O ORGANIZACI A JEJÍM POSLÁNÍ
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dům pro těhotné ženy v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny.
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ÚVOD
Vážení čtenáři,
přeji vám, ať jsou pro Vás chvíle při čtení výroční zprávy povzbuzením a inspirací,
abyste spolu s námi nabízeli svou „dlaň životu“ - a to zvláště těm nejzranitelnějším
a nejmenším z nás.
Děkuji všem dárcům i dobrovolníkům za Vaši podporu či pomoc během
uplynulého roku – bez ní by naše činnost neměla životodárnou a potřebnou „půdu
pod nohama“ pro další zrání…

Marcela Holeňová

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 a zvýšit jejich informovanost v oblasti těhotenství, porodu a péče o dítě
raného věku.
V roce 2020 jsme těhotným ženám v situaci nečekaného těhotenství poskytovali
poradenství včetně základní materiální pomoci pro miminko. Jako formu podpory
v těhotenství i po porodu využívaly klientky dále individuální konzultace s dulou.
V daném roce těchto konzultací využily 4 rodiny. Rodičům s dětmi do 4 let jsme
nabízeli videotrénink interakcí a o tuto službu projevila zájem 1 rodina. V poradně
se uskutečnilo 8 vzdělávacích programů pro těhotné a rodiče s dětmi
se zaměřením na rozvoj rodičovských kompetencí v různých oblastech
souvisejících s péčí o děti a tuto aktivitu využilo 37 rodin s 22 dětmi, přičemž
skutečná účast na programech – tedy i opakovaná – byla 59 rodin a 33 dětí. Počet
realizovaných programů byl ovlivněn epidemiologickou situací.
Projekt v číslech
V roce 2020 využívalo aktivit projektu 120 klientů (1 rodina je započítána jako
1 klient), z toho někteří se účastnili aktivit opakovaně. Pokud by se započítávala
skutečná účast, tedy i opakovaná, účast klientů na různých aktivitách by byla
205 klientů.
Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla vykonávána v rozsahu pověření
k sociálně-právní ochraně dětí ze dne 15. 6. 2018 podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí.

KONTAKT NA PROJEKT:
Poradna Cesta těhotenstvím
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava
Mgr. Nela Prokešová, kontaktní pracovnice poradny
tel.: 605 32 92 32, e-mail: poradna@dlanzivotu.cz
Konzultační hodiny:
úterý 13 - 17 hod., středa 9 - 12 hod. (bez objednání),
dále v pracovních dnech (po předchozí domluvě)

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.
Cílem poskytování služby je klientka - matka, 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 2020 uplynulo již třináct let, co klientkám nabízíme podporu s cílem pomoci
jim tak, aby mohly účinně řešit svou náročnou životní situaci spojenou
s těhotenstvím a mateřstvím. Pracovní tým azylového domu vytváří prostor
pro hledání a realizaci účinné podpory pro matky, které se ocitly v nepříznivé
situaci spojené se ztrátou bydlení. Pracovní tým a klientky společně pracují
na zajištění základní stabilizace v oblasti sociální, psychické, vztahové,
ale i zdravotní, materiální a podobně.
Při spolupráci s klientkou je kladen důraz na spokojenost dítěte a nabízení
takového prostředí, které může klientce pomoci najít v životě novou rovnováhu.
Projekt v číslech
V roce 2020 využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni
celkem 17 klientek a 20 dětí. Během roku ukončilo svůj pobyt celkem 12 klientek.
Během roku 2020 k pobytu nově nastoupilo 12 klientek a spolu s nimi využilo
služby 12 dětí. V roce 2020 se narodil v průběhu pobytu matky v azylovém domě
1 chlapeček. Během roku využilo sociální služby v azylovém domě celkem
5 těhotných maminek.

KONTAKT NA PROJEKT:
Mgr. Pavla Glogarová, DiS., vedoucí azylového domu
tel.: 733 125 261, e-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
Bc. Marie Danielová, DiS., sociální pracovnice
tel.: 739 302 619, e-mail: ad@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

FOND NA PODPORU RODIN V TÍSNI
Fond na podporu rodin v tísni poskytuje pomoc lidem již od roku 2017. Od té doby
se lehce proměňuje a rozvíjí podle potřeb těch, kdo jej využívají.
Posláním fondu byla v roce 2020 především ﬁnanční podpora matek s dětmi, které
se nacházejí v náročné životní situaci a jsou zároveň nějakým způsobem v řešení
situace samy, bez zázemí běžných vztahů, které vytvářejí podpůrné prostředí.
Před schválením daru matce probíhá sociální šetření, aby byla situace rodiny
dobře zmapována a pomoc účinná.
Fond na podporu rodin v tísni pomáhá díky všem dobrým lidem, kteří nabídli
své dary se zaměřením na praktickou pomoc konkrétní matce a dítěti.
Projekt v číslech:
Během roku jsme z fondu pomohli matkám a jejich dětem ve 25 případech.
Jednalo se o ﬁnanční podporu při zajištění základních potravin pro rodinu,
dále volnočasových aktivit pro děti včetně letních táborů, zakoupení pračky
pro matku s dětmi, zajištění vstupních úhrad souvisejících s bydlením apod.

Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

KONTAKT:
Mgr. Pavla Glogarová, DiS., vedoucí azylového 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
Posláním projektu Cesta mateřstvím je rozvíjet rodičovské kompetence klientek
Azylového domu pro těhotné ženy (a matky s dětmi) v tísni, tj. těhotných žen
a matek s malými dětmi (nejčastěji do sedmi let). Tuto cílovou skupinu má projekt
podpořit v přijetí mateřské role a zvýšit úroveň informovanosti především v oblasti
rodičovství a péče o dítě. Zároveň podpořit klientky v osobnostním rozvoji
a ve zvládání nároků každodenního života. Projekt se svým zaměřením významně
podílí na úrovni kvality poskytované sociální služby v azylovém domě. Dvě z aktivit
projektu jsou nabízeny také široké veřejnosti.
Cílem projektu je zajistit pro klientky azylového domu služby lektorů, psychologů,
terapeutů a dalších odborníků, kteří je v rámci intenzivní spolupráce v posílení
rodičovských kompetencí a osobnostním rozvoji podpoří.
V roce 2020 měly klientky azylového domu možnost účasti na pravidelných
individuálních a skupinových terapiích, při kterých jim byl nabídnut prostor řešení
osobních či rodinných problémů, konﬂiktů i nastalých situací v kolektivu klientek.
Terapeutka jim poskytovala doprovázení i oporu v krizových situacích. Klientky
dále využívaly metodu videotrénink interakcí nebo společně s odbornou
pracovnicí pracovaly na psychomotorickém rozvoji svého dítěte. Účastnily
se přednášek na téma těhotenství a péče o dítě a přednášek z oblasti ﬁnančního
poradenství. V rámci projektu se rovněž konaly besedy s psychologem pro širokou
veřejnost. V tomto roce se projekt musel snížením počtu některých aktivit
přizpůsobit celosvětové pandemické situaci. Avšak v jeho nejvýznamnější části,
kterou jsou terapeutická setkání, se podařilo zachovat víceméně pravidelný
interval, i když část z nich se konala on-line.
Projekt v číslech
Celkem bylo v projektu podpořeno 15 klientek azylového domu a 5 osob z řad
široké veřejnosti.
Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla vykonávána v rozsahu pověření
k sociálně-právní ochraně dětí ze dne 15. 6. 2018 podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí.

Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

KONTAKT NA PROJEKT:
Bc. Marie Danielová, DiS., koordinátorka projektu
tel.: 739 302 619, e-mail: ad@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

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU
Posláním projektu Začít znovu bylo v roce 2020 zaměstnávání matek – klientek
azylového domu formou dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
Cílem zaměstnávání klientek je nabídnout možnost drobného přivýdělku
dle časových možností matky s ohledem na potřebnou péči o dítě, umožnit práci
bez dojíždění a tím účinnější řešení sociální, ﬁnanční či dluhové situace. Zároveň
měly klientky v projektu Začít znovu možnost připravovat se na budoucí intenzivní
zařazení se na trh práce a získávat pracovní zkušenosti a návyky.
V roce 2020 klientky v rámci projektu pracovaly v budově azylového domu, jejím
okolí či na přilehlé zahradě. Svou prací se aktivně podílely na životě v azylovém
domě. Klientky vykonávaly práce v domě jako je úklid či žehlení apod.,
připravovaly rekreační byty pro hosty a pomáhaly s provozem obchůdku Na jevišti.
V okolí domu se zapojovaly do prací dle ročního období. Na jaře a na podzim
pečovaly o zahradu, v zimě odklízely napadaný sníh nebo nosily dřevo ke krbu.
Klientkám byla nabízena možnost připojit se k práci při brigádách dobrovolníků,
čehož rády využívaly. Jelikož v azylovém domě vše funguje podobně jako v běžné
domácnosti, prací v projektu získávaly klientky i potřebné či nové dovednosti
spojené s jejím chodem. Každý měsíc klientky zasílaly výkazy docházky
v elektronické podobě, čímž částečně zvyšovaly svoji počítačovou gramotnost.
Projekt se podílel na zkvalitňování sociální služby poskytované v azylovém domě,
neboť dal klientkám další možnost k rozvíjení dovedností na více úrovních.
Projekt v číslech
Účast klientek v projektu byla proměnlivá. Do značné míry byla ovlivněna
postavením klientky na trhu práce nebo její aktuální rodinnou situací. Omezení
v práci mají maminky osm týdnů před porodem a minimálně šest týdnů
po porodu.
Celkem v průběhu roku 2020 odpracovalo 10 klientek 589 hodin.

Obecně prospěšná společnost
DLAŇ ŽIVOTU

KONTAKT NA PROJEKT:
Bc. Marie Danielová, DiS., koordinátorka projektu
tel.: 739 302 619, e-mail: ad@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

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 2020 se díky pandemii koronaviru a nařízeným epidemiologickým
opatřením projekt nepodařilo uskutečnit. Na jeho realizaci se sice těšili jak jeho
účastníci, kteří již měli připraveno i téma pohádkového příběhu, tak malí i velcí
diváci z azylového domu, ale tak to již v životě a nakonec i v pohádkách někdy
chodí. Nezbývá proto, než doufat, že příští rok bude pro tuto možnost krásného
lidského setkávání a sdílení přívětivější. Moc se na to těšíme.

KONTAKT NA PROJEKT:
Felicitas Hoppová, dobrovolnice
E-mail: felicitashoppova@seznam.cz

TÁNÍ LEDŮ
Posláním projektu je nabídnout oslovujícím způsobem dětem od nejmenšího věku
až po dospívající mládež pohled na život z perspektivy nadčasových hodnot,
na kterých stojí stabilita naší společnosti.
Cílem projektu je pomoci účastníkům skrze celodenní program v přírodě,
uzpůsobený věkovým kategoriím, uvědomit si význam takových hodnot,
jako je otevřenost vůči novým vztahům a přátelství, pravdivost, možnost opřít
se o dané slovo, ochota i připravenost k nezištné pomoci, láska, která nehledá
sebe i odvaha přijmout náročnost...
V roce 2020 se konal již 30. ročník tohoto projektu. Díky nouzovému stavu, který
platil v té době v naší zemi, se projekt nemohl uskutečnit v té podobě, na jakou
jsme byli běžně zvyklí. Zatímco každý rok byla tato akce možností, jak pomoci
mladé generaci připravovat se na život, tento rok nám všem připravil překvapení
i úkoly život sám. Vzali jsme to vážně a dopisem jsme pozvali účastníky projektu
i jeho organizátory ke skutečnému dobrodružství života. Nemohli jsme se setkat
na jednotlivých trasách v přírodě, ale mohli jsme „tání ledů“ prožívat tam,
kde jsme právě byli a ve výzvách konkrétní doby. Věříme, že jich každý našel víc,
než dost - zavolat osamělému člověku, zajít na nákup nebo do lékárny, ušít
chybějící roušku, pomoci druhým a povzbudit je dobrým slovem nebo úsměvem.
I když nemůžeme vykázat počty účastníků a nezažili jsme pěknou atmosféru závěru
akce, věříme, že se i tento rok „roztávání srdce“ podařilo.
A těšíme se, že až se příští rok potkáme, budeme o tuto zkušenost bohatší.

KONTAKT NA PROJEKT:
Michaela Hulko, koordinátorka projektu
E-mail: miska.sch@centrum.cz

ZAMĚSTNANCI
(stav k 31. 12. 2020)

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se podíleli: vedoucí poradny
(úvazek 0,2), koordinátorka projektu (úvazek 0,5), kontaktní pracovnice
(úvazek 0,5), dula (dohoda o provedení práce, dále jen DPP), externí odborní
lektoři (zajištění přednášek pro klienty - DPP), provozní pracovnice (DPP), ředitelka
(úvazek 0,3), 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 1,0), 5 pracovnic v sociálních službách (celkem úvazků 4,0 + DPP),
administrativní a P. R. pracovnice (úvazek 0,5), údržbář (DPP), ředitelka
(úvazek 0,6), externí účetní a ekonomické služby.
Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: koordinátorka
projektu (DPP), lektorka videotréninku interakcí (DPP), 2 terapeutky/psycholožky
(DPP), odborný pracovník (DPP), zajištění dohledu nad dětmi (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), externí
účetní a ekonomické služby.
Projekt Tání ledů byl vzhledem k epidemiologickým opatřením realizován
netradičně, na jeho realizaci se podílela koordinátorka projektu (DPP).
Projekt Pohádka nejen pro děti z důvodů epidemiologických opatření realizován
nebyl.
Na Rozvoji další činnosti se podílely: administrativní a P. R. pracovnice (úvazek 0,5)
a asistentka (úvazek 0,2).

V rámci střediska Správa vykonávali činnost: koordinátorka fundraisingu (úvazek
0,75), tvorba a aktualizace webových stránek (DPP), externí účetní a ekonomické
služby.
V rámci Doplňkové činnosti pracovala pracovnice/švadlena (DPP/DPČ).
Děkuji zaměstnancům za jejich odpovědný a tvořivý přístup při zvládání
náročností, které přinesla v loňském roce mimo jiné i epidemiologická situace
při práci s klienty, při realizaci projektů a jejich administrativním, ﬁnančním
zajištění. Ovlivnila mnohé další činnosti a aktivity, ve kterých bylo třeba pružně
reagovat na vzniklou situaci. Vážím si Vašeho osobního zaujetí i otevřenosti
pro nové výzvy, které život přinášel.
Dobrovolníci byli a jsou významnou součástí tohoto díla. Loňský rok byl ohledně
společných aktivit speciﬁcký - nebyla možná setkání s větším počtem lidí (brigády,
setkání, vánoční trhy…), přesto dál pomáhali jako jednotlivci a reagovali
na naše prosby velkoryse a vstřícně. Děkuji Vám všem.
Marcela Holeňová
KONTAKT
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
tel: 732 171 373, e-mail: holenova@dlanzivotu.cz

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V rámci doplňkové činnosti jsme se podíleli na získávání prostředků k ﬁnancování
hlavní činnosti – poskytování služeb těhotným ženám v tísni. V průběhu let zrály
různé nápady, co by se dalo dělat… Některé nevzešly a jiné zakořenily.
V následujících řádcích se můžete dočíst o tom, co se nám osvědčilo
a ze zkušeností se nám jeví jako dobré a smysluplné v tom pokračovat i nadále.
Dárek z Dlaně – každoročně jsme se s Vámi mohli potkávat na akcích, kde jsme
s Vámi mohli osobně pohovořit a také Vám nabídnout naše výrobky, jejichž
zakoupením jste naši činnost podpořili. Tento způsob prodeje bohužel nebyl
možný z epidemiologického hlediska, a tak jsme na našich webových stránkách
vytvořili tuto podstránku, kde nabízíme:
Ručně šité tašky, batohy – díky kreativní švadlence máme stále nové nápadité
vzorky nákupních a jiných tašek, ale také batůžků.
Ručně lité svíčky – jeden zručný dobrovolník je pro nás vyráběl a jiné dobrovolnice
šikovnýma rukama nazdobily a zabalily.
Gumičky do vlasů, náušnice, přáníčka – vše vyrobeno od našich dobrovolnic.
Ručně vyráběná mýdla – jeden z našich dobrovolníků je pro nás vyrábí
a také zabalí.

V azylovém domě již šestým rokem funguje Obchůdek Na jevišti – tento nápad
se zrodil mezi kolegyněmi a stále má co nabídnout. Jeho cílem je co nejlepší využití
darovaného oblečení, které lidé přinášejí do azylového domu. Toto 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 nabízí
možnost nerušeného pobytu v rámci domu a také možnost seznámení
se s poskytovanou sociální službou v azylovém domě.

Děkujeme paní švadlence a všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by nebylo
možné doplňkovou činnost rozvíjet.
Pokud Vás něco z výše uvedených činností zaujalo, neváhejte a kontaktujte nás.
Uděláte radost sobě i nám...
KONTAKTY:
E-obchůdek Dárek z Dlaně:
info@dlanzivotu.cz; www.dlanzivotu.cz/darek-z-dlane
Objednání rekreačního pobytu
glogarova@dlanzivotu.cz
Informace k pobytu
https://www.facebook.com/dovolena1
Darování věcí do obchůdku Na jevišti (Hamry u Hlinska)
malkova@dlanzivotu.cz

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ V ROCE 2020
Nedílnou součástí výroční zprávy je rekapitulace ﬁnančního zajištění projektů.
Již tradičně, ale pokaždé s velkou vděčností a rádi uvádíme, že hlavním pilířem
Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu je její zakladatel Nadační fond Betlém
nenarozeným. Projekty naší organizace podpořil v letošním roce sedmi nadačními
příspěvky v celkové výši 2 000 000 Kč. Z této částky činily prostředky získané
prostřednictvím veřejné sbírky celkem 1 280 000 Kč, z toho 80 000 Kč jsme
obdrželi prostřednictvím zaslaných dárcovských SMS (DMS). K ﬁnančním
příspěvkům nadační fond daroval i věcný dar v hodnotě 9 000 Kč.
V domě, který vlastní Nadační fond Betlém nenarozeným, poskytuje Obecně
prospěšná společnost Dlaň životu od roku 2008 sociální službu - Azylový dům
pro těhotné ženy v tísni. Nadační fond nadále pečuje o údržbu budovy a podporuje
a zajišťuje dobrovolnické zázemí života v azylovém domě. Jeho dobrovolníci
se účastní pravidelných dobrovolnických brigád, pomáhají při prodeji výrobků
v rámci doplňkové činnosti, ale také v hledání a oslovování potenciálních dárců
a příznivců tohoto díla.
Jednotlivé projekty byly hrazeny z těchto zdrojů:

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí,
podpořilo projekt v rámci dotačního programu Rodina částkou 381 860 Kč. Dotace
byla využita k částečné úhradě osobních nákladů zaměstnanců projektu,
k částečné úhradě nájmu a služeb externí účetní.
Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil projekt částkou 371 935,18 Kč.
Z tohoto nadačního příspěvku byly doﬁnancovány ostatní osobní a provozní
náklady.
I v letošním roce se podařilo získat podporu Statutárního města Ostravy. Dotace
ve výši 25 000 Kč byla využita k částečné úhradě provozních nákladů, služeb
externí účetní a propagaci.

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz letos podpořil projekt neinvestiční dotací
ve výši 10 000 Kč na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 788 795,18 Kč.

Projekt Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
Projekt byl v roce 2020 spoluﬁnancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu
v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II ﬁnancovaného
z Operačního programu Zaměstnanost částkou ve výši 1 815 583 Kč. Přidělenou
dotaci jsme plně využili na úhradu osobních nákladů zaměstnanců v sociální
službě.
Z MPSV jsme obdrželi dotaci na mimořádné ﬁnanční ohodnocení zaměstnanců
sociální služby v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 217 485 Kč.
Nadační
fond
Betlém
nenarozeným
podpořil
projekt
částkou
1 234 065,27 Kč. Z nadačních příspěvků jsme částečně hradili osobní a provozní
náklady. Z dárcovských SMS byly částečně hrazeny náklady na energie (elektřina
a plyn) v azylovém domě.
Stabilním donátorem je také Město Hlinsko, které poskytlo na realizaci projektu
60 000 Kč. Dotace byla využita k částečné úhradě materiálových nákladů, oprav
a údržby, spojů, ostatních drobných služeb a kurzů.
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského darovala organizaci částku
30 000 Kč, kterou jsme použili na nákup lednice, sušičky do společných prostor
klientek v azylovém domě a dalšího drobného vybavení.
Nadační fond Josefa Luxe podpořil projekt částkou ve výši 20 000 Kč, kterou jsme
použili na nákup umyvadla, skříňky do pokoje klientky a dalšího drobného
vybavení do azylového domu.
Výnosy z
223 440 Kč.

úhrad

za
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služby
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celkem

Z nadačního příspěvku Nadace Sirius v celkové výši 810 000 Kč, který byl poskytnut
na období 2019/20 jsme v roce 2020 dočerpali 405 000 Kč na částečnou úhradu
osobních nákladů zaměstnanců azylového domu, energií, služeb, supervizí
a kurzů.
Dále se na spoluﬁnancování projektu podíleli také společnost TPA Audit s. r. o.
částkou ve výši 30 000 Kč, Nadační fond 2P částkou ve výši 20 000 Kč a fyzické
a právnické osoby svými dary v celkové výši 249 917,56 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.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil projekt věcnými dary v celkové
hodnotě 45 000 Kč.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 4 305 490,83 Kč.

Projekt Cesta mateřstvím
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí,
podpořilo v rámci dotačního programu Rodina projekt částkou 162 140 Kč.
Přidělená dotace byla použita na částečnou úhradu osobních nákladů
psychologů/terapeutů, videotrenéra, a dalších externích lektorů, na úhradu
dvou odborných seminářů pro klientky a částečnou úhradu účetních
a ekonomických služeb.
Z Nadačního fondu Betlém nenarozeným byly částečně hrazeny osobní náklady
ve výši 105 966 Kč.
Dotace z rozpočtu Města Hlinska ve výši 10 000 Kč byla využita k částečné úhradě
osobních nákladů.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 278 106 Kč.

Projekt Začít znovu
Náklady projektu tvořily osobní náklady – především odměny z dohod o provedení
práce klientek azylového domu, které jsou v rámci projektu zaměstnávány
a koordinátorky projektu. Projekt byl hrazen z darů fyzických osob.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 65 765,36 Kč.

Rozvoj další činnosti
Náklady tvořily pouze osobní náklady zaměstnanců. Částka 188 033,27 Kč byla
hrazena z Nadačního fondu Betlém nenarozeným.
Celkové náklady činily 206 172,45 Kč.

Projekt Pohádka nejen pro děti
Projekt nemohl být realizován z epidemiologických důvodů (Covid-19).

Projekt Tání ledů
Projekt byl realizován zcela netradičně s využitím výzvy, kterou připravila
epidemiologická situace. Náklady na úhradu odměny pro koordinátora projektu
(DPP) byly hrazeny z darů fyzických osob.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 5 500 Kč.

Projekt Cesta ve svítání
Projekt nemohl být realizován z epidemiologických důvodů (Covid-19).

Středisko Správa
Na úhradu střediska správa významně přispěl Nadační fond Betlém nenarozeným
- částkou 100 000,28 Kč. Částečně hrazeno dary a výnosem z termínovaného
vkladu.
Celkové náklady střediska správa činily 351 860,21 Kč.

Věcné dary
Organizace v roce 2020 obdržela věcné dary v celkové hodnotě 54 000 Kč
dle zákonných podmínek tyto dary evidovány a řádně proúčtovány na příslušných
nákladových a výnosových účtech.

Fond na podporu rodin v tísni
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 především klientek azylového domu
souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, zdravotním stavem apod. (například
se jedná o pořízení kočárku, odsávačky, brýlí, zubních náhrad, úhrady školkovného
či dětského letního tábora pro děti apod.)
Dárci přispěli v roce 2020 do fondu pro rodiny částkou 75 500 Kč.
Matkám v tísni byly uhrazeny služby a materiál ve výši 67 661,20 Kč.

Doplňková činnost
Organizace vykonává také drobnou doplňkovou činnost, která v sobě zahrnuje
prodej vlastních výrobků, 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. Celkově 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

Prodej vlastních
výrobků

Ubytovací
služby

Prodej zboží

Celkem

Náklady

129 158,90 Kč

-

-

129 158,90 Kč

Výnosy

97 068,00 Kč

9 600,00 Kč

16 625,00 Kč

143 293,00 Kč

- 32 090,90 Kč*

9 600,00 Kč

16 625,00 Kč

14 134,10 Kč

Hospodářský
výsledek

*Hospodářský výsledek výrazně ovlivnila epidemiologická situace – zrušení trhů,
omezování prodeje a poskytování ubytovacích služeb.

NÁKLADY OPS DLAŇ ŽIVOTU V ROCE 2020
Projekt/Středisko
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Částka
4 305 490,83 Kč

Poradna Cesta těhotenstvím

788 795,18 Kč

Cesta mateřstvím

278 106,00 Kč

Začít znovu

65 765,36 Kč

Správa

351 860,21 Kč

Rozvoj další činnosti

206 172,45 Kč

Doplňková činnost

129 158,90 Kč

Fond pro rodiny
Tání ledů
Ostatní náklady
Celkem

67 661,20 Kč
5 500,00 Kč
235 453,00 Kč
6 433 963,13 Kč

Celkové náklady organizace v roce 2020 činily 6 433 963,13 Kč.

Azylový dům pro ženy v tísni

Poradna Cesta těhotenstvím

Cesta mateřstvím

Začít znovu

Správa

Rozvoj další činnosti

Doplňková činnost

Fond pro rodiny

Tání ledů

Ostatní náklady

VÝNOSY OPS DLAŇ ŽIVOTU V ROCE 2020
Donátor/zdroj

Částka

Nadační fond Betlém nenarozeným

2 000 000,00 Kč

Pardubický kraj (AD - RSS PK II)

1 815 583,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Cesta mateřstvím)

162 140,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Poradna Cesta těhotenstvím)

381 860,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí COVID_19 (AD)

217 485,00 Kč

Příspěvky měst a obcí (AD, CT, CM)

105 000,00 Kč

Dary fyzických a právnických osob

907 810,00 Kč

Úhrady za poskytované služby (AD)

223 440,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti

143 293,00 Kč

Věcné dary

54 000,00 Kč

Fond pro rodiny

75 500,00 Kč

Ostatní výnosy

152 936,60 Kč

Celkem

6 239 047,60 Kč

Celkové výnosy organizace v roce 2020 činily 6 239 047,60 Kč.

Nadační fond Betlém nenarozeným

Pardubický kraj (AD - RSS PK II)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CM)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CT)

Ministerstvo práce a sociálních věcí COVID_19 (AD)

Příspěvky měst a obcí (AD, CT, CM)

Dary fyzických a právnických osob

Úhrady za poskytované služby (AD)

Výnosy z doplňkové činnosti

Věcné dary

Fond pro rodiny

Ostatní výnosy

Přehled o majetku a závazcích v roce 2020 (v tis. Kč)
MAJETEK

na začátku období

na konci období

Stavby

107

99

Hmotné movité věci a jejich soubory

323

153

Pohledávky

4 372

2 068

Finanční majetek

1 306

1 325

38

24

6 146

3 669

na začátku období

na konci období

533

598

Jiná pasiva

4 036

1 816

Závazky celkem

4 569

2 414

Ostatní
Majetek celkem

ZÁVAZKY
Závazky krátkodobé

Audit a roční účetní závěrku Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu
najdete na www.dlanzivotu.cz.

ZA PODPORU DĚKUJEME
• Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným
• Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí
• Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru rodinné politiky a ochrany práv
dětí
• Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru sociálních služeb a sociální práce
• Městu Hlinsku
• Statutárnímu městu Ostrava
• Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
• Nadaci Sirius
• Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
• Firmě TPA Audit s. r. o.
• Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
• Nadačnímu fondu Josefa Luxe
• Nadačnímu fondu 2P
• Lékárně ZDRAVÍ s. r. o.
• Lékárně VAVRIMED PRO s. r. o.
• Firmě SEDEA s. r. o.
Dary v hodnotě 10 000 Kč nebo vyššími toto dílo podpořili:
Ing. Tomáš Novotný, MUDr. Ján Hubač, Ing. Jiří Kopečný, Milan Novák,
Mgr. Marcela Holeňová, MUDr. Helena Koutná, Zbyněk Juliš, Eliška Dostálová,
Stanislav Bruštík, Petra Choiková, Jiří Schmidt.
Jmenovitě uvádíme pouze dárce nad 10 000 Kč, ale velmi si vážíme všech dárců
i podpory, kterou nám projevujete. Naše díky patří také dárcům, kteří si přáli zůstat
„neznámí“ a zvláště těm, kteří nás pravidelně podporují menšími dary.
Děkujeme také všem právnickým i fyzickým osobám, které nám poskytly věcné
dary a slevy. Jste naší oporou a povzbuzením a máte podíl na všem dobrém,
co se i s Vaším přispěním podařilo v uplynulém roce.
KONTAKT
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka
tel: 732 171 373, e-mail: holenova@dlanzivotu.cz

