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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 matky v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny.

Sídlo:
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava
IČ: 26806541

Bankovní spojení:
                      35-1755670277/0100     Komerční banka, a.s. (běžný účet)

Správní rada: (složení k 31. 12. 2021)
 

Ing. Monika Mičulková, předsedkyně
Mgr. Eva Čepelková, členka

Martin Škarka, člen

Dozorčí rada: (složení k 31. 12. 2021)
 

Jiří Soldán
Pavla Bernertová

Mgr. Alena Vyoralová

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.

Statutární zástupce:
Mgr. Marcela Holeňová, ředitelka

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

Web:  www.dlanzivotu.cz
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DLAŇ ŽIVOTU
Obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA

SLOVO ŘEDITELKY

Vážení čtenáři, milí podporovatelé, dárci a dobrovolníci,

v minulém roce v naší organizaci došlo k velké změně - dostali jsme výpověď 
od majitele domu, kde dosud sídlila Poradna Cesta těhotenstvím i naše sídlo. 
Po osmnácti letech jsme se tedy přestěhovali na novou adresu.

O náročné okolnosti není poslední dobou nouze - epidemiologická situace, 
zdražování a růst cen energií... Nikdo nevíme, co budeme muset řešit zítra, natož 
v roce následujícím. Podobné situace nám sahají na naše dosavadní „jistoty“. 
Lidský život, mír, vztahy, rodina, domov, práce…

Uvědomujeme si více než kdy dříve, že mnohé hodnoty, které jsme považovali 
za samozřejmost, vůbec samozřejmostí nejsou. A také v kritických situacích 
zjišťujeme, že není člověk jako člověk. Záleží, kterému pánu slouží. Vnější okolnosti 
sice neovlivníme, ale odpověď na tyto situace je naším rozhodnutím.

Lidský život je pozváním k naplnění, k rozvinutí možností do krásy, prostorem 
k učení se vztahům, lásce, solidaritě s druhými, vděčnosti. To všechno může 
být člověk ve svém potenciálu.

Chceme i nadále stát na straně života a rozvíjet aktivity, které lidský život chrání, 
umožňují jeho zrání a růst i přes ztížené vnější okolnosti. Děkujeme za vaši přízeň 
a podporu…

Marcela Holeňová



4 VÝROČNÍ ZPRÁVA

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 2021 jsme těhotným ženám v situaci nečekaného těhotenství poskytovali 
poradenství včetně základní materiální pomoci pro miminko a nabídky individuální 
konzultace s dulou. V poradně probíhaly vzdělávací programy pro těhotné a rodiče 
s dětmi se zaměřením na rozvoj rodičovských kompetencí v různých oblastech 
souvisejících s péčí o děti, nově se uskutečnil pětidílný kurz rozvoje osobnosti 
pro matky Rose. Počet realizovaných vzdělávacích aktivit byl ovlivněn 
epidemiologickou situací. V daném roce se uskutečnila nově také další prorodinná 
aktivita Spolu na palubě realizovaná v Komenského sadech.

Projekt v číslech
V roce 2021 využívalo aktivit projektu celkem 148 klientů/rodin (1 rodina 
je započítána jako 1 klient). Pokud by se započítávala skutečná účast, tedy 
i opakovaná, bylo by klientů 265.

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.
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DLAŇ ŽIVOTU
Obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONTAKT NA PROJEKT:

Poradna Cesta těhotenstvím
Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava

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)
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AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ MATKY V TÍSNI

Posláním Azylového domu pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska 
je podpora těhotných 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 2021 jsme již čtrnáctým rokem nabízeli podporu s cílem pomoci tak, 
aby mohly matky účinně řešit svou náročnou životní situaci spojenou s těhoten-
stvím a mateřstvím. 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 pracoval na zajištění základní stabilizace v oblasti 
sociální, psychické, vztahové, ale i zdravotní, materiální a podobně.

Při spolupráci s klientkou byl kladen důraz na spokojenost dítěte a nabízení 
přístupu, který může klientce pomoci najít novou rovnováhu v jejím životě.

Projekt v číslech
V roce 2021 využilo sociální služby v Azylovém domě pro těhotné matky v tísni 
celkem 25 klientek a 30 dětí. Během roku ukončilo svůj pobyt celkem 19 klientek. 
Sociální služby v azylovém domě využilo celkem 11 těhotných maminek.

Během roku 2021 k pobytu nově nastoupilo 20 klientek a spolu s nimi využilo 
služby 23 dětí.
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DLAŇ ŽIVOTU
Obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONTAKT NA PROJEKT:

Azylový dům pro těhotné matky v tísni
Hamry 107,  539 01 Hlinsko

tel.: 739 302 619, 469 311 021, e-mail: ad@dlanzivotu.cz
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PRORODINNÉ AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ SLUŽBU 
V AZYLOVÉM DOMĚ

PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM

Posláním projektu Cesta mateřstvím je rozvíjet rodičovské kompetence klientek 
Azylového domu pro těhotné matky v tísni, tedy těhotných žen a matek s malými 
dětmi. Cílovou skupinu má projekt podpořit v přijetí mateřské role a zvyšovat 
úroveň informovanosti především v oblasti rodičovství a péče o dítě. Zároveň 
podporuje 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. Besedy s psychologem byly dvakrát v roce 
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 2021 měly klientky azylového domu možnost účasti na pravidelných 
individuálních a skupinových terapiích, při kterých jim byl nabídnut bezpečný 
prostor pro řešení osobních či rodinných problémů, konfliktů i nastalých situací 
v kolektivu klientek. Terapeutka jim poskytovala doprovázení i oporu v krizových 
situacích i při ošetření raných či současných traumat. 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. 

Projekt v číslech
Celkem bylo v projektu podpořeno 22 klientek azylového domu a 18 osob 
z řad široké veřejnosti, dohromady tedy 40 osob.

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.
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Obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONTAKT NA PROJEKT:

Bc. Marie Danielová, DiS., koordinátorka projektu
tel.: 739 302 619, e-mail: ad@dlanzivotu.cz

Azylový dům pro těhotné matky v tísni
Hamry 107,  539 01 Hlinsko

tel.: 739 302 619, 469 311 021, e-mail: ad@dlanzivotu.cz
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PROJEKT ZAČÍT ZNOVU

Posláním projektu bylo i v roce 2021 zaměstnávání matek – klientek azylového 
domu formou dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. 

Cílem zaměstnávání klientek je nabídnout jim 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 
se klientky v projektu Začít znovu mají možnost připravovat na budoucí intenzivní 
zařazení se na trh práce a získávat pracovní zkušenosti a návyky. 

V roce 2021 klientky pracovaly v průběhu celého roku 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 ve 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 2021 odpracovalo 9 klientek 354 hodin. 
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KONTAKT NA PROJEKT:

Bc. Marie Danielová, DiS., koordinátorka projektu
tel.: 739 302 619, e-mail: ad@dlanzivotu.cz

Azylový dům pro těhotné matky v tísni
Hamry 107,  539 01 Hlinsko

tel.: 739 302 619, 469 311 021, e-mail: ad@dlanzivotu.cz
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PROJEKT NADĚJE

V roce 2021 jsme dali toto jméno několikaleté dobrovolnické iniciativě, jejímž 
záměrem byla podpora matek a dětí po odchodu z Azylového domu pro těhotné 
matky v tísni v získávání optimální účasti na životě běžné společnosti, zejména 
v oblasti vztahové a hodnotové.

Projekt vznikl jako odpověď na situaci matek a dětí, které jsou po odchodu 
z azylového domu v Hamrech sice do značné míry stabilizovány v sociální oblasti, 
ale často dlouhodobě prožívají absenci či nedostatečnost běžných rodinných 
vazeb, spontánní podpory či doprovázení. Léta pomáhající praxe v azylovém domě 
ukázala na potřebnost tyto matky podporovat i nadále, po ukončení pobytu 
v azylovém domě. 

Tento projekt je výlučně postaven na osobním zájmu a motivaci klientky využívat 
cílenou podporu i po odchodu z azylového domu. Oblastmi podpory je podpora 
vztahů, duchovní podpora a materiální pomoc.

Projekt v číslech
V roce 2021 jsme v tomto projektu podpořili klientky a děti více než 130 hodinami 
spolupráce a podpory.
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DLAŇ ŽIVOTU
Obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONTAKT NA PROJEKT:

Mgr. Pavla Glogarová
tel.: 733 125 261, e-mail: glogarova@dlanzivotu.cz

Projekt Naděje
Hamry 107,  539 01 Hlinsko
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FOND NA PODPORU RODIN V TÍSNI

Posláním fondu je finanční (materiální) podpora matek a dětí, 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 je projektem naší společnosti od roku 2017. 
Od té doby se lehce proměňuje a rozvíjí podle potřeb těch, kdo jej využívají. 
Pomáhá díky všem dobrým lidem, kteří nabídli své dary se zaměřením 
na praktickou pomoc konkrétní matce a dítěti.

V roce 2021 jsme z fondu pomohli matkám a jejich dětem ve 23 případech. 
Jednalo se o finanční podporu např. při nákupu brýlí, úhradě letních táborů, 
školním stravování nebo o příspěvek na zaplacení nájemného či energií v rámci 
dlouhodobého bydlení apod.
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KONTAKT NA PROJEKT:

Mgr. Pavla Glogarová
tel.: 733 125 261, e-mail: glogarova@dlanzivotu.cz

Azylový dům pro těhotné matky v tísni
Hamry 107,  539 01 Hlinsko
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CESTA VE SVÍTÁNÍ

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 2021 v souvislosti s epidemiologickou situací byla standardní podoba 
projektu mírně upravena, ale přesto jádrem byla řada setkání mladých s jednotlivci 
nebo páry – dospělými dobrovolníky, kteří byli ochotni sdílet se se svým hledáním 
životní cesty a zkušenostmi.

Projekt byl realizován ve dnech 11. – 12. 6. 2021. Setkání účastníků a dobrovolníků 
proběhlo v pátek v odpoledních hodinách a po přesunu auty se vyrazilo na túru 
do krásné přírody v Beskydech.

Už během společné cesty se účastníci i dobrovolníci vzájemně seznámili a trošku 
více se o sobě navzájem dozvěděli díky různým aktivitám, které proběhly během 
cesty. Po doputování na místo nocování "pod širákem" účastníci společnými silami 
zajistili dřevo a rozdělali oheň, kluci vyrobili nadstřešení pro případ deště a děvčata 
uvařila gulášovou polévku. Po výborné večeři byl u ohně prostor na povídání, 
hledání odpovědí na otázky, které mladé zajímaly. Krásná atmosféra vzájemného 
sdílení způsobila, že spát se šlo až kolem půlnoci. Nebe bylo jasné a plné hvězd. 
Ráno se vstávalo brzy, aby se stihlo dojít na místo, odkud byl krásně vidět východ 
slunce. A pak proběhla společná snídaně v přírodě (tentokrát netypická – účastníci 
dostali darem z pekárny Lomná koblížky), společné aktivity, spousta smíchu 
a povídání, společná modlitba – taková byla Cesta ve svítání. A s čím se vraceli 
účastníci v sobotu domů?

Několik vět ze zpětné vazby účastníků snad povzbudí nejen potenciální účastníky, 
ale také dobrovolníky, kterým děkujeme za spolupráci v přípravě i realizaci akce. 
Zúčastnilo se 16 účastníků a na přípravě se podílelo 9 dobrovolníků.
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„Opravdu moc děkuji za velkou otevřenost a nasazení pro nás, mladé! Velká 
upřímnost v hledání - to je největší myšlenka, kterou jsem si ze Svítání odnesla! :-) 
Zvlášť v dnešní době mi přijde důležité o těchto tématech s mladými mluvit.“

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se se nám na Cestě ve svítání otevřeli a řekli 
nám něco ze svého života. Určitě to mělo smysl a mě samotnou to nakoplo začít 
pořádně a hlouběji hledat si svou cestu. Takže ještě jednou DĚKUJI!“

KONTAKT NA PROJEKT:

Mgr. Marcela Holeňová
tel: 732 171 373, e-mail: holenova@dlanzivotu.cz
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost je možností, jak získávat vlastní finanční zdroje na spolufinanco-
vání hlavní činnosti - poskytování služeb těhotným matkám v tísni v azylovém 
domě. Tato činnost také významně přispívá k propagaci činnosti organizace.

Epidemiologická situace urychlila vznik nového e-obchůdku Dárek z Dlaně (prodej 
vlastních výrobků). Vlastní výrobky byly každoročně prodávány na vánočních trzích 
a dalších akcích. Tento způsob prodeje byl vzhledem k epidemiologické situaci 
velmi omezen, a tak se zrodil nápad zprovoznit obchůdek na našich webových 
stránkách. Byla vytvořena podstránka, kde jsou nabízeny:
Ručně šité tašky, batohy 
Gumičky do vlasů, náušnice, přáníčka 
Ručně vyráběná mýdla 
Při osobním prodeji nabízíme také:
Ručně lité svíčky 

Bez dobrovolnické pomoci zvláště při tvoření a zdobení vlastních výrobků bychom 
se neobešli – děkujeme proto všem dobrovolníkům, kteří této činnosti věnovali 
svůj čas a nasazení.

Od loňského roku jsou nabízeny v sídle společnosti tiskové a kopírovací služby.

V azylovém domě v Hamrech již několik let funguje Obchůdek na jevišti (prodej 
zboží). 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 (ubytovací služby) 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. 
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KONTAKT NA PROJEKT:

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
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ZAMĚSTNANCI A DOBROVOLNÍCI
(stav k 31. 12. 2021)

Na realizaci projektu Poradna Cesta těhotenstvím se podíleli: ředitelka/vedoucí 
poradny (úvazek 0,3), kontaktní pracovnice poradny (úvazek 0,5), koordinátorka 
vzdělávacích aktivit (úvazek 0,5), dula (dohoda o provedení práce, dále jen DPP), 
externí odborní lektoři (zajištění odborných přednášek pro klienty - DPP), provozní 
pracovnice a údržba (DPP). Prorodinnou aktivitu Spolu na palubě v rámci poradny 
zajišťovala koordinátorka aktivity a dobrovolníků (DPP) a asistentka koordinátorky 
(DPP).

Realizaci projektu Azylový dům pro těhotné matky v tísni zajišťovala vedoucí 
domu (úvazek 1,0) a koordinovala tým pracovnic: sociální pracovnice (úvazek 1,0) 
a 5 pracovnic v sociálních službách (celkem úvazků 4,75), administrativní 
a P. R. pracovnice (úvazek 0,6). Dále se na projektu podíleli: ředitelka (úvazek 0,6), 
údržbář (DPP/DPČ).

Na realizaci projektu Cesta mateřstvím se podíleli zaměstnanci: koordinátorka 
projektu (DPP), lektorka videotréninku interakcí (DPP), terapeutka (DPP), odborná 
pracovnice (DPP), zajištění dohledu nad dětmi (DPP) a další odborní lektoři v rámci 
přednášek pro klientky, ředitelka (úvazek 0,1).

Na realizaci projektu Začít znovu se podíleli tito zaměstnanci: koordinátorka 
projektu (DPP), pomocné pracovnice - klientky azylového domu (DPP).

Na realizaci projektu Naděje se podílela koordinátorka projektu, kontaktní 
a administrativní pracovnice (úvazek 0,1) a kontaktní pracovnice (DPP).

Projekty Tání ledů a Pohádka nejen pro děti nemohly být realizovány 
z epidemiologických důvodů (Covid-19). 

Projekt Cesta ve svítání byl realizován zcela dobrovolnicky.
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Na rozvoji další činnosti se podílely: administrativní a P. R. pracovnice v azylovém 
domě (úvazek 0,3) a odborná asistentka (úvazek 0,4).

V rámci střediska Správa pracovali: koordinátorka fundraisingu (úvazek 0,75).

V rámci Doplňkové činnosti pracovala pracovnice/švadlena (DPP/DPČ).

Dobrovolníci od počátku vždy byli a stále jsou významnou součástí tohoto díla. 
Přinášeli nové podněty a inspirace. Zapojovali se také do celoroční činnosti v rámci 
projektů v Hamrech i v Ostravě, při pravidelných brigádách v azylovém domě, 
při stěhování poradny a sídla, při zajišťování prodeje výrobků na vánočních a jiných 
trzích. Pomáhali všude tam, kde bylo potřeba s úsměvem a radostí. 
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

• 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 ČEZ
• Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
• Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
• Firmě TPA Audit s.r.o.
• Nadaci JUST CS
• Sboru Bratrské jednoty baptistů Suchdol nad Odrou
• Firmě Melony - sdružení realitních investorů a.s.
• Lékárně ZDRAVÍ s.r.o.
• Lékárně VAVRIMED PRO s.r.o.
• Firmě SEDEA s.r.o.
• Firmě Fortemix produkce s.r.o.
• Firmě Teleos s.r.o.

Dary v hodnotě 10 000 Kč nebo vyššími toto dílo podpořili:
Novák Milan, Hošna Martin, Ing. Novotný Tomáš, MUDr. Hubač Ján, Mgr. Holeňová 
Marcela, Růžička Aleš, Stuchlý Karel, Mgr. Glogarová Pavla, DiS., Puczoková 
Alžběta, MDDr. Blažková Veronika, Modes Jakub, Ing. Kopečný Jiří, Marková 
Markéta, Marková Zdenka, Čepelková Helena, Koutná Helena. 

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.
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ V ROCE 2021

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 2 800 000 Kč. Z této částky činily prostředky získané 
prostřednictvím veřejné sbírky celkem 1 570 000 Kč, z toho 80 000 Kč jsme 
obdrželi prostřednictvím zaslaných dárcovských SMS (DMS). Nadační fond svěřil 
OPS do bezplatné výpůjčky také nemovitost azylového domu, pečuje o její údržbu 
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 
potencionálních 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 ochrany práv dětí, 
podpořilo projekt v rámci dotačního programu Rodina částkou 550 550 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 305 544,34 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 materiálových nákladů, spojů, 
služeb externí účetní. Dotace ve výši 38 000 Kč byla využita k úhradě propagace, 
materiálových nákladů a dohody koordinátorky projektu Spolu na palubě, 
který probíhal v rámci Poradny Cesta těhotenstvím. 

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz letos podpořil projekt neinvestiční dotací ve výši 
5 000 Kč na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem. 
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Na spolufinancování projektu podíleli dárci z řad fyzických a právnických osob.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 1 160 074,75 Kč.

Projekt Azylový dům pro těhotné matky v tísni
 

Nadační fond Betlém nenarozeným podpořil projekt částkou 2 234 772,64 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. 

Projekt byl v roce 2021 spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu 
v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost částkou ve výši 1 868 574 Kč. Přidělenou 
dotaci jsme plně využili na úhradu osobních nákladů pracovnic azylového domu.

Z MPSV jsme obdrželi dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 
(Program podpory C) ve výši 154 271 Kč.

Další mimořádnou dotaci z MPSV na sanaci vícenákladů v souvislosti s trvajícími 
dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E) 
jsme obdrželi na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií 
COVID 19 v částce 55 000 Kč.

Stabilním donátorem je také Město Hlinsko, které poskytlo na realizaci projektu 
45 000 Kč. Dotace byla využita k částečné úhradě oprav a údržby, spojů, ostatních 
drobných služeb, supervize a kurzů.

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského darovala organizaci částku 
50 000 Kč, kterou jsme použili na nákup přívěsného vozíku, který využíváme 
pro svoz darovaných věcí pro klientky, vybavení domu, dílny a materiálové náklady.

Výnosy z úhrad za poskytované sociální služby činily celkem
179 444 Kč. 
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Nadační příspěvek Nadace ČEZ ve výši 70 000 Kč jsme použili na zakoupení 
notebooku pro pracovnice azylového domu, kuchyňského vybavení do společné
kuchyně klientek a částečnou úhradu energií.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové darovala organizaci věcné dary ve výši 
50 000 Kč. Jednalo se o hygienické, čistící a dezinfekční prostředky, kuchyňské 
vybavení do společné kuchyně klientek a částečnou úhradu energií.

Dále se na spolufinancování projektu podílely fyzické a právnické osoby svými 
dary. 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 4 755 438,63 Kč.

 

Projekt Cesta mateřstvím
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, 
podpořilo v rámci dotačního programu Rodina projekt částkou 151 728 Kč. 
Přidělená dotace byla použita na částečnou úhradu osobních nákladů 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 74 926,20 Kč. 

Dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 16 000 Kč byla využita k částečné 
úhradě osobních nákladů.

Stabilním donátorem je také Město Hlinsko, které poskytlo na realizaci projektu 
15 000 Kč k částečné úhradě osobních nákladů.

Dále se na spolufinancování projektu podílely fyzické a právnické osoby svými 
dary. Z těchto zdrojů byly hrazeny materiálové náklady, účetní a ekonomické 
služby, osobní náklady.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 274 381,03 Kč.
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Projekt Začít znovu
 

Náklady projektu tvořily osobní náklady – především odměny z dohod o provedení 
práce koordinátorky projektu a klientek azylového domu, které jsou v rámci 
projektu zaměstnávány. Částečně byly hrazeny náklady na účetní a ekonomické 
služby. Projekt byl hrazen z darů fyzických osob.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 47 414 Kč.

Projekt Naděje
 

Projekt Naděje je zaměřen na podporu matek a dětí po odchodu z azylového 
domu v získávání optimální účasti na životě běžné společnosti, zejména v oblasti 
vztahové a hodnotové (nabídka aktivit, akcí, doprovázení). 

V rámci projektu byly matkám a jejich dětem uhrazeny materiální náklady, doprava 
a strava na letní pobyty pro děti klientek atd. z darů do Fondu pro rodiny v tísni 
v celkové výši 36 788 Kč. Osobní náklady zaměstnanců byly hrazeny Nadačním 
fondem Betlém nenarozeným v celkové výši 41 347 Kč. 

Celkové náklady projektu činily 78 135 Kč. 

Fond pro rodiny v tísni
 

Od 1. 1. 2017 je vytvářen Fond pro rodiny 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 souvisejí-
cích 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 2021 do fondu pro rodiny částkou 38 600 Kč. 
Matkám v tísni byly uhrazeny služby a materiál ve výši 2 238 Kč.

Z fondu byl spolufinancován také projekt Naděje částkou 36 788 Kč.
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Rozvoj další činnosti
 

Náklady tvořily pouze osobní náklady zaměstnanců, na které Nadační fond Betlém 
nenarozeným přispěl částkou 64 848,27 Kč.

Celkové náklady činily 271 510,34 Kč.

Projekt Pohádka nejen pro děti 
 

Projekt nemohl být realizován z epidemiologických důvodů.

Projekt Tání ledů
 

Projekt nemohl být realizován z epidemiologických důvodů.

Projekt Cesta ve svítání
 

Projekt byl realizován ve spolupráci s organizací Junák - český skaut, středisko 
Pagoda Nový Jičín, z. s. Projekt byl hrazen z darů fyzických osob.

Celkové náklady činily 1 153 Kč.

Středisko Správa
 

Na úhradu střediska správa významně přispěl Nadační fond Betlém nenarozeným 
částkou 78 561,55 Kč. Zbývající část byla hrazena výnosem z termínovaného 
vkladu a dary.

Celkové náklady střediska správa činily 399 688,32 Kč.
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Věcné dary
 

Organizace v roce 2021 obdržela věcné dary v celkové hodnotě 94 225 Kč. 
Dle zákonných podmínek byly tyto dary evidovány a řádně proúčtovány 
na příslušných nákladových a výnosových účtech.

Doplňková činnost
 

Organizace vykonává také drobnou doplňkovou činnost, která v sobě zahrnuje 
prodej vlastních výrobků (tašky, svíčky,…) fyzicky nebo skrze naše webové stránky, 
rekreačních ubytovacích služeb v domě v Hamrech, prodej použitého oblečení 
(Obchůdek na jevišti) a nově byly poskytovány služby tisku a kopírování v sídle. 
Cílem této činnosti je snaha částečně se podílet na úhradě nákladů na hlavní 
činnost dle Statutu. Ve všech kategoriích bylo dosaženo kladného hospodářského 
výsledku – zisku, který bude použit na hlavní činnost v souladu s legislativou 
a posláním společnosti.

Ekonomický 
ukazatel

Výnosy

Náklady

Hospodářský 
výsledek

Prodej vlastních 
výrobků

132 656,00 Kč

74 277,83 Kč

58 378,17 Kč

Ubytovací 
služby

34 499,00 Kč

9 524,00 Kč

24 975,00 Kč

12 853,00 Kč

-

12 853,00 Kč

4 194,00 Kč

800,00 Kč

3 394,00 Kč

Celkem

184 202,00 Kč

84 601,83 Kč

99 600,17 Kč

Tisk 
a kopírování

Prodej 
zboží

Přehled o doplňkové činnosti poskytuje následující tabulka:
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NÁKLADY OPS DLAŇ ŽIVOTU V ROCE 2021

Projekt/Středisko Částka

Poradna Cesta těhotenstvím 1 160 074,75 Kč

Azylový dům pro těhotné matky v tísni 4 755 438,63 Kč

Cesta mateřstvím 274 381,03 Kč

Začít znovu 47 414,00 Kč

Správa 399 688,32 Kč

Rozvoj další činnosti 271 510,34 Kč

Doplňková činnost 84 601,83 Kč

Naděje 78 135,00 Kč

Fond pro rodiny v tísni 2 238,00 Kč

Ostatní náklady 223 869,45 Kč

Celkem 7 297 351,35 Kč

Celkové náklady organizace v roce 2021 činily 7 297 351,35 Kč.
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Azylový dům pro těhotné matky v tísni 

Cesta mateřstvím

Správa

Poradna Cesta těhotenstvím

Začít znovu 

Rozvoj další činnosti

Doplňková činnost Naděje

Fond pro rodiny v tísni Ostatní náklady 
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VÝNOSY OPS DLAŇ ŽIVOTU V ROCE 2021

Donátor/zdroj Částka

Pardubický kraj (Rozvoj sociálních služeb PK II. - AD + CM) 1 884 574,00 Kč

Nadační fond Betlém nenarozeným 2 800 000,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Cesta mateřstvím) 151 728,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Poradna Cesta těhotenstvím) 550 550,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí COVID_19 (AD) 209 271,00 Kč

Příspěvky měst a obcí (AD, CT, CM) 128 000,00 Kč

Dary fyzických a právnických osob 805 809,00 Kč

Úhrady za poskytované služby (AD) 179 444,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti 184 202,00 Kč

Celkem 7 039 825,47 Kč

Celkové výnosy organizace v roce 2021 činily 7 039 825,47 Kč.

Fond pro rodiny v tísni 38 600,00 Kč

Ostatní výnosy 107 647,47 Kč
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DLAŇ ŽIVOTU
Obecně prospěšná společnost

Nadační fond Betlém nenarozeným

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CM)

Ministerstvo práce a sociálních věcí COVID_19 (AD)

Pardubický kraj (Rozvoj sociálních služeb PK II. - AD + CM)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (CT)

Příspěvky měst a obcí (AD, CT, CM)

Dary fyzických a právnických osob Úhrady za poskytované služby (AD)

Výnosy z doplňkové činnosti

Ostatní výnosy

Fond pro rodiny v tísni
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Obecně prospěšná společnost



Dlaň životu Dlaň životu ops

www.dlanzivotu.cz
Srdečně Vás zveme na návštěvu:

Dlaň životu


