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úvod
Milí přátelé,
každým rokem nám život přináší mnoho zkušeností, setkání se zajímavými
lidmi, nové impulzy, které nás nutí ke změně a růstu. Podobně je to i s životem
organizace. I my se učíme reagovat na výzvy, setkání, potřeby klientek a stále
lépe naplňovat své poslání - být nablízku s dlaněmi otevřenými k přijetí života.
Život člověka je vzácný a neopakovatelný dar. Jeho hodnota je zcela nezávislá
na tom, jestli se nachází na svém počátku nebo na svém konci, nebo na tom,
jak život malého dítěte hodnotí a posuzují dospělí.
I v této materiálně (ne však vztahově a hodnotově) zajištěné společnosti mezi
námi žijí ženy, které se ocitají v situaci, kdy ve své tísni rozhodují o životě dítěte
a chybí jim při tom vztahové zázemí rodiny, partnera, materiální podpora
i potřebné informace. Proto nabízíme těmto ženám všestrannou podporu,
aby se mohly odpovědně rozhodovat i s ohledem na život svého dítěte. Na
následujících stránkách nahlédnete do azylového domu, poradny i dalších
aktivit, kterými jim pomáháme.
Svou činností chceme proměňovat svět kolem nás, aby hodnoty, které jsou
většinovou společností vnímány jako běžné, byly také důstojné lidí - aby
chránily lidský život.
Děkujeme Vám za podporu, povzbuzení i praktickou pomoc…

Mgr. Marcela Holeňová
ředitelka
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PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM
Poradna Cesta těhotenstvím se zaměřuje zejména na preventivní podporu,
případně i pomoc v tíživé situaci těhotným ženám a jejich partnerům a také
nabízí navazující aktivity rodičům s dětmi do 4 let. Tato poradna působí
v centru Ostravy již od roku 2003.

Aktivity poradny
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•

poradenství v situaci nečekaného těhotenství a v dalších oblastech souvisejících s rodičovstvím a mezilidskými vztahy

•

konzultace s dulou zahrnující individuální opakovaná setkání pro těhotné
matky a jejich partnery v rámci doprovázení v otázkách těhotenství, porodu a péče o novorozené dítě

•
•

videotrénink interakcí - podpora kontaktu a komunikace rodičů s dětmi

•

další konzultační a informační činnost jako například zprostředkování
kontaktů na další odborníky, kontaktní místo azylového domu pro těhotné
ženy v tísni, poskytování informací o aktivitách poradny, zapůjčování
literatury z knihovny poradny

vzdělávací setkání pro těhotné ženy a rodiče s dětmi se zaměřením na
témata související s těhotenstvím, porodem a péčí o děti raného věku
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Poradna Cesta těhotenstvím byla klientům k dispozici po celý rok, a to v úterý
a ve středu od 10 h do 17 h kdykoli bez objednání, v ostatních pracovních
dnech po předchozím objednání. Individuální kontakty a konzultace probíhaly během celého roku. Nastávajícím rodičům v tíživé situaci byla
v poradně kromě poradenství a doprovázení poskytnuta v případě potřeby
také materiální pomoc pro dítě. Kromě osobních konzultací klienti poradny
využívali webových, e-mailových či telefonických kontaktů a konzultací,
jejichž společným tématem bylo především těhotenství a rodičovství či
další témata související s mezilidskými vztahy. Preventivní charakter měly
konzultace s dulou, během kterých se těhotné ženy a jejich partneři v poradně
připravovali na narození dítěte a získávali potřebné informace o průběhu
těhotenství, porodu a šestinedělí.
Videotrénink interakcí se často realizoval v domácím prostředí klientů (v rámci
území města Ostravy). Jednalo se zejména o rodiny v tíživé situaci (například
osamělé matky s malými dětmi, rodiny na doporučení sociálních pracovníků),
kde byla tato podpora zvláště potřebná. Videotrenérka natáčela komunikaci
rodičů s dětmi při běžných denních činnostech. Následovaly rozhovory nad
nahrávkami v poradně anebo opět v domácnosti klientů. Během rozboru
nahrávky si rodiče všímali svých silných stránek v kontaktu s dětmi a momentů,
které jim pomohly ke zkvalitnění jejich vzájemného vztahu.
Během roku 2016 se v poradně uskutečnilo celkem 11 skupinových vzdělávacích setkání pro rodiče s dětmi. Setkání probíhala přibližně jednou měsíčně.
Jednalo se o dvou až tříhodinové programy pod vedením odborných lektorů,
mezi nimiž byla porodní asistentka, fyzioterapeutka, zdravotnická záchranářka,
poradkyně pro výživu, dětská psycholožka anebo speciální pedagožka. Jednoho
setkání se zúčastnilo průměrně 8 rodin s dětmi. Během programu rodiče mohli
v poradně využít hlídání dětí, pro které byl vyhrazen hrací koutek.
V roce 2016 se díky pomoci dobrovolníků podařilo v poradně nově uskutečnit
3 tvůrčí dílny pro maminky s dětmi v rámci vyrábění dekoračních a vánočních
ozdob. Dobrovolníci také pomáhali při zajištění dětského dne v poradně
a po celý rok se podíleli na propagaci poradny. Byly to například akce konané
na Masarykově náměstí pod záštitou komunitního plánování – Lidé lidem
(prezentace sociálních služeb a aktivit ve městě Ostrava 23. června 2016)
a vánoční trhy, kde se mohli kolemjdoucí seznámit nejen s činností poradny, ale také
finančně podpořit činnost naší organizace. A v neposlední řadě mnozí dobrovolníci
a dárci pomáhali se zajištěním materiální pomoci pro děti. Z těchto darů mohla být
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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v poradně poskytnuta pomoc několika potřebným rodinám. Během roku
pokračovala také spolupráce s dalšími ostravskými organizacemi věnujícími
se práci s rodinami, s odděleními sociálně-právní ochrany dětí, s pracovníky terénních a sociálně-aktivizačních služeb či azylových domů pro
matky s dětmi.
Mgr. Iva Křenková

Projekt v číslech
V roce 2016 využívalo aktivit projektu 395 klientů (1 rodina je započítána jako
1 klient), z toho někteří využívali i opakovaně více typů aktivit.
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.
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
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI
U dveří azylového domu stojí těhotná žena. Než se odváží stisknout tlačítko
zvonku, proběhne jí hlavou spousta myšlenek: „Jaké to tu bude? Co bude dál?
Jak budou reagovat na mé rozhodnutí dát dítě k adopci? Nebýt drog, mohla
jsem být jinde...“
Čtvrt roku v azylovém domě uteklo jako voda a je mi mnohem lépe. Dnešní
rozhovor s pracovnicí mi opravdu pomohl, takhle dobře jsem se již dlouho
necítila. Myslela jsem si, že mne budou všichni odsuzovat za mé rozhodnutí
dát dítě k adopci a stejně tak i za mou drogovou minulost. Cítím, že předsudky
zde nemají své místo a to mne motivuje. Nikdy jsem si nemyslela, že vydržím
abstinovat takhle dlouho, ale prozatím jsem to zvládla. Dokonce se mi dnes
v hlavě zrodila myšlenka: „Jaké by to asi bylo, kdybych si dítě nechala...“
Ne vše, co se zdá být beznadějné, musí tak i skončit.
Azylový dům v Hamrech oslavil v roce 2016 již 9 let svého působení. Nabízí
pomoc zejména těhotným ženám a matkám s dětmi do sedmi let věku.
V roce 2016 zde našlo útočiště 15 matek a 17 dětí, celkově byla od otevření
domu poskytnuta pomoc a podpora v překonání nepříznivé životní situace 113
matkám a 146 dětem. Celý pracovní tým se podílel na pomoci matkám v jejich
těžkém životním období a na celkové podpoře ve zvládání jejich rodičovské
role.
Hlavním cílem pracovníků azylového domu je podpora a pomoc matce
v překonání její nepříznivé situace a to prostřednictvím nabídky ubytování,
poradenství a zázemí. Tato podpora směřuje k samostatnosti matek
a budoucímu bezproblémovému začlenění do běžné společnosti. Mezi hlavní
zásady poskytované sociální služby patří především individuální přístup ke
každé klientce, který je nastaven dle jejich aktuálních potřeb a možností, úcta,
podpora k samostatnosti, motivace a vytváření podmínek k účasti na životě
běžné společnosti, doprovázení na cestě životem, jednotný přístup pracovníků
ke všem klientkám, důslednost a v neposlední řadě také bezpečnost a diskrétnost.
Klientkám je v azylovém domě k dispozici samostatný pokoj, který je vybaven
postelí, dětskou postýlkou, skříněmi, stolem a židlemi, přebalovacím pultem.
Pro zajištění základní hygieny je v pokojích umístěno také umyvadlo se
zrcadlem. Klientky mohou dále využívat společných prostor, vybavené
kuchyně, koupelny a WC, společenské místnosti s TV a počítačovou místnost.
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Důležitou součástí poskytované sociální služby je úzká spolupráce sociální
pracovnice a klientek. Ta je nastavena individuálně a zahrnuje rozsáhlou oblast
potřeb. Pro usnadnění plánování a naplňování potřeb jsou využívány tzv. karty
potřeb, které jsou aplikovány ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického
kraje. Poskytování služby azylového domu je nastaveno formou nepřetržitého
provozu, pomoc a podporu klientek zabezpečuje odborný tým pracovníků.
Klientkám azylového domu a jejich dětem byla během roku 2016 nabízena
rozsáhlá škála činností, které mohly realizovat samostatně popřípadě s pracovnicemi v sociálních službách. Jako příklad lze uvést aktivity zaměřené
za zdokonalení péče o děti, vaření, pečení či využívání různých výtvarných
metod. V rámci aktivizace a rozvíjení schopností byla klientkám nabízena účast
na přednáškách a seminářích. Mimo aktivity v projektu Cesta mateřstvím,
o kterém se dočtete dále, proběhlo také setkání s arteterapeutickou tvorbou
pod vedením Hany Jírů.
I v roce 2016 byla s programem azylového domu neodmyslitelně spojena
dobrovolnická činnost. Ta byla realizována v rámci pravidelných dobrovolnických brigád, kterými je mimo jiné zabezpečován dobrý stav azylového
domu. Dobrovolníci se také podíleli na nejrůznější výpomoci, pomáhali
s programy pro děti i klientky a byli nám celý rok povzbuzením.
Pro klientky i širokou veřejnost dobrovolníci připravili letní dětské divadelní
představení, dále také vánoční představení dospělých.
Všem, kdo se podíleli na naší službě dětem, patří velký dík.
Bc. Michaela Pražanová
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Projekt v číslech
V loňském roce využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy
v tísni celkem 17 klientek a 22 dětí.
Během roku 2016 k pobytu nastoupilo 15 klientek a spolu s nimi využilo služby
17 dětí, z nichž 4 se narodily v průběhu pobytu v azylovém domě (2 děvčátka
a 2 chlapečci).
Během roku 2016 ukončilo svůj pobyt celkem 10 klientek.
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 přenášek 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: 1 124.
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
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PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM
Cílem projektu Cesta mateřstvím bylo rozvinout rodičovské kompetence
klientek Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, tj. těhotných žen a matek
s dětmi. Tuto cílovou skupinu měl projekt podpořit v přijetí jejich mateřské
role a zvýšit úroveň informovanosti především v oblasti rodičovství a péče
o dítě a domácnost.
Cíle projektu byly zajišťovány těmito aktivitami a činnostmi:
Videotrénink interakcí (dále VTI) byl již druhým rokem realizován dle nové,
již ověřené metodiky. Celkový počet zúčastněných klientek byl plánován na
5 osob, aby mohla být metoda využita intenzivněji a efektivněji. Videotrenérka
se věnovala celkem 8 klientkám a jejich dětem. Celkový počet byl oproti
projektu tedy zvýšen, což bylo způsobeno např. předčasným odchodem
některých klientek z azylového domu nebo dohodou mezi videotrenérkou
a klientkou o časnějším ukončení spolupráce. K této dohodě docházelo tehdy,
pokud si klientka při metodě vedla zvlášť dobře a další cílený trénink by tím byl
nadbytečný. Videotrenérka se po dohodě s pracovním týmem domu věnovala
především klientkám s malými dětmi, u kterých je zvláště důležité navození
vztahu mezi matkou a dítětem.
Individuální a skupinová sezení s psychologem/terapeutem byla do projektu
zařazena nově, a to na základě zkušeností z práce s matkami – klientkami
azylového domu. Tyto ženy se velice často potýkají se svými osobnostními
problémy, poruchami osobnosti, konfliktním stylem komunikace a problémovým
chováním. Cílem realizace aktivity bylo, aby spolupráce s psychologem/
terapeutem byla dostatečně intenzivní a tím účinná. Spolupráce s psychologem
(převážně přednášky) pro klientky se v minulých letech velice osvědčila,
nicméně vyžadovala vyšší intenzitu. Setkání klientek s psychologem se konala
vždy 1 x týdně. Psycholožce a klientkám se po dobu roku dařilo vytvářet
terapeutický vztah; péče psychologa o duševní stav klientek výrazně pomáhal
i pracovnímu týmu azylového domu. Psycholožka byla s klientkami schopna
dobře řešit nastalé situace v kolektivu klientek i situace, které sociální službu
přesahují (rodinné problémy, konflikty, závislosti apod.).
Během roku se cílová skupina azylového domu měnila; nezřídka sociální službu
vyhledávaly klientky závislé na návykových látkách (aktuálně drogy neužívající)
a ženy s různými psychiatrickými diagnózami. Po celou dobu trvání projektu
pracovní tým shledával, že péče psychologa pro klientky byl dobrý krok. Také
hodnocení klientek na osobnost i práci psycholožky bylo jen pozitivní.
10
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Klientky azylového domu se v rámci roku účastnily celkem 8 hodin přednášek na
dané téma. Každá z celkem 3 přednášek byla koncipována tak, aby se klientky
dověděly informace z oblasti finančního poradenství a také sladění zaměstnání
a rodiny. Obě témata byla tedy kombinována společně do jedné přednášky.
V průběhu těchto tří setkání se klientky dověděly, jak plánovat rodinný rozpočet
a v čem být opatrný ve světě dluhových otázek. Dále uslyšely o možnostech
sladění pracovního a rodinného života, o výhodách různých pracovních smluv
a také to, jak se co nejlépe připravit na výběrové řízení a pracovní proces.
Přednášky v oblasti těhotenství, péče o dítě, vývoj dítěte proběhly formou
4 dvouhodinových setkání. Setkání byla zaměřena na téma těhotenství,
porodu, citové výchovy, výchovy malých dětí apod. Témata byla pružně
modifikována dle zájmu klientek v souvislosti s jejich aktuální situací (např.
těhotenství, kojení, výchovné otázky apod. Rozhodoval také věk dětí klientek
azylového domu).
V rámci projektu proběhly také 2 dvouhodinové besedy/diskuzní skupiny
s psychologem. Jednalo se o novou aktivitu v projektu, kromě klientek byla
na besedu pozvána široká veřejnost, a byl vytvořen prostor pro diskuzi
s odborníkem na téma výchovy dětí. Kromě užitečných informací a zkušeností
beseda nabídla prostor pro zúčastněné, aby se mohli dotázat na to, co je
zajímá k danému tématu. Aktivita vytvořila přirozený prostor pro setkání,
přispěla k eliminaci předsudků vůči ženám z azylového domu, a také ke
zvýšení informovanosti o poskytované službě vzhledem k veřejnosti. Aktivity
se podílely na publicitě zúčastněných projektů a tím také ke zvýšení povědomí
o životě v azylovém domě. Setkání vedl psycholog, který má zkušenosti
v oblasti rodiny a ochrany dětí, jeho přednáška byla účastníky hodnocena
velmi kladně.
Projekt Cesta mateřstvím je nedílnou součástí kvalitní a efektivní sociální
služby v azylovém domě pro těhotné ženy v tísni. Významně se podílel na úrovni
kvality sociální služby – činil ji individuálnější, cílenější a efektivnější. Samotná
sociální služba klade důraz na vytváření prostředí, ve kterém by klientky
mohly čerpat nejen bezpečí a zázemí za účelem naplňování svých potřeb, ale
také odborné pomoci, která je schopna adekvátně zrcadlit jejich psychické
nastavení a reagovat na ně. Projekt Cesta mateřstvím rozšiřuje možnosti
poradenství a podpory, a to v rovině kognitivní i emoční. Pracovní tým azylového
domu zkušenosti znova přesvědčily, že potřebnost projektu výrazně souvisí
právě s tímto jeho propojením s intenzivním poskytováním sociální služby.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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Skutečností je, že matky, které přicházejí do azylového domu, se čím dál častěji nacházejí v těžké sociálně-emoční chudobě, která je následně vhání do
nepříznivé situace. Člověk vnitřně silný a stabilní má více zdrojů ke zvládání
krize a zdolávání krizových situací.
Mgr. Pavla Glogarová

Projekt v číslech
Videotrenérka se věnovala celkem 8 klientkám a jejich dětem.
Setkání s psychologem se klientky účastnily opakovaně, celkem 17 klientek.
Tří setkání na téma finančního poradenství a také sladění zaměstnání a rodiny
se zúčastnilo celkem 8 klientek.
Čtyř přednášek na téma těhotenství, péče o dítě, vývoj dítěte se účastnilo opakovaně 10 klientek.
Dvou přednášek s psychologem za účasti široké veřejnosti se zúčastnilo vždy
19 účastníků.
V průběhu roku tedy v azylovém domě celkem proběhlo v uvedených oblastech 9 přednášek, z toho 2 byly určeny také pro veřejnost.
Celkem bylo v projektu podpořeno 46 osob.
Kontakt na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová,
koordinátorka projektu
Tel.: 733 125 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
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Obecně prospěšná činnost
DLAŇ ŽIVOTU
PROJEKT ZAČÍT ZNOVU
Již pátým rokem byla klientkám umožněna v rámci pobytu v azylovém domě
také možnost zaměstnání v rámci projektu Začít znovu. Cílem zaměstnávání
klientek formou dohody o provedení práce 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, finanční,
či dluhové situace. Spoluprací mezi pracovním týmem azylového domu
a kontaktní pracovnicí projektu je udržována půda, ve které se klientky mohou
podílet na nejrůznějších pracích v areálu azylového domu. To jim přináší nejen
přivýdělek, ale tu a tam i kousek radosti a ocenění.
Klientky pod vedením pracovnice například pracovaly na údržbě zahrady.
Uvnitř azylového domu je v rámci pracovních povinností průběžně čekaly
velké úklidy, mytí oken, vysávání, zalévání květin, ale i pečení apod. Podílely
se také na provozu obchůdku Na jevišti, který je v azylovém domě provozován
v rámci doplňkové činnosti. Třídily oblečení a připravovaly jej k prodeji či
naopak 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. Průběžný úklid
nebo vyprání prádla potřebovaly také rekreační byty pro hosty. Se svou
pomocí byly tedy klientky k dispozici všude tam, kde pracovnice domu jejich
pomoc potřebovaly.
Projekt Začít znovu zůstává potřebný i aktuální a klientkám přináší nejen
přivýdělek, ale i příjemný pocit z dobře vykonané práce.
Mgr. Pavla Glogarová

Projekt v číslech
Účast klientek v projektu byla velmi proměnlivá. Do značné míry byla určována
tím, zda klientky aktuálně mohou pracovat. Pochopitelná omezení v práci mají
maminky osm týdnů před a po porodu.
Celkem v průběhu roku 5 klientek odpracovalo 274 hodin.
Kontakt na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová,
koordinátorka projektu
Tel.: 733 125 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
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PROJEKT POHÁDKA NEJEN PRO DĚ TI
Cílem projektu Pohádka nejen pro děti není jen secvičit a zahrát divadelní
představení, ale především napomáhat růstu a upevňování vzájemných
vztahů. A to jak mezi herci, tak mezi diváky. Herci se schází ke společné
tvořivé aktivitě, učí se spolu komunikovat a hledat řešení, diváci pak společně
prožitým odpolednem navazují nové vztahy a tvořivě tráví svůj volný čas.
V roce 2016 se pohádkové divadelní představení uskutečnilo dvakrát – v sobotu
10. prosince v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni a 26. prosince pak
v Bernarticích nad Odrou. Do přípravy představení v azylovém domě se tvořivě
zapojily také klientky azylového domu, které pro hosty připravily občerstvení.
Letošní pohádkový příběh vyprávěl o pravé odvaze v umění přiznat si chybu
a začít znovu. Šťastný konec pohádky povzbudil malé i velké diváky a nejen je.
Po představení byla možnost sdílet své zážitky, prohlédnout si azylový dům,
popovídat s přáteli. Mezi hosty bylo i několik bývalých klientek, jedna z nich
dokonce se svým manželem. A když jsem se dívala na jejich šťastnou rodinku,
říkala jsem si, že šťastně nemusí končit jenom pohádka.
Přijeďte se příští rok také podívat, budete vítáni.
Ing. Veronika Bučová

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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Obecně prospěšná činnost
DLAŇ ŽIVOTU
TÁNÍ LEDŮ
Pod pojmem Tání ledů se skrývá mnohé. Oblevy, změny počasí, období
Velikonoc… Pro naše dobrovolníky však tato slova znamenají akci, při níž se rok
co rok (v roce 2016 to byl již 26. ročník!) snaží spolu s děvčaty, pro něž je tato
akce připravena, o roztávání ledů v našich srdcích a vztazích.
Tento rok se o to děvčata spolu s dobrovolníky snažila především skrze
uvědomění si faktu, že originalita a výjimečnost jednoho může být zdrojem
velkého obohacení pro druhé i pro svět okolo nás.
9. dubna 2016 tuto povzbudivou skutečnost objevovalo celkem 263 nadšenců,
z toho 112 bylo pomocníků – ať už na jednotlivých trasách, v zajištění akce,
v cíli nebo přímo v organizačním týmu a 151 účastníků. Děvčata měla možnost
prožívat téma letošního Tání ledů zpracované úměrně jejich věku celkem na
3 trasách vedoucích krásnou přírodou v okolí Ženklavy.
Nejmladší trasa byla uzpůsobena dětem od kočárkového věku do 7 let. Děti
byly na trase svědky příběhu kuchaře Janka, který neustále pokukoval po
nějakém jiném povolání místo toho, aby rozvíjel svůj kuchařský talent. Děti
na trase pomáhaly Jankovi objevit krásu i význam jeho talentu a samy si tak
mohly uvědomit, že každý talent, schopnost, umění je možnost, jak udělat svět
krásnějším.
Střední trasa patřila děvčatům 8 – 11 letým. Mohla se na ní setkat se zahradníkem
Tadeášem, kterého cesta za sebepřijetím stála mnoho, ale přinesla ještě víc.
Velká trasa byla pak svým pojetím připravena pro děvčata od 12 do 15 let,
v případě zájmu až do 18 let. Na této trase se děvčata na jednotlivých zastaveních
pokoušela dotknout skutečné dívčí krásy. Ne té nalíčené a uměle vybarvené, ale
té skutečné, ryzí, která dělá člověka krásným zevnitř.
Počasí dost prověřilo odolnost účastníků i dobrovolných pomocníků a herců –
skoro celý den vytrvale pršelo. Nicméně na tvářích děvčat i dobrovolníků se
zračila spokojenost a vděčnost za objev, že každý z nás má v sobě vzácnou perlu,
kterou není třeba srovnávat s perlami druhých, ale může se z ní radovat on i ti
kolem něj.
Velké poděkování patří všem, kteří obětovali svůj čas, energii, námahu…
a vytvořili něco krásného a oslovujícího pro nastupující mladou generaci, která
bude jednou rozhodovat o životě této země.
Michaela Schindlerová
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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Projekt v číslech
Malou trasu prošlo zhruba 55 dětí se svými rodiči, střední trasu absolvovalo
58 odvážlivců a na velkou trasu vyrazilo 38 děvčat. Akce se účastnilo také
celkem 112 pomocníků, kteří tento den pomohli připravit a zajistit. Celkově se
akce účastnilo 263 účastníků.
Kontakt na projekt:
Mgr. Marcela Holeňová, koordinátorka projektu
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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Obecně prospěšná činnost
DLAŇ ŽIVOTU
CESTA VE SVÍTÁNÍ
Projekt Cesta ve svítání nabídl večerní a celodenní program v přírodě pro
dospívající a mladé dospělé. Smyslem projektu je zprostředkovat mladým
lidem pohled na nejrůznější lidské hodnoty, jež život člověku nabízí, vytvořit
prostor pro sebepoznání, sdílení, a vytvořit příležitosti k ujasnění si vlastního
postoje k těmto hodnotám.
V roce 2016 jsme se s účastníky sešli 24. 6. 2016 v odpoledních hodinách na
parkovišti v Bílé a odvezli je na chatu, která byla ukrytá uprostřed krásné
přírody. Po krátkém vzájemném seznámení a společné přípravě ohně
a opékání špekáčků začal společný večerní program. Po desáté hodině se
mladí odebrali ke spánku do hangáru, který byl postaven na čerstvě posekané
louce. Brzy zrána se vstávalo, vždyť jsme chtěli jít cestou ve svítání…
Po společně prožitém východu sluníčka byli mladí rozděleni do skupinek podle
věku. Procházeli společně jednotlivými stanovišti připravené trasy a setkávali
se na nich převážně s manželskými páry, s nimiž otvírali různá důležitá životní
témata a diskutovali o nich. Pro lepší vhled uvádím několik vět ze zpětné vazby
jednoho mladého účastníka:
Máte to fajn vymyšlené – mít stanoviště, na kterých se řeší různé témata života,
po cestě se skupinkou tato témata rozebírat a debatovat o nich a zároveň se
procházet krásnou přírodou, takže člověk jen staticky nesedí. Navíc možnost
plnit různé úkoly nebo překonávat sám sebe při procházení po lanech má
zase adrenalinový zážitek. Jsem rád taky za dospěláky, kteří nám pomáhali na
stanovištích pochopit svět i sebe sama, a taky za lidi v naší skupince, vytvořili
jsme fajn partu, kde jsme si mohli vykládat a sdílet se…
Po příchodu poslední skupinky do cíle a dobrém obědě jsme celou akci
společně a slavnostně zakončili a mladým rozdali upomínkový předmět
– ručně vyrobenou knížečku s tématy, kterými se přes den zabývali. Pohled
do zářivých očí mladých lidí v závěru akce nám dodával jakousi jistotu,
že všechny ty přípravy a starosti s organizací a zajištěním měly smysl.
Akci jsme začali připravovat zhruba tři měsíce předem. Pomocníci (dobrovolníci) se scházeli jednou za 14 dnů a společně hledali témata a formy, jak mladé
lidi oslovit a povzbudit. Inspirovali jsme se také ze zpětné vazby mladých
z předchozího roku.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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Akce proběhla ve spolupráci organizací Obecně prospěšná společnost Dlaň
životu a Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. , které společně
také akci zajistily nejen dobrovolnicky, ale i finančně.
Mgr. Marcela Holeňová

Projekt v číslech
Akce se zúčastnilo celkem 22 mladých lidí ve věku od 15 do 29 let. V zajištění
a v přípravě programu pomáhalo 26 dospělých dobrovolníků.
Kontakt na projekt:
Mgr. Marcela Holeňová, koordinátorka projektu
Tel.: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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Obecně prospěšná činnost
DLAŇ ŽIVOTU
ZAMĚSTNANCI (stav k 31. 12. 2016)
Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se podíleli: vedoucí poradny a videotrenérka (úvazek 1,0), kontaktní pracovnice (úvazek 0,5),
dula (dohoda o provedení práce, dále jen DPP), odborná poradkyně (DPP),
odborná konzultantka projektu (DPP) a další odborní lektoři (zajištění
přednášek pro klienty – DPP), webová konzultantka – dobrovolnice; ředitelka
(úvazek 0,1); externě účetní a ekonomické služby.
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 1,0), 5 pracovnic v sociálních službách (celkem úvazků 4,0),
2 provozní pracovnice (DPP/DPČ), údržbář (DPP/DPČ), ředitelka (úvazek 0,6);
externě účetní a ekonomické služby.
Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: koordinátorka
projektu (DPP), lektorka videotréninku interakcí (DPP), psycholožka (DPP) –
realizace skupinových a individuálních terapeutických sezení, další odborní
lektoři v rámci přednášek pro klientky, ředitelka (úvazek 0,1); externě účetní
a ekonomické služby.
Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli tito zaměstnanci: koordinátorka
projektu (DPP), pomocné pracovnice - klientky azylového domu (DPP),
ředitelka (úvazek 0,1); externě účetní a ekonomické služby.
Projekt Tání ledů byl zajištěn ve spolupráci s organizací Junák - český skaut
středisko Pagoda Nový Jičín, z. s.
Projekt Pohádka nejen pro děti a projekt Cesta ve svítání byl realizován
dobrovolnicky.
V rámci střediska Správa vykonávali svou činnost: ředitelka (úvazek 0,1);
externě účetní a ekonomické služby.
V rámci Doplňkové činnosti pracovala pracovnice/švadlena (DPČ).
Děkuji všem zaměstnancům za jejich odpovědný a tvořivý přístup při realizaci
projektů i v oblasti jejich administrativního zajištění, za vnímavost pro nové
výzvy, i za osobní zaujetí pro toto dílo.
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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
a všude tam, kde bylo třeba. Děkuji rovněž malé skupince tzv. VIP
dobrovolníků, kteří se scházeli jednou za čtvrt roku v sídle a sdíleli své
zkušenosti v oblasti firemního managementu, fundraisingu, PR, pomohli
nám v rozvoji organizace, propojili s dalšími zajímavými lidmi, a někteří
se s osobním nasazením zapojili i do fundraisingové aktivity v závěru roku.
Mgr. Marcela Holeňová
Kontakt:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
Tel: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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Obecně prospěšná činnost
DLAŇ ŽIVOTU
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Obecně prospěšná společnost v roce 2016 rozvíjela také doplňkovou činnost,
kterou se snažila získat prostředky na zajištění hlavní činnosti - poskytování
obecně prospěšných služeb. Jednalo se především o prodej ručně šitých
tašek, provoz obchůdku Na jevišti a rekreační ubytování.
Ručně šité tašky získávaly své příznivce a šířily dobré jméno naší organizace
nápaditostí svých vzorů i výhodnou cenou. Tašky jsme nabízeli v poradně
i v azylovém domě a především na vánočních trzích. S distribucí nám vydatně
pomáhali naši dobrovolníci.
Obchůdek Na jevišti se od svého otevření v roce 2015 stal nepostradatelnou
součástí azylového domu. O jeho provoz se starala pracovnice Jana Málková,
která nám přiblížila jeho začátky:
Dárce nám opět dovezl několik pytlů s oblečením. Nahlédnu do prvního
a vyndávám krásné dětské dupačky. Jsou úplně nové, určitě je ještě žádné
miminko nemělo na sobě. Jeden růžový overal s medvídkem je dost špinavý.
Nejspíš nešel vyprat, ten bohužel, už asi nevyužijeme. Svého času ale býval
hezký. Přemýšlím nad tím, jaká roztomilá holčička ho asi nosila? Postupně
přeberu první pytel. Není tu jen dětské oblečení, ale i dámské rifle, mikiny,
halenky,… Zbývá mi jich přebrat ještě šest. Toho hezkého je většina. Co s tím
pěkným oblečením uděláme? Lidé ho přinesli, protože chtěli někomu pomoci.
Možná by se dalo...
Nápad otevřít obchůdek Na jevišti vznikl tehdy, když dobří lidé přinášeli
do azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech, tak velké množství
oblečení, že klientky nebyly schopné ho využít a unosit. Nabízeli jsme jej
i dalším potřebným lidem, ale bylo ho stále dost. Proto se zrodila myšlenka
otevřít obchůdek.
Nejdříve bylo potřeba vymyslet, jaké místo v azylovém domě obchůdku
přidělíme. Nabízelo se k tomuto účelu jeviště, které využívali dvakrát ročně
pouze herci při divadelním představení. Jinak se po zbytek roku nepoužívalo.
Odtud se vzal i název Na jevišti. Tyto prostory stačilo pouze vymalovat
a nakoupit stojany s velkým množstvím ramínek.
Ruku k dílu přiložily také klientky, které si u nás přivydělávají v projektu
Začít znovu. Pomáhají průběžně se vším, co je v obchůdku potřeba i nadále.
Nejraději ošacení třídí a rozvěšují na ramínka. Této práci dávají přednost, před
tou ostatní.
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Výtěžek z prodeje je použit na provoz azylového domu, takže pokud nám
někdo donese oblečení, podpoří děti s jejich maminkami a udělá radost
někomu, kdo si ho za symbolickou cenu koupí.
Cena je skutečně lidová, kus 10 Kč. Proto rádi přivítáme každého, kdo se bude
chtít přijít podívat.
Těšíme se, až nás navštívíte a nezapomeňte: „Ať dáte či nakoupíte, vždycky
dobro vykouzlíte.“
Jana Málková
Cílem rekreačního ubytování (ubytovacích služeb) byla nabídka cenově
dostupného rekreačního pobytu především pro rodiny s dětmi. I tato
forma doplňkové činnosti si již našla své příznivce a je hojně využívána
jak během roku, tak o prázdninách.
Kontakt:
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 ZA JIŠTĚNÍ PROJEKTŮ V ROCE 2016
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 1 157 503,17 Kč. I nadále nám formou bezplatné výpůjčky ponechává
k dispozici budovu azylového domu. Podstatnou složkou nadačních příspěvků
byly prostředky z veřejné sbírky, které činily celkem 546 503,17 Kč. Součástí
veřejné sbírky jsou i dárcovské SMS (DMS). Je pro nás příjemným překvapením,
že v roce 2016 jsme díky zaslaným DMS obdrželi částku 59 940,50 Kč.
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.

Podpora jednotlivých projektů v číslech:
Projekt Poradna Cesta těhotenstvím
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a ochrany práv dětí, poskytlo
na projekt částku 332 156 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 156 095,01 Kč.
Z tohoto nadačního příspěvku byly dofinancovány ostatní osobní a provozní
náklady.
Společnost ArcelorMittal Ostrava darovala organizaci prostřednictvím tzv.
„zaměstnaneckého minigrantu“ částku 9 700 Kč. V souladu se smluvními
podmínkami jsme dar použili na nákup nábytku, koberce a materiálu pro
tvůrčí dílnu.
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz podpořil projekt částkou 8 000 Kč,
která sloužila na částečnou úhradu nájemného.
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V letošním roce se nám podařilo získat i podporu Statutárního Města Ostravy.
Dotaci ve výši 45 000 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 poměrnou část roku 2016 činila 52 903 Kč. Byla
použita na úhradu hrubé mzdy a zákonných odvodů sociálního a zdravotního
pojištění.
Na dofinancování provozních nákladů projektu byly použity dary fyzických
a právnických osob ve výši 109 202,39 Kč.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 713 056,40 Kč.
Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
Projekt byl v roce 2016 spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu
v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji z Operačního
programu Zaměstnanost částkou ve výši 1 274 000 Kč. Přidělenou dotaci jsme
plně využili na úhradu mzdových nákladů pracovnic v přímé péči.
Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil projekt částkou 867 498,53 Kč.
Z dárcovských SMS byly částečně hrazeny náklady na energie, ze zbývající
části příspěvků jsme uhradili materiálové náklady, drobné vybavení, ostatní
služby a osobní náklady.
Stabilním donátorem projektu azylového domu 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.
Výnosy z úhrad za poskytované sociální služby činily celkem 213 500 Kč.
Dále se na spolufinancování projektu podílela také Nadace Naše dítě
příspěvkem ve výši 16 000 Kč, Nadační fond Josefa Luxe částkou ve výši
15 000 Kč a fyzické a právnické osoby svými dary v celkové výši 163 355,61 Kč.
Z těchto zdrojů byly hrazeny materiálové náklady, elektrická energie, vodné,
stočné, opravy a údržba, cestovné, telefony, internet, ostatní služby, školení
a kurzy, účetní a ekonomické služby, osobní náklady.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 2 603 354,14 Kč.
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Projekt Cesta mateřstvím
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociální a rodinné politiky, podpořil
projekt částkou 123 196 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, ekonomické služby a mzdové náklady ve výši 60 000 Kč.
Z dotace Pardubického kraje ve výši 21 000 byly částečně hrazeny mzdové
náklady. Dotace Města Hlinska 10 000 Kč byla využita k částečné úhradě
mzdových nákladů, kancelářských potřeb a spotřebního materiálu. Na
spolufinancování provozních nákladů se podíleli i drobní dárci částkou 5 846 Kč.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 220 042 Kč.
Projekt Začít znovu
Celkové náklady projektu byly 64 668 Kč. Většinu těchto nákladů tvořily osobní
náklady - úhrada odměn z dohod o provedení práce klientkám azylového
domu, které v rámci projektu zaměstnáváme.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 64 668 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 – svaz skautů a skautek
ČR, středisko Pagoda Nový Jičín.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 14 100 Kč.
Projekt Cesta ve svítání
Projekt byl realizován ve spolupráci s organizací Junák – svaz skautů a skautek
ČR, středisko Pagoda Nový Jičín.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 3 000 Kč.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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Středisko Správa
Náklady střediska Správa částečně financoval Nadační fond Betlém nenarozeným. Částka ve výši 73 909,63 Kč byla použita na úhradu materiálu,
drobného vybavení, energií, telefonu, správních poplatků, drobných služeb,
školení, služeb externí účetní, nájemného a mzdových nákladů.
Celkové náklady na středisko Správa činily 246 669,37 Kč.
Věcné dary
Organizace v roce 2016 obdržela věcné dary v celkové hodnotě 8 166 Kč. Dle
zákonných podmínek jsou věcné dary evidovány a řádně proúčtovány na
příslušných nákladových účtech oproti navýšení vlastního jmění.
Doplňková činnost
Organizace vykonává také drobnou doplňkovou činnost, která v sobě zahrnuje
prodej vlastních výrobků (tašky, svíčky,…), poskytování ubytovacích služeb
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.
Přehled o doplňkové činnosti poskytuje následující tabulka:
Ekonomický
ukazatel
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Výroba a prodej
vlastních
výrobků

Ubytovací
služby

Prodej zboží

Celkem

Náklady

120 053,50

2 299,42

-

122 352,92

Výnosy

140 232,00

8 500,00

24 697,00

173 429,00

Hospodářský
výsledek

20 178,50

6 200,58

24 697,00

51 076,08
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Celkové náklady organizace v roce 2016 činily 3 995 408,83 Kč
Náklady OPS Dlaň životu v roce 2016

Projekt/Středisko

Částka

Azylový dům

2 603 354,14 Kč

Poradna Cesta těhotenstvím

713 056,40 Kč

Správa

246 669,37 Kč

Cesta mateřstvím

220 042,00 Kč

Doplňková činnost

122 352,92 Kč

Začít znovu

64 668,00 Kč

Přijaté věcné dary

8 166,00 Kč

Tání ledů, Cesta ve svítání

17 100,00 Kč

Celkem

3 995 408,83 Kč

Náklady OPS Dlaň životu 2016
rozdělení do projektů/středisek

●
●
●
●

Azylový dům 64 %
Správa 9 %
Cesta mateřstvím 3 %
Začít znovu 4 %

●
●
●
●

Tání ledů, Cesta ve svítání 0 %
Přijaté věcné dary 1 %
Doplňková činnost 4 %
Poradna Cesta těhotenstvím 15 %
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2O16
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Celkové výnosy organizace v roce 2016 činily 3 805 585,24 Kč.
Výnosy OPS Dlaň životu v roce 2016

Donátor/zdroj

Částka

Pardubický kraj (AD, CM)

1 295 000,00 Kč

Nadační fond Betlém nenarozeným

1 157 503,17 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

455 352,00 Kč

Dary fyzických a právnických osob

322 104,00 Kč

Úhrady za poskytované služby AD

213 500,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti

173 429,00 Kč

Příspěvky měst a obcí

113 000,00 Kč

Úřady práce

52 903,00 Kč

Ostatní

22 794,07 Kč

Celkem

3 805 585,24 Kč

Výnosy OPS Dlaň životu 2016

rozdělení dle zdrojů/donátorů

●
●
●
●
●
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● Spotřebované nákupy
● Opravy a údržba budovy
domu
Náklady
na propagaci
Nadační
Betlém
nenarozeným 30 % ●azylového
Úřady práce
1%
● fond
Ostatní
služby
Správa
9
%
Příspěvky
měst
a obcí 3 %
●
●
● Osobní náklady
Dary fyzických
a
právnických
osob
8
%
Ostatní
výnosy
+
fakultativní služby 1 %
●●Odpisy
Ostatní náklady
●
Úhrady za poskytované služby AD 6 % ●Poskytnuté
kraja (AD)
33 %
příspěvky
● Pardubickýdary
Výnosy z doplňkové činnosti 5 %
● Pardubický kraj (CM) 1 %
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Za podporu děkujeme:
•

Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným

•

Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí

•

Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru Rodiny a ochrany práv dětí

•

Městu Hlinsku

•

Statutárnímu městu Ostrava

•

Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

•

Úřadu práce v Ostravě

•

Panu Martinu Hošnovi za finanční dar ve výši 50 000 Kč

•

Panu Leoši Pluhařovi za finanční dar ve výši 30 000 Kč

•

Firmě Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč

•

Nadaci Naše dítě za příspěvek ve výši 16 000 Kč

•

Nadačnímu fondu Josefa Luxe za příspěvek ve výši 15 000 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 Josefu Dostálovi za finanční dar ve výši 15 000 Kč

•

Paní Evě Čepelkové za finanční dar ve výši 12 900 Kč

•	Římskokatolické farnosti v Přibyslavi za finanční dar ve výši 10 000 Kč
•

Firmě TPA Valuation & Advisory s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč

•

Firmě TPA Horwath, Tax s.r.o. za věcné dary (počítače, chladnička)

Děkujeme také všem právnickým i fyzickým osobám, které nám poskytly věcné
dary a slevy a našim dobrovolníkům za pomoc při získávání nových dárců, při
prodeji vlastních výrobků, při zajišťování vánočních trhů, dobrovolnických
brigád, projektů 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.
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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.
Kontakt:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
Tel: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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Srdečně Vás zveme na návštěvu:

www.dlanzivotu.cz

