v zimě a v mokru, se učili vytrvalosti , vstřícnosti , ochotě 
vydržet i tehdy, když je to těžké.

Nakonec vše dobře dopadlo. Hosté i dobrovolní spolupracovníci prožili společně hezký 
den, který skončil pro tentokrát ne na cílové louce, která zůstala pokryta bílými závějemi, 
ale pod střechou. Cílové zázemí nám toti ž díky klimati ckým podmínkám vstřícně nabídla 
Základní škola v Ženklavě ve své tělocvičně. Patří jí za to velký dík. Stejně jako všem, kdo 
rozzářili tento den svou vstřícností  i teplem vzájemného přátelství.

Mgr. Marcela Holeňová

Akce se zúčastnilo celkem 77 dětí  a v zajištění tří tras pomáhalo 
72 pomocníků – dobrovolníků, dohromady 149 zúčastněných.

Kontakty na projekt:
Mgr. Marcela Holeňová
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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ZAMĚSTNANCI STAV K 31. 12. 2013

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se v roce 2013 podíleli zaměstnanci: 
ředitelka (úvazek 0,1), koordinátorka projektu (úvazek 0,6), konzultantka projektu 
(dohoda o provedení práce, dále jen DPP), pomocná pracovnice a dula (úvazek 0,3).

Na realizaci projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tí sni se podíleli zaměstnanci: 
ředitelka (úvazek 0,6), vedoucí sociální pracovnice (úvazek 1,0) a její tým v přímé péči: 
sociální pracovnice (úvazek 0,75), 3 pracovnice v sociálních službách (celkem úvazků 3,0), 
jedna pracovnice v sociálních službách formou DPP a správcová (DPP). Ekonomickými 
záležitostmi a technickým zajištěním stavu budovy se zabýval ekonomický ředitel 
(úvazek 0,3). V průběhu roku vypomáhal sezónně při zajištění provozu údržbář. 

Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: ředitelka (úvazek 0,1), 
koordinátorka projektu (DPP), lektorka videotréninku interakcí (úvazek 0,15) a další 
odborní lektoři.

Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli ti to zaměstnanci: ředitelka (úvazek 
0,1), koordinátorka projektu (DPP), kontaktní pracovnice projektu (DPP), pomocné 
pracovnice - klientky azylového domu (DPP) a provozní pracovnice (úvazek 0,2).

Projekt Tání ledů byl zajištěn dobrovolnicky ve spolupráci s organizací JUNÁK - svaz 
skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín - 3. oddíl.

Projekt Pohádka nejen pro děti  byl realizován zcela dobrovolnicky.

V rámci střediska Správa vykonávali svou činnost: ředitelka (úvazek 0,1) a ekonomický 
ředitel (úvazek 0,2). 

Svými službami nám v realizaci projektů pomáhali například externí účetní či supervizorka 
týmu v přímé péči v azylovém domě a další. 

Poděkování patří všem zaměstnancům za jejich práci v rámci jednotlivých projektů, 
především za jejich tvořivost, osobní angažovanost a zájem o rozvoj projektů, za nápady 
a inspiraci ke zlepšení. Děkuji také členům správní rady za jejich podporu, a také všem 
ostatním dobrovolníkům, kteří souzněli s posláním organizace a byli ochotni své ruce 
přiložit k dílu ve společném úsilí.

Mgr. Marcela Holeňová 
ředitelka

Kontakt:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka

Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz

přiložit k dílu ve společnémmm úúsilí..
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ

V roce 2013 byl pro nás ve fi nančním zajištění projektů opět velkou oporou 
Nadační fond Betlém nenarozeným. Naši činnost podpořil nadačními příspěvky ve výši 
1 272 626 Kč a na podporu projektů Azylový dům pro těhotné ženy v tí sni, Poradna Cesta 
těhotenstvím, Cesta mateřstvím a Začít znovu otevřel v tomto roce také svou novou 
veřejnou sbírku. Naše organizace spolupracují již od roku 2003, kdy nadační fond naši 
společnost založil. Je také majitelem budovy azylového domu a poskytl nám tuto budovu 
do bezplatné výpůjčky. Dlouhodobě fi nančně podporuje naši činnost a spolupracujeme 
také v dalších oblastech, např. při organizaci pravidelných dobrovolnických brigád 
v azylovém domě, při pořádání divadelních představení, v oslovování potenciálních 
dárců apod.

Na realizaci jednotlivých projektů OPS se podíleli ti to donátoři:

PROJEKT PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a ochrany práv dětí  podpo-
 řilo tento projekt ve výši 195 472 Kč. Z dotace byly částečně uhrazeny
 osobní náklady a částečně provozní náklady – nájemné a služby externí účetní.

• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 221 736 Kč. Z příspěvku jsme 
 hradili osobní náklady a provozní náklady projektu – služby.

• Úřad práce Nový Jičín přispěl částkou 7 000 Kč na úhradu osobních nákladů na
 základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  v rámci projektu spolu-
 fi nancovaném ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

• 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 na 
 chodníku.

• Firma ArcelorMitt al Ostrava nám svým příspěvkem ve výši 7 000 Kč pomohla
 nakoupit odbornou literaturu a pomůcky pro vzdělávací setkávání matek – projekční 
 plátno a fl ipchart.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 436 308 Kč.

PROJEKT AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI
• Projekt byl spolufi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České
  republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby. 
 Z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby I. jsme obdrželi 
 částku ve výši 138 900 Kč za měsíc leden. Na tento projekt navazoval Individuální
  projekt Pardubického kraje na sociální služby II., v jehož rámci jsme obdrželi částku
 958 580 Kč za období únor - prosinec. Z tohoto fi nančního zdroje jsme hradili
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 především osobní náklady pracovníků
  azylového domu, částečně energie. Celkem
 jsme obdrželi 1 097 480 Kč.

• Nadační fond Betlém nenarozeným
  významně podpořil projekt částkou
      780 163 Kč, ze které jsme hradili částečně 
 osobní náklady a energie.

• V rámci projektu Čtení pomáhá jsme 
 obdrželi koncem roku 2012 částku 100 000 Kč 
 na dostavbu dětského hřiště, kterou jsme 
 zrealizovali v roce 2013.

• Opakovaně nás podpořilo Město Hlinsko částkou 50 000 Kč. Finanční částku jsme 
 využili na úhradu části  materiálových nákladů a zajištění dalších drobných služeb –
 revizí, malování, supervizí pracovnic projektu a externích účetních služeb.

• Úřad práce v Havlíčkově Brodě nám poskytl příspěvky v celkové výši 30 000 Kč na 
 úhradu mzdových nákladů na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí  
 v rámci projektu spolufi nancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
  fondu.

• Finanční podpora ze zášti ty hejtmana Pardubického kraje ve výši 25 000 Kč byla 
 pro nás vítanou pomocí. Z neinvesti ční dotace jsme mohli zakoupit materiál pro 
 provoz azylového domu a zařídit drobné opravy a údržbu.

• Firma TPA Horwath Audit, s. r. o. darovala fi nanční částku ve výši 20 000 Kč           
 (z toho 12 000 Kč na projekt azylový dům v roce 2013 a 8 000 Kč na projekt Začít 
 znovu 2014).

• Nadační fond Josefa Luxe podpořil projekt částkou 10 000 Kč na úhradu vzdělávacích
 kurzů pro pracovnice projektu.

• Úhrady klientek za poskytované služby činily celkem 228 023 Kč.

Celkové náklady na realizaci projektu činily  
2 301 513 Kč.

Stavba altánu na zahradě azylového domu 
patřila mezi investi ce. Podpořila ji svým nada-
čním příspěvkem ve výši 160 000 Kč Nadace 
VINCI v České republice koncem roku 2012. 
Realizace stavby pak proběhla v roce 2013.
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PROJEKT  CESTA  MATEŘSTVÍM
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a ochrany práv dětí   podpořilo
 projekt částkou 53 108 Kč. Z dotace byly částečně uhrazeny osobní náklady, nákup 
 odborných služeb pro klientky, a zčásti  materiálové náklady.

• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 46 673 Kč, ze které byly hrazeny 
 zčásti  osobní náklady a zčásti  služby externí účetní.

• Nadace Naše dítě podpořila projekt nadačním příspěvkem ve výši 20 000 Kč 
 za účelem úhrady osobních nákladů lektorky videotréninku interakcí.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 119 781 Kč.

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU
• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl na projekt částkou 32 129 Kč, ze kterého
  byly hrazeny externí účetní služby a zčásti  osobní náklady. 

• Nadace Člověk člověku přispěla částkou 12 500 Kč. Nadační příspěvek byl využit 
 na úhradu odměn z dohod o provedení práce (zaměstnaných klientek).

• Ostatní dary činily 59 565 Kč a pomohly k úhradě materiálu a osobních nákladů.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 104 194 Kč.

PROJEKT POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI
Projekt byl realizován zcela dobrovolnicky, náklady hradili sami dobrovolníci.

PROJEKT TÁNÍ LEDŮ
• Nadace pro radost podpořila projekt Tání ledů 2013 částkou 8 000 Kč. Příspěvek
  jsme využili k nákupu potřebného materiálu a zajištění drobných služeb. V roce
 2013 jsme také obdrželi na projekt Tání ledů 2014 od této nadace opět příspěvek 
 ve výši 4000 Kč.

• Projekt byl dofi nancován z darů fyzických osob.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 11 649 Kč.

STŘEDISKO SPRÁVA
• Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl významnou částkou 191 925 Kč na
  úhradu materiálových i nemateriálových nákladů např. nájemné a energie v sídle,
 částečná úhrada osobních nákladů a k úhradě auditu.

• Z ostatních příjmů byla pokryta částka 4 635 Kč. 

Celkové náklady na středisko správa činily 196 560 Kč.

Celkové náklady organizace za rok 2013 činily 3 160 489 Kč. 
Investi ční náklady (stavba altánu) činily 160 000 Kč.
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ZA PODPORU DĚKUJEME:
• Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným, donátorovi všech projektů 
• Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí 
• Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru rodiny a ochrany práv dětí 
• Panu hejtmanovi Pardubického kraje JUDr. Marti nu Netolickému, Ph.D. 
• Městu Hlinsku
• Nadaci Člověk člověku
• Nadaci Naše dítě
• Nadaci pro radost
• Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
• Nadačnímu fondu Josefa Luxe
• Firmě Dušan Hopp Auto Díly Servis s. r. o. za fi nanční dar ve výši 22 500 Kč
• Firmě TPA Horwath Audit, s. r. o. za fi nanční dar ve výši 20 000 Kč
• Firmě ArcelorMitt al Ostrava, a. s., Firmě PRŮMSTAV, a. s., paní Lucii Donátové 
• U fyzických osob uvádíme pouze dárce nad 10 000 Kč, ale vážíme si všech dárců 
 i podpory, kterou nám projevujete
• Panu Marti nu Hošnovi za fi nanční dar ve výši 50 000 Kč
• Paní Zitě Rozholdové za fi nanční dar ve výši 17 000 Kč
• Ostatním právnickým i fyzickým osobám, které nám poskytly věcné dary a slevy 
 a všem našim dobrovolníkům  
• Děkujeme také panu Ing. Janu Víchovi, jednateli firmy OPTYS, spol. s r. o., 
 za vstřícnost při zajištění grafi ckého zpracování a ti sku této výroční zprávy zdarma
  a paní Šárce Jirků za její grafi cký návrh.

Děkujeme všem našim dárcům, i těm, kteří si přáli zůstat „neznámí“ a zvláště těm, kteří 
nás pravidelně podporují menšími dary. Jste naší oporou a povzbuzením a máte podíl na 
všem dobrém, co se i s Vaší pomocí podařilo vykonat v uplynulém roce. 

Mgr. Marcela Holeňová, 

Ing. Jiří Hutyra
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Milí čt enáři,
v naší výroční zprávě jste se i letos mohli dočíst o tom, jak zaměstnanci našeho 
azylového domu, poradny i naši dobrovolníci pomáhají matkám, aby pro své děti  mohly 
vytvářet co nejvíce harmonické prostředí. Vždyť právě v záři očí matky dítě zažívá pocit, 
že je jedinečné a že je milováno.  Pokud jsme sami v životě mohli prožít tento pocit 
jistoty a bezpečí, získáváme tí m lepší postoj sami k sobě a i k okolnímu světu. Postoj, že 
je radost žít a být na světě. 

Kéž jsou proto řádky této výroční zprávy pro nás povzbuzením i výzvou. Povzbuzením 
v tom, že má smysl překračovat sami sebe a dávat se ostatním. Výzvou, abychom 
usilovali o dobro a byli v tom vytrvalí. 

MUDr. Petronela Vahalíková
členka správní rady
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Nadační fond
BETLÉM NENAROZENÝM
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Srdečně Vás zveme na návštěvu:

www.dlanzivotu.cz

KONTAKTY

Na organizaci:

Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka

E-mail: holenova@dlanzivotu.cz, Tel: 732 171 373

Na azylový dům:

Mgr. Pavla Glogarová, vedoucí sociální pracovnice

E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz, Tel: 733 125 261

Na Poradnu Cesta těhotenstvím:

Mgr. Iva Křenková, koordinátorka projektu

E-mail: poradna@dlanzivotu.cz, Tel: 605 32 92 32

Na správní radu:

Ing. Jiří Hutyra, předseda správní rady

E-mail: hutyra@dlanzivotu.cz, Tel: 733 125 260


