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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.
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Obecně prospěšná společnost Dlaň životu byla založena 22. prosince 2002.
Dne 2. srpna 2003 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 149. Zakladatelem Obecně
prospěšné společnosti Dlaň životu je Nadační fond Betlém nenarozeným.
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ÚVOD
Milí přátelé,
lidský život je cenný a zdarma daný dar. Dostali jsme jej díky našim rodičům,
ale také díky mnoha dalším lidem, kteří nás na naší cestě povzbudili, pomohli nám,
byli nám inspirací nebo výzvou. Proto bychom rádi byli nadějí těm, jejichž život
je už ve svých počátcích ohrožen.
Mezi námi žijí těhotné ženy, které se ocitají v situaci, kdy v tísni rozhodují o životě
svého dítěte a chybí jim při tom vztahové zázemí rodiny, partnera, podpora
materiální i potřebné informace.
Na následujících stránkách se dočtete o tom, jak pomáháme těmto ženám a jejich
dětem. Nenechte se odradit tím, že často bude řeč především o číslech. Skrývají
se za nimi osobní životní příběhy mnoha dětí a maminek, které jsme s pomocí
našich dárců mohli podepřít a nabídnout jim DLAŇ ŽIVOTU.
S vděčností Vám všem, kteří jste nám v našem úsilí oporou…

Marcela Holeňová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

3

PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM
Posláním projektu Poradna Cesta těhotenstvím je zajištění preventivní podpory,
případně i pomoci v tíživé situaci těhotným ženám, jejich partnerům a rodičům
s dětmi do 4 let. Tato podpora je realizována prostřednictvím komplexní nabídky
aktivit a činností, poradenství a vzdělávání. Aktivity poradny jsou poskytovány
bezplatně.
Cílem projektu je posilovat rodičovské kompetence nastávajících rodičů a rodičů
s dětmi do 4 let a zvýšit jejich informovanost v oblasti těhotenství, porodu a péče
o dítě raného věku. Tento cíl směřuje k prevenci případného ohrožení, v němž by
se mohla ocitnout rodina těhotné ženy, k předcházení negativním jevům v rodině
a k podpoře a rozvoji zdrojů rodičů při péči o děti a jejich výchově.
V roce 2017 jsme nabízeli…
Stejně jako v předchozích letech klienti poradny využívali poradenství v situaci
nečekaného těhotenství i webové poradenství pro ženy a dívky v náročné situaci.
Podporu klientkám v období těhotenství a v přípravě na narození dítěte nabízely
konzultace s dulou. Videotrénink interakcí pomáhal rodičům v komunikaci
a posílení vztahu s dětmi. Uskutečnilo se také 12 vzdělávacích setkání pro rodiče
s dětmi se zaměřením na rozvoj rodičovských kompetencí v různých oblastech
souvisejících s péčí o děti.
Projekt v číslech…
V roce 2017 využívalo aktivit projektu 309 klientů (1 rodina je počítána 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.
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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
tel.: 605 329 232, e-mail: poradna@dlanzivotu.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

5

AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI
Posláním Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska
je podpora těhotných žen a matek v překonávání jejich nepříznivé situace
prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. Tato podpora směřuje
k samostatnosti a účasti matky na běžném životě.
Naším cílem je klientka, která má před ukončením pobytu v azylovém domě
zajištěno vhodné bydlení, pečuje adekvátně o své děti a zvládá úkony, které jsou
v souvislosti s mateřstvím v naší společnosti považovány za běžné.
V roce 2017 jsme nabízeli…
Klientkám jsme také v roce 2017 nabízeli podporu s cílem podpořit je tak,
aby mohly účinně řešit svou náročnou životní situaci. Pracovní tým azylového
domu vytvářel prostor pro hledání a realizaci účinné podpory pro matky, které
se ocitly v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení. Společně pracovali
na zajištění základní stabilizace, a to jak materiální, tak psychické. Při spolupráci
kladli důraz na spokojenost dítěte a nabízení takového prostředí, které může
klientce pomoci najít v životě novou rovnováhu.
Projekt v číslech…
V roce 2017 využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni
celkem 16 klientek a 18 dětí. Během roku ukončilo svůj pobyt celkem 12 klientek.
Během roku 2017 k pobytu nově nastoupilo 10 klientek a spolu s nimi využilo
služby 13 dětí, z nichž 3 se narodily v průběhu pobytu v azylovém domě
(3 děvčátka).
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: 782.
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Kontakt 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
tel.: 739 302 619, 469 311 021, e-mail: ad@dlanzivotu.cz
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PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM
Posláním projektu Cesta mateřstvím je rozvíjení rodičovských kompetencí formou
odborné podpory. Projekt je určen pro klientky azylového domu a je realizován
za spolupráce externích odborníků.
Cílem projektu je rozvíjet 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.
V roce 2017 jsme nabízeli…
Klientky, které se zapojily do projektu, měly možnost intenzivního setkávání
s psycholožkou (skupinového i individuálního), využívaly metodu videotrénink
interakcí a účastnily se přednášek na téma těhotenství, výchova dítěte, vývoj dětí,
ale také z oblasti ﬁnančního poradenství.
Pro veřejnost byla v průběhu roku zařazena dvě setkání s psychologem. Účastníci
se mohli dovědět mnoho zajímavého nejen z oblasti mateřství a rodičovství,
ale také na téma mezilidských vztahů a efektivní komunikace.
Projekt v číslech…
V roce 2017 se do některé z aktivit projektu zapojily všechny klientky, kterým
byla poskytnuta sociální služba v azylovém domě. Celkem bylo v projektu
podpořeno 16 klientek azylového domu a 19 osob z řad veřejnosti.
Kontakt na projekt:
Mgr. Pavla Glogarová, koordinátorka projektu
Tel.: 733 126 261
E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
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PROJEKT ZAČÍT ZNOVU
Posláním projektu Začít znovu bylo také v tomto roce zaměstnávání matek –
klientek azylového domu 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, ﬁnanční, či dluhové situace.
V roce 2017 jsme nabízeli…
Klientky využívaly po celý rok možnost pracovat v areálu azylového domu, podílet
se na životě domu a mít radost z výdělku. Projekt se podílel na zkvalitňování
sociální služby poskytované v azylovém domě.
Projekt v číslech…
Účast klientek v projektu byla pochopitelně velmi proměnlivá. Do značné míry byla
určována tím, zda klientky aktuálně mohou pracovat. Omezení v práci mají
maminky osm týdnů před porodem a minimálně šest týdnů po porodu.
Celkem v průběhu roku pracovalo 5 klientek a odpracovalo 321 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
Posláním projektu je podpořit fungující rodiny a vztahy mezi rodiči i dětmi
i mezi rodinami navzájem.
Cílem projektu je připravit pohádkové divadelní představení a vytvořit příležitosti
k osobním setkáním, k posílení vzájemných vztahů, k rozvoji komunikace,
tvořivosti, spolupráce i schopnosti hledat společné řešení.
V roce 2017 si dobrovolníci, kteří se projektu účastnili, připravili pohádkový
příběh, který v sobě skrýval poselství velmi aktuální a živé. Je možné změnit svět
kolem sebe k lepšímu? A pokud ano, jak? Divadelní představení se uskutečnilo
dvakrát – v sobotu 8. prosince 2017 v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni
a 26. prosince 2017 v Bernarticích nad Odrou. Bylo příležitostí vzájemně se setkat,
sdílet, povzbudit se. Pohádkový příběh pobavil i zval k zamyšlení, nabídl inspiraci
a nové impulsy a také připomenul, že je lepší rozsvítit aspoň malé světlo,
než nadávat na tmu.
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
Posláním projektu je zprostředkovat dětem i dospívajícím pohled na nejrůznější
lidské hodnoty, jež život člověku nabízí. Sekundárně projekt přispívá ke zlepšování
vztahů mezi lidmi formou prožívání společné aktivity.
Cílem projektu je vytvořit pro děti celodenní program v přírodě, který nabídne
příležitosti k ujasnění si vlastního postoje k těmto hodnotám.
V roce 2017 se uskutečnil již 27. ročník, který byl zaměřen na téma láska. Účastníci
se tohoto tématu dotýkali na třech trasách přiměřených jejich věku. Příběhy
jednotlivých tras byly o lásce, která nestojí jen na emocích, ale je i vědomým
rozhodnutím nezávislým na pocitech i okolnostech. Přestože počasí ovlivnilo
jak počty účastníků, tak některé možnosti programu, nedotklo se snahy všech
zúčastněných a přes nepříjemný déšť a vítr se setkání vydařilo.
Projekt v číslech:
O tání ledů v roce 2017 se společně snažilo celkem 64 účastníků. Na nejstarší trasu
se vydalo 17 děvčat, děvčátek na střední trase bylo 26. Nejmladší trasu prošlo
21 dětí se svými rodiči.
Pro zajištění této akce se nasadilo celkem 97 pomocníků. Celkově se projektu
zúčastnilo 161 účastníků.

Kontakt na projekt:
Michaela Schindlerová, koordinátorka projektu
E-mail: miska.sch@centrum.cz
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ZAMĚSTNANCI
(stav k 31. 12. 2017)

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se podíleli: vedoucí poradny
(úvazek 1,0), kontaktní pracovnice (úvazek 0,5), dula (dohoda o provedení práce,
dále jen DPP), odborná poradkyně (DPP) a další odborní lektoři (zajištění
přednášek pro klienty – DPP), provozní pracovnice (DPP), ředitelka (úvazek 0,1),
externí 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 1,75), 5 pracovnic v sociálních službách (celkem úvazků 3,5 + DPČ),
2 provozní pracovnice (DPP/DPČ), údržbář (DPP/DPČ), ředitelka (úvazek 0,6),
externí účetní a ekonomické služby.
Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: koordinátorka
projektu (DPP), lektorka videotréninku interakcí (DPP), psycholožka (DPP) a další
odborní lektoři v rámci přednášek pro klientky, ředitelka (úvazek 0,1),
externí 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), externí 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 byl realizován dobrovolnicky.
V rámci střediska Správa vykonávali svou činnost: ředitelka (úvazek 0,1);
odborný konzultant BOZP (DPP), externí účetní a ekonomické služby.
V rámci Doplňkové činnosti pracovala pracovnice/švadlena (DPČ).
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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.
Děkuji také 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 také malé skupince 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.
Kontakt:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
Tel: 732 171 373
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Doplňková činnost obecně prospěšné společnosti vytváří možnosti, jak získat další
ﬁnanční prostředky k zajištění hlavní činnosti - poskytování obecně prospěšných
služeb. V roce 2017 byla v rámci doplňkové činnosti rozvíjena výroba a prodej
ručně šitých výrobků, provoz obchůdku se starším oblečením a poskytování
rekreačního ubytování.
Výrobky – vyráběly se ručně šité originální tašky, ale také povlečení, zástěrky,
drobné ozdoby nebo ručně lité a zdobené svíce. Tyto výrobky byly nabízeny
na vánočních trzích, při akci Slezská lilie v Ostravě, v Azylovém domě pro těhotné
ženy v tísni nebo v poradně Cesta těhotenstvím v Ostravě. S distribucí výrobků
pomáhali dobrovolníci a získávali tak další spokojené zákazníky.
Obchůdek Na jevišti se starším oblečením funguje v azylovém domě již od roku
2015. Za tu dobu se stal nepostradatelnou a velmi vyhledávanou součástí domu.
Přicházejí jej navštívit lidé z širokého okolí a jejich spokojenost je i naší
spokojeností. Nejen že vhodně využijeme darované starší oblečení, ale prostředky
získané jeho prodejem přispějí ke krytí nákladů domu.
Rekreační ubytování poskytované ve dvou samostatných dvoulůžkových pokojích
s vybaveným kuchyňským koutem a sociálním zařízením si během roku našlo další
příznivce. Přispělo k tomu jak krásné okolí azylového domu a pestrá paleta
sportovního a kulturního vyžití v blízkém okolí, tak i nabídka cenově dostupného
pobytu především pro rodiny s dětmi.
Pokud Vás některá z výše uvedených činností zaujala, neváhejte a kontaktujte nás.
Uděláte radost sobě i nám...
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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:
www.facebook.com/dovolena1
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Finanční zajištění projektů v roce 2017
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 osmi nadačními příspěvky v celkové výši 1 830 000 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 1 080 000 Kč. Z této částky 60 000 Kč tvořily příjmy
z dárcovských SMS, což je pro nás příjemným překvapením. 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.
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Jednotlivé projekty byly hrazeny z těchto zdrojů:

• Projekt Poradna Cesta těhotenstvím
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí,
podpořil projekt v rámci dotačního programu Rodina částkou 352 420 Kč. Dotaci
jsme na základě plánovaného rozpočtu využili na úhradu podstatné části
mzdových nákladů vedoucí poradny, k částečné úhradě nájmu a služeb
externí účetní.
Nadační fond Betlém nenarozeným přispěl na projekt částkou 331 907,76 Kč.
Z tohoto nadačního příspěvku byly doﬁnancovány ostatní osobní a provozní
náklady.
I v letošním roce se nám podařilo získat podporu Statutárního Města Ostravy.
Dotaci ve výši 45 000 Kč jsme využili k doﬁnancování nájemného a služeb
s nájmem spojených.
Společnost RESIDOMO nám poskytla příspěvek ve výši 75 000 Kč, z něhož jsme
pro rok 2017 použili poměrnou část 25 400 Kč na spoluﬁnancování nájemného
a služeb spojených s nájmem.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 754 727,76 Kč.
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• Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
Projekt byl v roce 2017 spoluﬁnancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu
v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji ﬁnancovaného
z Operačního programu Zaměstnanost částkou ve výši 1 428 471 Kč. Přidělenou
dotaci jsme plně využili na úhradu mzdových nákladů pracovnic v přímé péči.
Pardubický kraj poskytl účelovou dotaci ve výši 62 000 Kč na úhradu a navýšení
mzdových nákladů pracovnic azylového domu.
Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil projekt částkou 811 869,25 Kč.
Z dárcovských SMS byly částečně hrazeny náklady na energie a opravy, ze zbývající
části příspěvků jsme hradili materiálové náklady, drobné vybavení, ostatní služby
a osobní náklady.
Stabilním donátorem je také Město Hlinsko, které poskytlo na realizaci projektu
50 000 Kč. Dotace byla zúčtována vůči úhradě oprav a údržby, telefonů, ostatních
drobných služeb, školení a kurzů.
Společnost ArcelorMittal Ostrava darovala organizaci prostřednictvím
tzv. „zaměstnaneckého minigrantu“ částku 8 500 Kč. V souladu se smluvními
podmínkami jsme dar použili na nákup křovinořezu.
Nadace Agrofert přispěla částkou 260 000 Kč, kterou jsme použili na úhradu
osobních nákladů, energie, spojů, ostatních drobných služeb a spotřebního
materiálu.
Výnosy z úhrad za poskytované sociální služby činily celkem 271 140 Kč.
Z příspěvku Nadace Naše dítě ve výši 50 000 Kč, který byl poskytnut na období
2017/18 jsme vyčerpali 1 765 Kč.
Dále se na spoluﬁnancování projektu podílel také Nadační fond Josefa Luxe
částkou ve výši 20 000 Kč, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové částkou
10 000 Kč a fyzické a právnické osoby svými dary v celkové výši 103 901,75 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 3 027 647 Kč.
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• Projekt Cesta mateřstvím
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí,
podpořil v rámci dotačního programu Rodina projekt částkou 127 750 Kč.
Přidělená dotace byla použita na nákup drobného materiálu, úhradu konzultací
a odborných seminářů pro klientky, částečnou úhradu účetních a ekonomických
služeb a mzdových nákladů.
Z Nadačního fondu Betlém nenarozeným byly doﬁnancovány ostatní materiálové
náklady, školení a kurzy koordinátorky projektu, ekonomické služby a mzdové
náklady ve výši 54 979,50 Kč.
Z příspěvku Nadace Naše dítě ve výši 150 000 Kč, který byl poskytnut na období
2017/18 jsme vyčerpali 31 513 Kč na úhradu mzdových nákladů lektorek.
Z neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
ve výši 17 000 Kč byly částečně hrazeny mzdové náklady.
Dotace z rozpočtu Města Hlinska 15 000 Kč byla využita k částečné úhradě
mzdových nákladů a kancelářských potřeb.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 246 242,50 Kč.

• Projekt Začít znovu
Většinu nákladů projektu tvořily osobní náklady - úhrada odměn z dohod
o provedení práce klientkám azylového domu, které v rámci projektu
zaměstnáváme. Byly hrazeny z nadačního příspěvku NF Betlém nenarozeným.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 79 766,50 Kč.

• Projekt Pohádka nejen pro děti
Projekt byl tradičně realizován díky obětavé a nezištné práci dobrovolníků, kteří
se podíleli i na úhradě nákladů.
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• 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 16 500 Kč.

• Projekt Tady neziskovky - vítejte!
Projekt byl realizován ve spolupráci s neziskovými organizacemi Města Hlinska
a byl také ﬁnancován z rozpočtu Města Hlinska částkou 5 000 Kč.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 5 000 Kč.

• Středisko Správa
Náklady střediska správa částečně spoluﬁnancoval Nadační fond Betlém
nenarozeným. Částka ve výši 51 476,99 Kč byla použita na úhradu materiálu,
energií, telefonu, správních poplatků, drobných služeb, školení, služeb externí
účetní, nájemného a mzdových nákladů.
Celkové náklady činily 264 750,37 Kč.

• Věcné dary
Organizace v roce 2017 obdržela věcné dary v celkové hodnotě 18 385 Kč.
Dle zákonných podmínek jsou věcné dary evidovány a řádně proúčtovány
na příslušných nákladových a výnosových účtech.

24

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU
• Fond pro rodiny
Od 1. 1. 2017 je vytvářen fond na podporu rodin v tísni. Jedná se o tvorbu fondu
za účelem darování třetím osobám v souladu s hlavní činností organizace. Fond
je využíván v naléhavých potřebách klientek azylového domu souvisejících
s těhotenstvím, mateřstvím, zdravotním stavem apod. (například se jedná
o pořízení kočárku, odsávačky, brýlí, zubních náhrad, „školkovné“ pro děti, úhrady
dětského letního tábora apod.)
Dárci přispěli v roce 2017 do fondu částkou 42 308 Kč.
Klientkám byly uhrazeny služby ve výši 26 942 Kč.

• Doplňková činnost
Organizace vykonává také drobnou doplňkovou činnost, která v sobě zahrnuje
prodej vlastních výrobků (tašky, svíčky,…), poskytování ubytovacích služeb
v azylovém domě a prodej použitého oblečení (Obchůdek Na jevišti). Cílem této
činnosti je snaha částečně se podílet 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

Výroba a prodej
vlastních výrobků

Ubytovací
služby

Prodej zboží

Náklady

92 539,75 Kč

-

Výnosy

121 975,00 Kč

15 600 Kč

26 025 Kč 163 600,00 Kč

29 435,25 Kč

15 600 Kč

26 025 Kč

Hospodářský
výsledek

-

Celkem
92 539,75 Kč

71 060,25 Kč
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Celkové náklady organizace v roce 2017 činily 4 626 112,88 Kč
Náklady OPS Dlaň životu v roce 2017
Projekt/Středisko
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

3 027 647,00 Kč

Poradna Cesta těhotenstvím

754 727,76 Kč

Cesta mateřstvím

246 242,50 Kč

Začít znovu
Správa

79 766,50 Kč
264 750,37 Kč

Doplňková činnost

92 539,75 Kč

Fond pro rodiny

26 942,00 Kč

Tání ledů, Tady neziskovky vítejte

21 500,00 Kč

Ostatní náklady *
Celkem
* Náklady spojené s nákupem a provozem služebního vozidla.
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Částka
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111 997,00 Kč
4 626 112,88 Kč
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NÁKLADY OPS DLAŇ ŽIVOTU 2017
ROZDĚLENÍ DO PROJEKTŮ/STŘEDISEK

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 65 %

Poradna Cesta těhotenstvím 16 %

Správa 6 %

Cesta mateřstvím 5 %

Začít znovu 2 %

Doplňková činnost 2 %

Ostatní náklady 2 %

Fond pro rodiny 1 %

Tání ledů, Tady neziskovky vítejte 1 %
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Celkové výnosy organizace v roce 2017 činily 4 772 515 Kč
Výnosy OPS Dlaň životu v roce 2017
Donátor/zdroj
Pardubický kraj (AD) ze zdrojů ESF

Částka
1 428 471,00 Kč

Pardubický kraj (AD)

62 000,00 Kč

Pardubický kraj (CM)

17 000,00 Kč

Nadační fond Betlém nenarozeným *

1 330 000,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CT)

352 420,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CM)

127 750,00 Kč

Dary fyzických a právnických osob

840 716,00 Kč

Úhrady za poskytované služby AD

271 140,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti

163 600,00 Kč

Příspěvky měst a obcí

115 000,00 Kč

Fond pro rodiny

42 308,00 Kč

Ostatní výnosy

22 110,00 Kč

Celkem

4 772 515,00 Kč

* NF Betlém nenarozeným poskytl v roce 2017 celkem 1 830 000 Kč. Nadační příspěvek č. 6
ve výši 500 000 Kč je účelově vázaný na pořízení nového služebního vozidla a účetně podléhá
časovému rozlišení.
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VÝNOSY OPS DLAŇ ŽIVOTU 2017
ROZDĚLENÍ DLE DONÁTORŮ/ZDROJŮ

Pardubický kraj (AD) ze zdrojů ESF 30 %

Nadační fond Betlém nenarozeným 28 %

Dary fyzických a právnických osob 18 %

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CT) 7 %

Úhrady za poskytované služby AD 6 %

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CM) 3 %

Výnosy z doplňkové činnosti 3 %

Příspěvky měst a obcí 2 %

Pardubický kraj (AD) 1 %

Fond pro rodiny 1 %

Ostatní výnosy 1 %

Pardubický kraj (CM) 0 %

Audit a roční účetní závěrku Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu najdete
na www.dlanzivotu.cz.
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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
Úřadu práce v Ostravě
Nadaci Agrofert
Nadaci Naše dítě
Nadačnímu fondu Residomo
Nadačnímu fondu Josefa Luxe
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
Panu Martinu Hošnovi za ﬁnanční dar ve výši 50 000 Kč
Panu Tomáši Stoszkovi za ﬁnanční dar ve výši 30 000 Kč
Firmě TPA Audit s.r.o. za ﬁnanční dar 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
Paní Heleně Čepelkové za ﬁnanční dar ve výši 12 600 Kč

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 apod.
Jmenovitě uvádíme pouze dárce nad 10 000 Kč, ale velmi si vážíme všech dárců
i podpory, kterou nám projevujete. Naše díky patří také těm dárcům, kteří si přáli
zůstat „neznámí“ a zvláště těm, kteří nás pravidelně podporují menšími dary.
Děkujeme Vám všem. Jste naší oporou a povzbuzením a máte podíl na všem
dobrém, co se i s Vaším přispěním podařilo v roce 2017 vykonat.
Kontakt:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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Srdečně Vás zveme na návštěvu:

www.dlanzivotu.cz

DLANZIVOTU

