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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)

Správní rada:
(složení k 31. 12. 2015)

Ing. Jiří Hutyra, předseda
MUDr. Petronela Vahalíková, členka
Martin Škarka, člen

Dozorčí rada:
(složení k 31. 12. 2015)

Jiří Soldán
Pavla Bernertová
Mgr. Alena Vyoralová

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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ÚVOD

Milí přátelé, 
při cestě vlakem jsem se zahleděla z posledního vozu na rychle se měnící krajinu, 
kterou jsme nechávali za sebou. Je to zvláštní pocit – ohlížet se a současně být  
v pohybu na cestě vpřed. Podobně je to s touto výroční zprávou. Zatímco na jejích 
řádcích vzpomínáme, co dobrého se podařilo v roce minulém, jsme již v jedné 
třetině roku současného. I my jsme stále na cestě, stále v pohybu a v nových 
hledáních.

Život každé neziskové organizace přináší většinou mnoho nejistot týkajících  
se vnějšího zajištění. Na druhé straně má jednu velkou jistotu – že totiž pomoc 
konkrétnímu člověku má smysl. A tato jistota nám dávala sílu vypořádávat se se 
vším, co nás potkávalo. V roce 2015 přicházelo do života naší organizace mnoho 
nových a nečekaných impulzů, které v čase dostávaly konkrétní podobu a tvar, 
začaly žít a staly se nedílnou součástí života organizace. Nejistota v nás naopak 
probouzela fantazii tvořivě přemýšlet nad variantami řešení nebo nás nutila 
sebrat odvahu a vydat se neprošlapanými cestami dál. 

Přeji Vám, ať na následujících stránkách výroční zprávy zahlédnete, co nového  
u nás začalo dýchat a žít, kolika lidem jsme mohli pomoci, obdiv a vděčnost za naše 
dárce, kteří se s námi dělili o to, co mají. Stručně řečeno - přeji Vám, ať zahlédnete 
mezi řádky pulzující život naší organizace. Život krásný i náročný zároveň.

Mgr. Marcela Holeňová
ředitelka
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM
„Jednoho lednového odpoledne zvoní telefon poradny. 
Ozývá se nesmělý ženský hlas s dotazem, jestli můžeme 
pomoci její známé. Je těhotná a má strach. Její rodina 
nefunguje a ona sama se necítí být na miminko 
připravená. Za pár dní už tato mladá těhotná maminka 
přichází do poradny a během několika konzultací s dulou 
se rozplývají její počáteční obavy z porodu a péče o její 
první dítě. Jak postupně získává důvěru, začíná využívat 
i další aktivity poradny, zejména vzdělávací setkání pro 
rodiče. Pár měsíců před porodem si na konzultaci do 
poradny přivede i partnera – otce jejich dítěte. Oba se 
živě zajímají o vše, co souvisí s těhotenstvím, porodem  
a péčí o miminko. 
A je tu léto a s ním i pozdrav od šťastných rodičů no-
vorozeného chlapečka. 

A je tu podzim a v poradně se ozývá dětský smích 
tříměsíčního klučíka, jehož maminka vděčně vzpomíná 
na podporu, jaké se jí zde dostalo.“ 

Poradna Cesta těhotenstvím vstoupila v červnu 2015 
již do třináctého roku svého působení v centru Ostravy.  
I v tomto roce nabízela preventivní podporu a také pomoc 
v tíživé situaci rodinám s dětmi se specializací na podporu 
těhotných žen a jejich partnerů a rodičů s malými dětmi. 
Tato podpora byla po celý rok v poradně realizována 
poskytováním rozmanité nabídky bezplatných nava-
zujících aktivit, a to nejen díky pracovníkům poradny, 
externím lektorům a dobrovolníkům, ale i mnohým 
dárcům a podporovatelům. Všem patří velký dík za 
jejich nasazení a nabídnutou dlaň životu.

Aktivity poradny 
* Poradenství 
Poradenství probíhalo formou osob-
ního, telefonického, e-mailového  
i webového kontaktu a zajišťovaly 
je nejen pracovnice poradny, ale 
také kvalifikované dobrovolnice, 
díky nimž mohli být podpořeni ti, 
kdo se na poradnu obraceli se svými 
dotazy souvisejícími s těhotenstvím, 
rodičovstvím či mezilidskými vztahy. 
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Tato aktivita zahrnovala poradenství v situaci 
nechtěného těhotenství (doprovázení a po-
moc při hledání řešení, zprostředkování 
kontaktů na odborníky, poskytování základní 
výbavičky pro miminko), poradenství při 
plánování rodičovství a webové poradenství 
jako první podpůrný krok v obtížné situaci 
především v oblasti partnerských a rodinných 
vztahů. 

* Konzultace s dulou 
Těhotným ženám a jejich partnerům, kteří se chtěli na své rodičovství lépe připravit  
a získat potřebné informace, nabízela poradna cyklus individuálních konzultací  
s dulou, speciálně vyškolenou pro doprovázení v době těhotenství, porodu a šestinedělí. 

* Videotrénink interakcí 
Pomocí této metody pracovala 
videotrenérka s rodiči s dětmi 
do 4 let. S jednotlivými rodinami 
probíhaly opakované nahrávky 
v domácím prostředí klientů 
a následné zpětnovazební 
rozhovory nad nahrávkami se 
zaměřením na silné stránky 
rodičů v kontaktu s dětmi a na 
momenty, kde probíhala úspěš- 
ná komunikace. Tyto mome-
nty pak rodiče mohli využít  
i v náročnějších situacích, a takto  
rozvíjet své rodičovské kom- 
petence a vzájemný vztah s dětmi.

* Vzdělávací setkávání pro těhotné ženy a rodiče s dětmi 
Jednalo se o vzdělávací programy na témata související s péčí o děti raného věku, 
které lektorovali odborníci jako např. Bobath terapeutka Mgr. Olga Večeřová, dětská 
psycholožka Mgr. Šárka Doležalová, poradkyně pro výživu Iveta Kochová, porodní 
asistentka Zuzana Švancerová, DiS., speciální pedagožka Mgr. Jana Macečková anebo 
zdravotnický záchranář Bc. Radim Kozelský. Během programů pro rodiče bylo také 
zajištěno hlídání dětí v dětském koutku poradny.  

* Další informační činnost
Tato činnost obsahovala např. poskytování informací o aktivitách poradny, zapůjčování 
literatury z knihovny poradny či zprostředkování kontaktů na jiná zařízení poskytující 
navazující služby (občanské poradny, azylové domy atd.).
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Několik událostí roku 2015 v poradně
Po celý rok štědří dárci posílali do poradny balíčky s materiální pomocí pro miminko. 
Tyto dárky brzy nato posloužily potřebným těhotným matkám, které se na poradnu 
obracely často i prostřednictvím sociálních pracovnic jiných ostravských organizací, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, občanské poradny apod. 

Také v roce 2015 byly pravidelně zveřejňovány aktuality o dění v poradně v měsíčníku 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Centrum, na letáčcích v informačním 
centru, v gynekologických ambulancích nebo v ordinacích dětských lékařů a na dalších 
místech. Na podzim proběhla také inzerce letáku poradny v MHD Ostrava. Během roku 
poradna nově navázala užší kontakt s dalšími ostravskými organizacemi pracujícími  
s rodinami s dětmi jako např. s organizací HoSt anebo s nedalekým azylovým domem pro 
matky s dětmi. V červenci se v poradně uskutečnil také monitoring projektu zástupkyní 
Statutárního města Ostrava. Aktivity poradny byly zhodnoceny jako přínosné a potřebné.

V říjnu se v poradně setkalo několik 
dobrovolnic k výrobě a zdobení dár-
kových předmětů určených k prezentaci 
naší organizace na adventních a vá-
nočních trzích. V prosinci jsme se  
s pomocí dobrovolníků zúčastnili 
také prodeje ve stánku na Ma-
sarykově náměstí pod záštitou 
komunitního plánování v Ostravě. 
Všem pomocníkům děkujeme.

Mgr. Iva Křenková

Projekt v číslech
V roce 2015 využívalo aktivit projektu 441 klientů (1 klient = 1 rodina), z toho někteří 
využívali i opakovaně více typů aktivit (každý klient je v roce 2015 započítán jen 
jednou). Uskutečnilo se 436 kontaktů (1 kontakt = práce s klientem do 30 minut)  
a 437 intervencí (1 intervence = 30 – 59 minut práce s klientem). Z toho se v rámci 
jednotlivých aktivit jednalo o:

* poradenství: 268 klientů, 94 kontaktů a 262 intervencí
* konzultace s dulou: 10 klientů, 31 kontaktů a 59 intervencí
* videotrénink interakcí: 10 klientů, 40 kontaktů a 70 intervencí 
* vzdělávací setkávání pro rodiče: 9 programů, jednoho programu se zúčastnilo 
  průměrně 8 rodin s dětmi
* další informační činnost: 153 klientů, 271 kontaktů a 10 intervencí. 
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 
nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově dítěte. 
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Kontakt na projekt:
Mgr. Iva Křenková, vedoucí poradny

Tel.: 733 125 264
E-mail: krenkova@dlanzivotu.cz

Poradna Cesta těhotenstvím
Českobratrská 1229/13

702 00 Ostrava

 

AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI
Na okraji obce stojí azylový dům pro maminky. Možná si to neumíte představit - práce 
uvnitř bývá někdy náročná. 

Tak, jako jiné dny, i dnes jedna z pracovnic přemýšlí nad tím, co dělat… Situace jednoho 
klientčina dítěte je skutečně náročná - a tým stojí před rozhodnutím, jak věci, okolnosti 
a vztahy co nejlépe uchopit. Tíha, náročnost, rozvířené emoce, snad i nepochopení? To 
se pak lehce může stát, že daná pracovnice pomalu přemýšlí nad smyslem své práce. 
Má to smysl, když je to TAK náročné? Vtom kdosi zvoní. U dveří stojí „kouzelný dědeček“ 
– ano, asi tak by jej v tu chvíli nazvala – a podává jí tašku. „Vám se to bude hodit, 
že,“ zamumlá, a aniž by čekal na slova díků, zmizí za brankou. „Děkujeme…,“ zavolá za 
ním pracovnice a zvědavě nakoukne do tašky. Kopa, ano, skutečně šedesát kusů vajec! 
To budou mít mamky radost! I na pečení se budou hodit. Pracovnice jde opatrně do 
schodů, aby nerozbila křehký dar, a usmívá se. 

Taky se vám někdy stalo, že když jste 
viděli tmu, někdo vnesl světlo? Že 
když jste ztráceli naději, někdo vám ji 
ukázal? Že když jste potřebovali zažít 
něco hezkého, někdo vám zazvonil  
u dveří? My v Hamrech to zažíváme. 

Díky vám.
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Azylový dům v Hamrech má za sebou již 8 let svého působení. Nabízí pomoc  zejména 
těhotným ženám a matkám s dětmi do sedmi let věku. V roce 2015 zde našlo útočiště 
15 matek a 27 dětí, za celou dobu provozu již zde byla poskytnuta pomoc a podpora  
98 matkám a 136 dětem. A tuto pomoc chce azylový dům nabízet i nadále. 

Hlavním cílem je pomoci matce  
v hledání a zajištění vhodného do-
mova pro sebe a své děti, podpořit 
ji ve vztahu ke svým dětem a v péči 
o ně a naučit ji samostatně zvládat 
každodenní činnosti. S každou klient- 
kou je pracováno individuálně, dle 
jejich potřeb a možností. Klientky 
mají k dispozici samostatný pokoj, kde 
mají zajištěno soukromí. Je vybaven 
postelí a dětskou postýlkou, skříňkami, 
stolem s židlemi, přebalovací pultem, 
umyvadlem a zrcadlem. Klientky mo-
hou také využívat prostory dobře 
vybavené kuchyňky, koupelnu, WC  
a společenskou místnost.

K nejdůležitějším krokům pomoci 
matce během jejího pobytu v azy-
lovém domě patří sociální práce s ní. 
Ta zahrnuje podporu v řešení široké 
škály potřeb klientek a jejich dětí. 
Spočívá mj. v pomoci s hledáním 
bydlení, zajištění sociálních dávek  
a oprávněných nároků. Vše je řešeno 
prostřednictvím individuálního plá-
nování klientky. V tomto roce byly na 
základě spolupráce s Krajským úřadem 
Pardubického kraje do naší práce apli- 
kovány tzv. karty potřeb, které indi-
viduální plánování usnadňují. 

Klíčovou osobou pomoci klientkám je sociální pracovnice azylového domu, ale také 
celý pracovní tým. Ten má rozděleny služby tak, aby klientkám byl neustále někdo  
k dispozici. Pracovnice domu se také zapojují do denního života maminek, někdy i dětí. 
Realizují společné vaření, pečení dobrot či jiné aktivity. Příkladem toho je společné 
pečení beránků a mazanců na Velikonoce nebo příprava a zdobení cukroví na Vánoce. 
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Klientkám je během pobytu v azylovém 
domě nabízena účast na přednáškách 
a seminářích, které jim mohou pomoci 
lépe se orientovat v životě. Během roku 
2015 proběhly např. přednášky zaměřené 
na možnosti vzdělávání, rekvalifikaci 
a trh práce, zorganizované vedením 
Úřadu práce v Hlinsku, nebo kurz finanční 
gramotnosti, který klientky ocenily při 
rozvržení svých měsíčních finančních 
prostředků. Některé přednášky zajistila  
v rámci své praxe Olga Vodová, studentka 

III. ročníku Soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě. Jedna z přednášek, 
uskutečněných v roce 2015, objasňovala také problematiku domácího násilí, se 
kterým se některé klientky také setkaly. Novinkou, kterou si klientky - maminky 
mohly vyzkoušet, byla relaxace při arteterapii. Dobrovolnicky a bez nároku na 
odměnu ji zajistila Veronika Křivská. Klientky si při arteterapii mohly odpočinout  
a to ocenily. 

Do programu azylového domu se v roce 2015 
zapojili také dobrovolníci. Připravili si jedno 
dětské divadelní představení a jedno vánoční 
divadelní představení dospělých. O Vánocích 
proběhla také další akce, a to vánoční čtení  
s překvapením pro děti, které mělo veliký 
úspěch hlavně u těch nejmenších. Za celou 
sadu těchto čtení pro děti během roku 
vděčíme místním ženám z Hamer pod 
vedením Věry Tlusté a Jaroslavy Bencové.

Velkou událostí minulého roku bylo slavnostní 
otevření charitativního obchůdku Na jevišti. 
Darováním již nepotřebného oblečení 
do tohoto obchůdku mohou lidé pomoci 
druhým, zakoupením oblečení si zákazníci 
obchůdku obmění šatník a přispějí k provozu 
azylového domu.

Monika Vokáčová
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Projekt v číslech 
V loňském roce využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni celkem 
21 klientek a 34 dětí.
Během roku 2015 k pobytu nastoupilo 15 klientek a spolu s nimi využilo služby 27 dětí, 
z nichž 2 se narodily v průběhu pobytu v azylovém domě (1 děvčátko a 1 chlapeček). 
Průměrný věk klientek azylového domu byl 28 let.
Během roku 2015 ukončilo svůj pobyt celkem 13 klientek. Do vlastního bydlení odešly  
2 klientky, k rodině či příteli se vrátilo 6 klientek, do jiného zařízení azylového typu 
odešly 4 klientky.
Struktura dle místa trvalého bydliště klientek – z celkového počtu 21 klientek bylo  
14 klientek z Pardubického kraje, 1 klientka ze Středočeského kraje, 1 klientka  
z Ústeckého kraje, 2 klientky z Královéhradeckého kraje, 2 klientky z Moravskoslezského 
kraje a 1 klientka z Prahy.
Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla vykonávána podle zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jednalo se o podporu a pomoc rodičům při řešení 
výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování poradenství 
rodičům při výchově a vzdělávání dítěte, pořádání přednášek zaměřených na řešení 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou a činnost zaměřenou na ochranu 
dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
Počet kontaktů a intervencí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí: 1 816.

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

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
Hamry 107
539 01 Hlinsko

PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM
I dnes má do azylového domu zavítat lektorka. Bude klientkám pomáhat v rozhledu  
a zvládání náročné situace, ve které nyní žijí. Formou přednášky s diskuzí se klientky 
dovědí nové informace a prakticky si vyzkoušejí poskytnuté rady.
A to se v tento den musí zařídit pár věcí. Tak třeba připravit místnost, zařídit hlídání 
neposedných dětí, aby mámy nebyly rušeny… ano, kávu máme, topení je zapnuté, děti 
na svých místech. Uf.
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Do místnosti vchází usměvavá lektorka. 
Maminky se postupně trousí (proč se malý 
právě teď musel po…?)        a čekají, co bude. Ze 
začátku je znatelná nedůvěra a očekávání, 
ale tento stav se lektorce pomalu daří 
měnit. O první přestávce se mamky zdají 
spokojenější, snad uvolněnější. Program pak 
pomalu pokračuje a po ukončení diskuze  
z místnosti vycházejí spokojené ženy. Někdo 
se jim věnoval, dal jim svůj čas a zájem. 
Odnášejí si dokonce balíček ovoce – to jak 
jim pozorná lektorka dala najevo, že si umí 
představit jejich tíseň.

Dvě hodiny času. A tento čas umí zázraky. I tak někdy vypadá Cesta mateřstvím…

Cílem projektu Cesta mateřstvím je rozvinout rodičovské kompetence klientek 
Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, tj. těhotných žen a matek s dětmi. Tuto 
cílovou skupinu má projekt podpořit v přijetí jejich mateřské role a zvýšit úroveň 
informovanosti především v oblasti rodičovství a péče o dítě a domácnost.  Zároveň 
klientkám nabízí podporu v oblasti sociální i emoční. 
Cíle projektu byly zajišťovány těmito aktivitami a činnostmi:
Videotrénink interakcí nabízel klientkám podporu  
v komunikaci s jejich dítětem. Videotrenérka se věnovala 
především klientkám s malými dětmi, u kterých je 
zvláště důležité navození vztahu mezi matkou a dítětem.
Setkání s psychologem poskytlo klientkám možnost 
prohovořit s psychologem své otázky týkající se výchovy 
dětí, mezilidských a partnerských vztahů, ale také osob-
ních témat, která jim přinesly náročné životní situace. 
Zapojení klientek do příprav společenských aktivit 
azylového domu a účast klientek na těchto aktivitách 
nabízely možnost setkání se zajímavými lidmi. Klientky se mohly účastnit divadelního 
představení, dne dětí i pravidelných dobrovolnických brigád.

Přednášky v oblasti finančního poradenství a sladění 
zaměstnání a rodiny nabídly klientkám užitečné infor-
mace pro jejich další samostatný život.
Přednášky v oblasti těhotenství, péče o dítě, vývoje 
dítěte umožnily klientkám získat poznatky v oblasti péče 
o dítě.
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Hodnocení realizace projektu
Projekt Cesta mateřstvím se v roce 2015 významně podílel na individuální práci 
s klientkami azylového domu. Rozšiřoval možnosti poradenství a podpory, a to  

v rovině kognitivní i emoční, a tak umožňoval vytvářet 
prostředí, ve kterém by klientky mohly čerpat nejen 
pocit bezpečí a zázemí, ale také odborné pomoci, 
která je schopna adekvátně zrcadlit jejich potřeby  
a reagovat na ně. Projekt byl v průběhu roku 
obohacen dalšími aktivitami, jako např. jarní pečení, 
pohádkové čtení s dětmi, ale také možností poslechnout 
si něco z požární ochrany přímo od člena hasičského 
sboru apod. (bez finančních nákladů, lektoři přišli 
zdarma). Pravidelné pečení či vaření v rámci sou-
žití v azylovém domě pod vedením pracovnice 
bylo téměř samozřejmostí. Pro klientky byly tyto 
aktivity příjemným zpestřením i jakousi odměnou za 
jejich snahu a vytrvalost při potýkání se s životními 
obtížemi na jejich cestě mateřstvím. Počet aktivit  

a personální obsazení bylo celkově vhodně nastaveno, na rok 2016 jsme naplánovali 
několik změn, kterými chceme opět docílit zkvalitnění. 

Mgr. Pavla Glogarová
Projekt v číslech:
* Videotrenérka se věnovala celkem 6 klientkám a jejich dětem při 36 setkáních. 
  (S jednou klientkou byla práce jen započata, ale kvůli přestěhování nepokračovala.) 

* V průběhu roku se odehrálo celkem 8 setkání s psychologem. Navýšení počtu 
  setkání proti předchozímu roku souviselo se zkušeností personálu azylového 
  domu, že je psychologická služba pro klientky velmi potřebná a v místě zároveň 
  špatně dostupná. Klientky se účastnily opakovaně, celkem 15 klientek (37 účastníků).

* Divadelního představení se zúčastnilo celkem 6 klientek a cca 100 lidí z řad 
  veřejnosti, zaměstnanců a příznivců. Dne dětí se účastnilo 7 klientek a asi 50 lidí 
  z řad veřejnosti a hostů. Dobrovolnické brigády byly realizovány v daném roce 8x, 
  celkem se s dobrovolníky setkalo při společné práci 15 klientek.

* Přednášky v oblasti finančního poradenství a sladění zaměstnání a rodiny  
 se uskutečnily 2x, účastnilo se 10 klientek - opakovaně.

* Přednášky v oblasti těhotenství, péče o dítě, vývoje dítěte se uskutečnily 3x,  
 celkem se zúčastnilo 11 klientek – některé opakovaně.
Celkem bylo v rámci projektu podpořeno 15 rodin/
klientek Azylového domu pro těhotné ženy v tísni  
s dětmi (klientky se účastnily aktivit opakovaně).

Kontakt na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová, koordinátorka projektu
Tel.: 733 126 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
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PROJEKT ZAČÍT ZNOVU
Pracovnice Jana dnes spěchá do práce. Čeká 
ji „finišování“ s přípravou obchůdku. Necítí 
se dnes právě nejlépe, ale svěřený úkol jí 
dodává energii. Včera informovala klientky 
– maminky zaměstnané v projektu Začít 
znovu – že bude potřebovat jejich přítomnost 
a pracovní síly. Mamky-pracovnice mají být 
připraveny od devíti hodin, aby v daném dni 
stihly co nejvíce. Je potřeba ještě vyžehlit pár 
věcí, pověsit oblečení a taky uklidit, aby to  
v obchůdku hezky vypadalo. Bude toho dost.

Maminky jsou pracovnice jako každá jiná. Taky se jim občas nechce do práce, však 
to známe. Proto je Jana v očekávání, jak to bude s chutí do práce dnes. A světe 
div se, je mile překvapena. Mamky čekají  
s úsměvem na tváři, snad se do práce i těší. 
Včas na svých místech, děti zajištěny. Nic 
naplat, půlroční mimino bude účastno také, 
vykukuje na pracující mámu z autosedačky 
– přenosného „vajíčka“. Máma sebou musí 
hodit, aby stihla co nejvíce práce v době, kdy 
dítě v autosedačce neprotestuje.
Jana má z klientek radost. Ne vždy jde práce 
a její plánování tak hladce od ruky. Dnes má 
radost z klientek i dobrý pocit z vykonané 
práce. Znáte to?

Obsahem projektu Začít znovu je zaměstnávání matek – klientek azylového domu 
pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni formou dohody o provedení práce. Cílem 
zaměstnávání klientek je nabídnout možnost drobného přivýdělku dle časových 

možností matky s ohledem na potřebnou 
péči o dítě, dále umožnit práci bez dojíždění 
a tím účinnější řešení sociální, f inanční, 
či dluhové situace. V roce 2015 bylo toto 
zaměstnávání umožněno klientkám v rámci 
pobytu v azylovém domě již čtvrtým rokem. 
Spoluprací mezi pracovním týmem azylového 
domu a kontaktní pracovnicí projektu byla 
udržována půda, ve které se klientky mohly 
podílet na nejrůznějších pracích v areálu 
azylového domu.
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Klientky pod vedením pracovnice pracovaly na údržbě zahrady a pomoci při chovu 
slepic. Uvnitř azylového domu je v rámci pracovních povinností čekaly velké úklidy, 
mytí oken, vysávání, zalévání květin, třídění věcí apod. Podílely se také na provozu 
obchůdku Na jevišti, který byl v dubnu otevřen. Třídily oblečení a připravovaly 
je k prodeji či naopak k odvozu, žehlily. Také nejrůznější společenské akce čekaly 
na aktivitu klientek. Klientky při nich pekly a připravovaly občerstvení, staraly se  
o hezký vzhled prostor a byly „k ruce“ pracovnicím azylového domu. Ke konci 
roku se připojily k přípravám propagačních perníčků, které se setkaly s pozitivní 
odezvou. Také byty pro hosty potřebovaly tu a tam úklid nebo vyprání prádla.  
Se svou pomocí byly klientky k dispozici také tam, kde pracovnice domu jejich pomoc 
potřebovaly.

Motivace k práci u klientek azylového domu není vždy jednoduchá. Mají za sebou 
nelehké životní okolnosti, které je dovedly do sociální tísně až nechuti cokoliv aktivně 
měnit. Zkušenost nás však vede k tomu, že – tak jako v každé jiné firmě – existují 
zaměstnanci šťastní i nešťastní, pracovití i ti, kteří se práci vyhýbají. Ne každý dokáže 
možnost práce a tím přivýdělku ocenit. Ale věříme, že kvůli těm „nemnoha“ má tento 
projekt i celé úsilí smysl. A tomu budeme věřit i v roce příštím.

               Mgr. Pavla Glogarová
Projekt v číslech
Celkem v průběhu roku pracovalo 11 klientek a odpracovalo 663 hodin.

Kontakt na projekt
Mgr. Pavla Glogarová, koordinátorka projektu
Tel.: 733 126 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
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PROJEKT POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI
Pohádkový příběh právě vrcholí. Princ se ve své bez-
naději rozhodne hledat pomoc. Ztrápený a unavený 
přichází k ženě, držící v náručí novorozeného syna. 
Jejich pohledy se setkají. Princ před ženou klečí  
v němém údivu a nechápe gesto matky, která mu 
svého syna podává. Nevěřícně bere dítě do rukou a v 
jeho srdci se rozhoří jiskřička naděje... V hledišti si toho 
všimne malý Lukáš a šeptá mamince: „Našel Ježíška, 
tak teď už mu bude dobře.“

Projekt Pohádka nejen pro děti si neklade za cíl jen secvičit pohádkové divadelní 
představení. Současně s tvorbou pohádky rozvíjí také vlastní tvořivost a iniciativu 
jednotlivých účastníků, dává jim možnost vzájemně spolu komunikovat, hledat řešení, 
tvořit scénář a objevovat, že každý může světu něco dát, když chce. Tak projekt 
napomáhá růstu a upevňování vzájemných vztahů jak v rodinách, tak v rámci širšího 
společenství. Každoročně pak nacvičené divadelní představení potěší před Vánocemi 
velké i malé obyvatele Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska 
a o Vánocích pak širokou veřejnost v Bernarticích nad Odrou.

Pohádkový divadelní příběh, který se odehrál v roce 
2015 před naplněným hledištěm azylového domu, 
vyprávěl o hledání naděje. Vybízel k odvaze k novým 
začátkům i k víře ve vítězství dobra. A moc povzbudil. 
Přemýšlím, že ten malý klouček z úvodního příběhu, 
kterého jsem vedle sebe v hledišti zaslechla, přesně 
vystihl jeho smysl. Ano, pravou naději může ztrápený 
člověk najít jen u toho, kdo je bezpodmínečně milující 
a odpouštějící, a když sám věří v dobro. A to je něco, co 
se budeme učit celý život.

S několika střípky z letošní pohádky připojuji za všechny také pozvání. Přijeďte se příští 
rok také podívat, budete vítáni. 

Bc. Zita Rozholdová

Projekt v číslech
Počet zapojených dobrovolníků – 25. Divadelní představení se hrálo dvakrát, 
celkový počet hostů byl zhruba 300.

Kontakt na projekt
Felicitas Hoppová, dobrovolnice
E-mail: felicitashoppova@seznam.cz
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TÁNÍ LEDŮ
Jedna jarní volná sobota. Mohla jsem ji 
strávit různě. Doma, na výletě, s přáteli. 
Místo toho sedím na louce nad vesnicí, 
občas mne profoukne studený vítr a čekám 
na první skupinku děvčat z letošního Tání 
ledů. Na obzoru se ale objeví skupinka na-
prosto neočekávaná. Indiáni? Tady? Dnes?  
Pocit neskutečna se ale brzy mění v upřím- 
nou radost. To několik přátel z trasy se mi 
přišlo představit ve svém dnešním kostýmu. Po 
přátelském pozdravu pokračují dál. A mne 

hřeje vědomí, že se společně s nimi mohu pokoušet pomáhat děvčatům objevovat 
skutečné hodnoty života. A vím, že jsem se ráno rozhodla správně.   

Tání ledů – pro většinu lidí mají tato slova význam čistě meteorologický – jaro, 
hodně vody, obleva. Před 25 lety se ale několik lidí rozhodlo dát tomuto slovnímu 
spojení i jiný význam a tak vznikla akce Tání ledů, při níž se již čtvrt století snaží malí 
i velcí, mladí i staří o roztávání ledů ve svých srdcích, ve svých vztazích a mezi sebou 
navzájem. V roce 2015 tuto akci zastřešila Obecně prospěšná společnost Dlaň životu  
a se zajištěním akce pomohlo také skautské středisko Pagoda Nový Jičín. 
Pro návštěvníky Tání ledů byly připraveny 3 trasy, na kterých mohli poznávat skutečné 
hodnoty života:

* Nejmladší děti (do 7 let věku) na své trase 
prožívaly příběh zvířátek z lesní říše, které 
se připravovaly na závod. Děti potkávaly 
na své cestě čipernou veverku, ospalého 
medvěda, slepého, ale houževnatého krtka 
nebo třeba moudrou sovu, zároveň se ale 
také učily poznávat, že vychytralost lišky 
nebo lenost zajíce nejsou hodnotami, které 
by byly hodné obdivu. Na závěr byly svědky 
samotného závodu a toho, že životní výhrou 
není stát na stupni vítězů, ale mít přátele, 
kteří pomohou, když je těžko.

* Děvčata na střední trase procházela příběhem indiánské dívky Kopretinky, před 
kterou stál velmi těžký úkol – veřejně se přiznat ke své chybě, kterou způsobila škodu 
druhému člověku. Děvčata se ve skupinkách vydávala na indiánskou stezku, kde se 
postupně dozvídala, jakým vnitřním bojem si Kopretinka musela projít a jak postupně 
dospěla k odvaze a k přiznání. Děvčata se tak spolu s ní učila překonávat svůj strach, 
poznávat sebe sama a přitom mít oči otevřené pro druhé.
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*  Nejstarší děvčata od 12 do 17 let  prožívala 
na své trase nečekanou evakuaci před 
záplavami a putování do evakuačního 
tábora. Často nás v životě může překvapit 
změna, náhlý zvrat okolností nebo nečekaná 
událost. Na mnohé z nich se připravit 
nemůžeme. Ale můžeme se naučit reagovat 
i v těchto vyhrocených situacích pokojně,  
s rozvahou a dokonce i s ohledem na druhé. 
A právě toto bylo náplní putování děvčat. Na 
své cestě se učily, že daleko víc, než líbivý 
zevnějšek, je krása mateřského srdce, které 

se dokáže rozdělit i o poslední kapku vody, pomůže, i když jemu je těžko, a je oporou  
i tam, kde jiní již dávno ztratili pokoj a chladnou hlavu. 

V cíli bylo připraveno občerstvení i mnoho zajímavých atrakcí – jízda na koni, 
lanové průlezky, pečení trdelníku, vyrábění ručních šperků nebo jiných výrobků. 
To nejdůležitější ale bylo 250 šťastných účastníků – hostů i pomocníků. Šťastných 
nejen proto, že vše dobře dopadlo, ale především proto, že to byl den, v němž 
skutečně tály ledy!

Michaela Schindlerová

Projekt v číslech
Malou trasu prošlo zhruba 60 dětí s asi 30 rodiči, střední trasu absolvovalo  
35 odvážlivců a na velkou trasu vyrazilo 30 děvčat. Akce se účastnilo také celkem 
100 pomocníků, kteří tento den pomohli připravit a zajistit a kterým za jejich pomoc 
srdečně děkujeme.

Kontakt na projekt
Mgr. Marcela Holeňová
koordinátorka projektu
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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CESTA VE SVÍTÁNÍ 
Akce končí, účastníci se rozjíždějí do svých 
domovů. Jedna mladá účastnice nám 
podává lístek se svou zpětnou vazbou: 
„Chci moc poděkovat za ten fascinující 
pohled na vás – otce a matky dětí, kteří 
máte plno práce kolem nich, kolem svých 
domovů i jiných povinností nad hlavu  
a přitom vám to stálo za to „ztrácet“ čas 
tady s námi. Jsem za ten čas nesmírně 
vděčná a chtěla bych to jednou dokázat 
stejně tak.  A taky díky za vaši otevřenost  

a upřímnost v tématech, to bylo úžasné a nejvíc oslovující! Děkuji.“

Pozvání na Cestu ve svítání patřilo mladým lidem nad 15 let. Nabídli jsme jim prožití 
společného večera a pak dne v přírodě, který byl plný nečekaných setkání. 
Chtěli jsme se tak s nimi sdílet o hodnotách života a nabídnout jim prostor  
k sebepoznání, spolupráci i setkání s kamarády. 

Akce se konala ve dnech 19. a 20. června 2015 a sraz pro účastníky byl  na nádraží 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Další program pak pokračoval na lesní chatě Šmiřanka na 
Ondřejníku. Po uvítání a první společné práci byl prostor k seznámení a pak navazoval 
další program až do pozdního večera. Časně zrána byli mladí účastníci probuzeni  
a po skupinkách vyslání na trasu do přírody. Byla to pro ně skutečná cesta ve svítání  
a někteří stihli i východ slunce, ač celý pátek bylo zataženo a vydatně pršelo. Na cestě 
přírodou se účastníci mohli na jednotlivých stanovištích společně zamyslet nad tématy, 
která přináší obyčejný život – např. že „nic není po mém“, jak hledat sebepřijetí, jak 
reagovat na změny, krize povolání, odpuštění, nezvládnuté emoce nebo na co v životě 
skutečně spoléhám. Ale čekaly je i praktické úkoly nebo výzvy, např. lanová lávka.
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Setkání se začalo připravovat zhruba dva měsíce předem s pomocí dobrovolníků. Ti 
se scházeli jedenkrát týdně ke společnému hledání, jak zajistit stanoviště, jak 
prakticky uchopit témata, která považují za důležitá a chtějí je s mladými lidmi sdílet, 
jak rozplánovat program a zabezpečit celou akci. Odměnou všem organizátorům byly 
zářící oči mladých účastníků a pozitivní zpětná vazba, kterou každý z nich na závěr 
napsal. 

Mgr. Marcela Holeňová
Projekt v číslech
Akce se zúčastnilo celkem 20 mladých lidí 
ve věku od 16 do 28 let. V zajištění  
a v přípravě programu pomáhalo 20 
dospělých dobrovolníků.
Finančně akci podpořila Obecně pros-
pěšná společnost Dlaň životu částkou  
6 000 Kč a Junák – český skaut zajistil její 
dofinancování. Celkové náklady projektu 
činily 8 280 Kč. 

Kontakt na projekt
Mgr. Marcela Holeňová
koordinátorka projektu
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz

ZAMĚSTNANCI
(stav k 31. 12. 2015)

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se v roce 2015 podíleli: vedoucí 
poradny (úvazek 0,80), kontaktní pracovnice (úvazek 0,50), kontaktní pracovnice a dula 
(dohoda o provedení práce, dále jen DPP), kontaktní pracovnice (DPP), konzultantka 
projektu (DPP) a další odborní lektoři (zajištění přednášek pro klienty – DPP), webová 
konzultantka – dobrovolnice; ředitelka (úvazek 0,1).

Na realizaci projektu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni se podíleli zaměstnanci: 
vedoucí domu (úvazek 1,0) a tým v přímé péči: sociální pracovnice (úvazek 0,75),  
4 pracovnice v sociálních službách (celkem úvazků 3,0 + DPČ), 3 provozní pracovnice 
(DPP/DPČ), údržbář (DPP), ředitelka (úvazek 0,6), ekonomka (úvazek 0,3). 

Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: koordinátorka 
projektu (DPP), lektorka videotréninku interakcí (DPP), další odborní lektoři (DPP nebo 
forma fakturace služeb – psycholog), ředitelka (úvazek 0,1).

Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli zaměstnanci: koordinátorka projektu 
(DPP), kontaktní pracovnice projektu (DPP), pomocné pracovnice - klientky azylového 
domu (DPP), ředitelka (úvazek 0,1).
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Projekt Tání ledů byl zajištěn dobrovolnicky ve spolupráci s organizací Junák - český  
skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s.

Projekt Pohádka nejen pro děti byl realizován dobrovolnicky.

Projekt Cesta ve svítání byl realizován dobrovolnicky.

V rámci střediska Správa vykonávali svou činnost: ředitelka (úvazek 0,1), ekonomka 
(úvazek 0,2), podpora administrativy (DPP).

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

Děkuji všem zaměstnancům za jejich odpovědný a tvořivý přístup při realizaci projektů 
i při jejich administrativním zajištění, za vnímavost pro nové výzvy i za osobní zaujetí 
pro toto dílo. Každým rokem vedoucí projektů inovují obsah projektů na základě 
získaných zkušeností a reagují tak na potřeby klientů. Na základě inspirací pracovnic  
z azylového domu se v uplynulém roce rozvinula v naší organizaci doplňková činnost, 
o které se dočtete více v samostatné kapitole této výroční zprávy.  

Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří pomáhali během roku nejen při pravidelných 
měsíčních brigádách v azylovém domě, ale také v poradně, při tvoření výrobků na 
vánoční trhy, při oslovování potenciálních nových dárců, při realizaci prodeje ručně 
šitých tašek, při prodeji na vánočních trzích atd. Jednou za měsíc se scházeli ke 
společnému sdílení i k řešení potřeb plynoucích z realizace projektů a pomáhali, kde 
mohli.

Děkuji také malé skupince „VIP dobrovolníků“, kteří se scházeli jednou za čtvrt roku 
v sídle naší organizace. Byla to pestrá skupinka odborníků - finanční ředitel, výrobní 
ředitel, právnička, podnikatel, bankovní poradkyně, manažer webového portálu 
nebo např. marketingová manažerka, kteří s námi sdíleli své zkušenosti v oblasti 
firemního managementu, fundraisingu, PR, pomohli nám v rozvoji organizace, 
propojili nás s dalšími zajímavými lidmi a někteří se s osobním nasazením zapojili  
i do fundraisingových aktivit v závěru roku. Budeme rádi, když se časem tato skupinka 
rozroste o další zajímavé osobnosti, které nám budou ochotny pomoci v roli našich 
dárců nebo dobrovolníků. 

Mgr. Marcela Holeňová

Kontakt na projekt
Mgr. Marcela Holeňová
ředitelka
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Každá neziskovka přemýšlí, kde by mohla získat peníze na 
realizaci svých projektů. Jednou z možností je doplňková 
činnost organizace, jejíž případný zisk bude vložen do hlavní 
činnosti. Uzrál čas i pro nás a správní rada souhlasila se 
zahájením doplňkové činnosti. S tím, co je jejím obsahem, se 
můžete seznámit na následujících řádcích.

Ručně šité tašky – díky kreativní švadlence máme stále nové nápadité vzorky nákupních 
a jiných tašek. Tašky jsme nabízeli osobně, na webových stránkách, v poradně  
i v azylovém domě a především na vánočních trzích, kterých jsme se účastnili na konci 
roku. S distribucí nám vydatně pomáhali naši dobrovolníci, kteří vzali zboží např. mezi 
své spolupracovníky. Kromě tašek pro nás jeden šikovný dobrovolník vyrábí ručně lité 
svíce, které krásně a dlouho hoří. Další dobrovolník zakoupil hotové svíce, zdarma je 
nazdobil a daroval nám k dalšímu prodeji. Jiná dobrovolnice pro azylový dům našila 
mnoho souprav povlečení. Děkujeme všem za obětavou práci pro dobro tohoto díla.

Mezi kolegyněmi v azylovém domě se zrodil nápad na 
otevření obchůdku Na jevišti. S podporou vedoucí domu 
Mgr. Pavly Glogarové pak došlo k jeho slavnostnímu 
otevření 22. 4. 2015. Cílem dobročinného obchůdku 
je co nejlepší využití darovaného oblečení, které lidé 
přinášejí do azylového domu. Darované oblečení 
je levně nabízeno ke koupi všem, kdo chtějí služeb 
obchůdku využít. Výnos z prodeje oblečení je využit na 
provoz azylového domu. Darované oblečení tak pomůže 
dvakrát: tomu, kdo si jej koupí, i těm, kdo žijí v azylovém 
domě. Obchůdek je přístupný široké veřejnosti.

Cílem rekreačního ubytování (ubytovacích služeb) 
je nabídka cenově dostupného rekreačního pobytu, 
především pro rodiny s dětmi, v lokalitě, která nabízí 
pestrou paletu sportovního i kulturního vyžití. Dalším 
přínosem je také využití dvou oddělených menších 
bytových jednotek se samostatným vchodem, které 
nabízejí možnost nerušeného pobytu v rámci domu  
a také možnost seznámení se s realizací sociální služby 
v azylovém domě. 

Pokud Vás něco z výše uvedených činností zaujalo, 
neváhejte a kontaktujte nás.

Uděláte radost sobě i nám…
Kontakt na projekt
Kontakt pro distribuci tašek, svíček: holenova@dlanzivotu.cz. Kontakt pro objednání 
rekreačního pobytu či darování věcí do obchůdku: glogarova@dlanzivotu.cz
Informace k pobytu: https://www.facebook.com/dovolena1
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ V ROCE 2015
Nedílnou součástí výroční zprávy je rekapitulace finančního zajištění projektů. 

Již tradičně, ale pokaždé s velkou vděčností a rádi uvádíme, že hlavním pilířem 
společnosti je náš zakladatel Nadační fond Betlém nenarozeným. Naši organizaci 
podpořil v letošním roce sedmi nadačními příspěvky v celkové výši 1 148 000 Kč.  
I nadále nám formou bezplatné výpůjčky přenechává budovu azylového domu 
za účelem poskytování sociální služby. Podstatnou složkou nadačních příspěvků byly 
prostředky z veřejné sbírky, které činily celkem 582 000 Kč. Součástí veřejné sbírky 
jsou i dárcovské SMS (DMS).  Je pro nás příjemným překvapením, že v roce 2015 jsme 
díky zaslaným DMS obdrželi částku 98 000 Kč. Je třeba zdůraznit, že Nadační fond 
podporuje naši činnost od počátku stabilně a dlouhodobě nejen po stránce finanční. 
V jeho kompetenci je péče o nemovitost, dále podporuje a zajišťuje dobrovolnické 
zázemí. Dobrovolníci se účastní pravidelných dobrovolnických brigád v azylovém 
domě, pořádají divadelní představení v azylovém domě v rámci projektu Pohádka 
nejen pro děti, pomáhají při organizaci vánočních trhů a prodeji vlastních výrobků  
z doplňkové činnosti, ale také v hledání a oslovování potencionálních dárců a příznivců 
tohoto díla.

Pojďme si tedy společně připomenout jednotlivé projekty v konkrétních číslech:

*  Projekt Poradna Cesta těhotenstvím
 •  Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociální a rodinné politiky, 
    poskytlo na projekt částku 302 480 Kč. Dotaci jsme na základě plánovaného  
  rozpočtu využili na úhradu podstatné části mzdových nákladů vedoucí  
  poradny, nájem a služby externí účetní.
 • Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl na projekt částkou 177 860 Kč.  
  Z tohoto nadačního příspěvku byly dofinancovány ostatní osobní a provozní  
  náklady.
 • Společnost ArcelorMittal Ostrava darovala organizaci prostřednictvím tzv. 
   „zaměstnaneckého minigrantu“ částku 15 000 Kč. V souladu se smluvními  
  podmínkami jsme dar použili na nákup nových židlí, nezbytných kancelářských 
   potřeb a úhradu nákladů spojených s reklamou a propagací poradny.
 • Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz podpořil projekt částkou 8 000 Kč, 
   která sloužila na úhradu nájemného.
 • V letošním roce se nám podařilo získat i podporu Statutárního Města Ostravy. 
   Dotaci ve výši 34 000 Kč jsme využili k dofinancování nájemného a služeb  
  s nájmem spojených.
 • Na základě úspěšného získání dotace od Úřadu práce Ostrava bylo v poradně 
   vytvořeno společensky účelné pracovní místo - kontaktní pracovnice. Přidělená 
   částka připadající na poslední čtvrtletí roku 2015 činila 30 470 Kč. Byla použita  
  na úhradu hrubé mzdy a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 567 810 Kč.
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*  Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
 • Projekt byl v prvních třech čtvrtletích roku 2015 spolufinancován ze zdrojů 
 Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci 
  Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. a to ve výši  
 1 066 338 Kč. Přidělenou dotaci jsme plně využili na úhradu mzdových nákladů 
  pracovnic v přímé péči.

	 • Osobní náklady za poslední čtvrtletí se nám podařilo spolufinancovat z dotace 
  Pardubického kraje. Přidělená částka činila 264 000 Kč a sloužila k úhradě hrubých 
  mezd a zákonných odvodů pracovnic v přímé péči.

	 • Z příspěvků Nadačního fondu Betlém nenarozeným byla projektu přidělena 
  částka 648 187 Kč.  Prostředky plynoucí z dárcovských SMS jsme využili  
 k pokrytí nákladů na energie a drobné opravy, díky další části příspěvků jsme 
  uhradili materiálové náklady, drobné vybavení, ostatní služby a osobní náklady.

	 • Stabilním donátorem projektu Azylový dům je i Město Hlinsko, které nám poskytlo 
  50 000 Kč. Dotace byla zúčtována vůči úhradě oprav a údržby, telefonů, ostatních 
  drobných služeb, školení a kurzů a k částečné úhradě faktur za externí účetní služby.

	 • Výnosy z úhrad za poskytované sociální služby činily celkem 273 592 Kč.

	 • Výnosy z ostatních služeb, darů a finančních příspěvků dosáhly 209 811 Kč (tato 
  částka se skládá z nadačního příspěvku Nadace Vodafone ČR – 17 084 Kč, darů  
 fyzických a právnických osob v celkové výši 164 989 Kč a výnosů za ostatní služby 
 27 738 Kč). Z těchto zdrojů byly pokryty materiálové náklady, elektrická energie, 
  vodné, stočné, opravy a údržba, cestovné, telefony, internet, ostatní služby, odpisy 
  dlouhodobého hmotného majetku, školení a kurzy, účetní a ekonomické služby,  
 osobní náklady.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 2 511 928 Kč.

* Projekt Cesta mateřstvím
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociální a rodinné politiky, podpořil  
  projekt částkou 75 468 Kč. Přidělená dotace byla použita na nákup drobného 
  materiálu, úhradu konzultací a odborných seminářů pro klientky, částečnou 
   úhradu účetních služeb a mzdové náklady plynoucí z dohod o provedení práce.
 • Z Nadačního fondu Betlém nenarozeným byly dofinancovány ostatní  
  materiálové náklady, školení a kurzy koordinátorky projektu, ekonomické služby 
   a mzdové náklady. Nadační příspěvek byl ve výši 42 288 Kč.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 117 756 Kč.

* Projekt Začít znovu
 • Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl částkou 80 562 Kč. Předmětem 
  vyúčtování byly především účetní a ekonomické služby a osobní náklady.
 • Drobní dárci věnovali na podporu projektu 12 000 Kč, které částečně pokryly 
  mzdové náklady v posledních dvou měsících roku.
 • Úřad práce v Novém Jičíně podpořil vytvoření pracovního místa na základě 
   Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci projektu spolufinancovaném 
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 ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu celkovou 
  částkou ve výši 77 993 Kč. 
Celkové náklady na realizaci projektu činily 170 555 Kč.

* Projekt Pohádka nejen pro děti
Projekt byl tradičně realizován díky obětavé a nezištné práci dobrovolníků, kteří  
se podíleli i na úhradě nákladů. 

* Projekt Tání ledů
Projekt byl realizován ve spolupráci s organizací Junák - český skaut, středisko Pagoda 
Nový Jičín, z. s. Tento projekt byl kromě programového zajištění finančně podpořen 
částkou ve výši 8 000 Kč. Tento náklad byl částečně pokryt z vlastních zdrojů organizace 
(3 400 Kč) a částečně dary drobných dárců (4 600 Kč).
Celkové náklady na realizaci projektu činily 8 000 Kč.

*   Projekt Cesta ve svítání
Tento projekt organizace podpořila peněžním darem v částce 6 000 Kč. Na spo-
lufinancování daru organizace se podíleli i drobní dárci, kteří na tento účel přispěli 
částkou 3 500 Kč. 
Celkové náklady na realizaci projektu činily 6 000 Kč.

*   Středisko Správa
Náklady střediska správa nám pomohl dofinancovat především Nadační fond Betlém 
nenarozeným. K tomuto účelu byl poskytnut nadační příspěvek ve výši 199 103 Kč. 
Částka byla použita na úhradu materiálu, drobného vybavení, energií, telefonu, 
správních poplatků, drobných služeb, školení, služeb externí účetní, nájemného  
a mzdových nákladů.
Z ostatních příjmů (darů, přijatých úroků z běžného a termínovaného účtu, jiných 
ostatních výnosů) byla pokryta zbývající část nákladů ve výši 107 839 Kč.
Z prostředků dotace Úřadu práce Ostrava ve výši 43 402 Kč jsme financovali vytvoření 
společensky účelného pracovního místa. 
Celkové náklady na středisko Správa činily 350 344 Kč.

* Věcné dary
Organizace v roce 2015 obdržela věcné dary v celkové hodnotě 44 281 Kč. Dle zá-
konných podmínek jsou věcné dary evidovány a řádně proúčtovány na příslušných 
nákladových účtech oproti navýšení vlastního jmění.

* Doplňková činnost
Novinkou roku 2015 se pro organizaci stala doplňková činnost, která v sobě zahrnuje 
prodej vlastních výrobků (tašky, svíčky,…), poskytování ubytovacích služeb v azylovém 
domě a prodej použitého oblečení (obchůdek Na jevišti). Je naší snahou a cílem, 
alespoň v určité míře, podílet se na úhradě nákladů společnosti. Ve všech kategoriích 
bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku – zisku, který bude použit na hlavní 
činnost v souladu s legislativou a posláním společnosti. 
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Ekonomický 
ukazatel

Výroba a 
prodej vlastních 

výrobků

Ubytovací 
služby

Prodej 
zboží Celkem

Náklady 129 104 Kč 5 883 Kč 4 252 Kč 139 239 Kč

Výnosy 136 426 Kč 7 750 Kč 20 841 Kč 165 017 Kč

Hospodářský 
výsledek 7 322 Kč 1 867 Kč 16 589 Kč 25 778 Kč

Náklady OPS Dlaň životu v roce 2015

Projekt/Středisko Částka

Azylový dům 2 511 928 Kč

Poradna Cesta těhotenstvím 567 810 Kč

Správa 350 344 Kč

Začít znovu 170 555 Kč

Doplňková činnost 139 239 Kč

Cesta mateřstvím 117 756 Kč

Věcné dary 44 281 Kč

Tání ledů, Cesta ve svítání 14 000 Kč

Celkem 3 915 913 Kč

Náklady OPS Dlaň životu v roce 2015
rozdělení do projektů/středisek

Celkové náklady organizace v roce 2015 činily 3 915 913 Kč.

Přehled o doplňkové činnosti poskytuje následující tabulka: 

Doplňková činnost v roce 2015

Správa - 9 % 
Cesta mateřstvím - 3 %

Začít znovu - 4 % Tání ledů, Cesta ve svítání - 0,4 % 
Věcné dary - 1 % 

Doplňková činnost - 4 %

Poradna Cesta těhotenstvím - 14,6 %

Azylový dům - 64 %
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Výnosy OPS Dlaň životu v roce 2015

Donátor/zdroj Částka

Pardubický kraj (vč. IPPK III) 1 330 338 Kč

Nadační fond Betlém nenarozeným 1 148 000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 377 948 Kč

Dary fyzických a právnických osob 370 537 Kč

Úhrady za poskytované služby AD 273 592 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti 165 017 Kč

Úřady práce 151 865 Kč

Příspěvky měst a obcí 92 000 Kč

Ostatní výnosy 47 621 Kč

Celkem 3 956 918 Kč

Výnosy OPS Dlaň životu 2015
rozdělení dle zdrojů/donátorů

Celkové výnosy organizace v roce 2015 činily 3 956 918 Kč.

Úhrady za poskytované 
služby AD - 7%

Dary fyzických a 
právnických osob - 9%

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí - 10%

Výnosy z doplňkové činnosti - 4%
Úřady práce - 4 % Příspěvky měst a obcí - 2 % 

Ostatní - 1 %

Pardubický kraj (vč.IPPK III) - 34%

Nadační fond Betlém nenarozeným - 29%
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Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

Za podporu děkujeme
• Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným
• Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí 
• Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru sociální a rodinné politiky
• Městu Hlinsku
• Statutárnímu městu Ostrava
• Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
• Úřadu práce v Novém Jičíně
• Úřadu práce v Ostravě
• Nadačnímu fondu Josefa Luxe za příspěvek ve výši 15 000 Kč
• Nadaci Vodafone ČR za finanční příspěvek ve výši 17 084 Kč
• Firmě Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o. za finanční dar ve výši 30 000 Kč
• Firmě ArcelorMittal Ostrava za finanční dar ve výši 15 000 Kč
• Firmě TPA Horwath Valuation Services, s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč
• Lékárně VAVRIMED PRO, s.r.o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč
• Lékárně ZDRAVÍ s.r.o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč
• Panu Martinu Hošnovi za finanční dar ve výši 100 000 Kč
• Panu Josefu Dostálovi za finanční dar ve výši 10 000 Kč
• Paní Anetě Benešové za finanční dar ve výši 10 000 Kč
• VDV Nadace Olgy Havlové za poskytnutí věcného daru v hodnotě 17 000 Kč (formou 
  úhrady faktur za nákup hygienických, čistících a desinfekčních potřeb a kuchyňského  
 vybavení pro klientky azylového domu)
• Ostatním právnickým i fyzickým osobám, které nám poskytly věcné dary a slevy  
 a všem našim dobrovolníkům za pomoc při získávání nových dárců, při prodeji 
  vlastních výrobků, při zajišťování vánočních trhů, dobrovolnických brigád, pro- 
 jektů Pohádka nejen pro děti, Tání ledů, Cesta ve svítání apod. 

Jmenovitě uvádíme pouze dárce nad 10 000 Kč, ale velmi si vážíme všech drobných 
dárců i podpory, kterou nám projevujete.

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 Vaším přispěním podařilo vykonat v uplynulém roce.

Ing. Monika Mičulková

Kontakt:
Ing. Monika Mičulková, ekonomka
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
Tel: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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Milí čtenáři,
jeden dospělý mi vyprávěl, že když byl malý a doma bylo „dusno“ našel si své oblíbené 
místo, kde mu bylo dobře. Tam se snažil zapomenout na to, co se právě děje. Pro 
mnoho dětí je takovým místem ochrany a bezpečí přikrývka, pod kterou se schovají, 
jiné si staví skrýše nebo hrady. Dětská fantazie nemá hranice. Ale ne každé dítě má 
možnost vyrůstat v zázemí rodiny. I takové děti žijí mezi námi a čekají na naši pomoc. 
A nejen děti.

Moc bych si proto přála, abychom každý z nás usilovali o to, stát se pro jiné oporou. 
Někdy to může znamenat povzbudit slovem nebo třeba úsměvem, jindy pomoci 
finančně. Kéž jsme všichni vnímaví k lidem, které ve svém životě potkáváme.

  

MUDr. Petronela Vahalíková
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Srdečně Vás zveme na návštěvu:

www.dlanzivotu.cz


