
DÍTĚ V SRDCI – CHARITATIVNÍ SBÍRKA  
Předvánoční čas je každoročně spjat se snahou pomoci lidem v nouzi, 

s charitativními akcemi. V minulých letech jsme na Rabštejně tradičně pořádali 

sbírky na pomoc psím útulkům. Tyto sbírky měly vždy velký úspěch a velmi 

pomohly dobré věci. Ještě jednou  děkujeme za Vaši aktivní účast a finanční 

pomoc.  Letos společně podpoříme neziskovou organizaci „Dítě v srdci“. 

 Spolek Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. vznikl z potřeby začlenit 

perinatální hospicovou péči do českého zdravotnictví. Tvoří jej převážně ženy 

s osobní zkušeností, kdy během těhotenství byla děťátku diagnostikována život 

limitující vada. 

Pro přiblížení činnosti spolku Dítě v srdci jsem položila několik otázek výkonné ředitelce, paní 

Bc. Aleně Peremské. 

Co je hlavní náplní práce spolku Dítě v srdci? 

Provázíme rodiny, které během těhotenství vyslechnou zdrcující zprávu o špatném 

zdravotním stavu děťátka. Vytváříme neutrální prostor pro rozhodování, zda těhotenství ukončit či v 

něm pokračovat. Doprovázíme maminky při obou situacích. Staráme se i o rodiny, kde miminko 

mohlo domů a později zemřelo. Pečujeme o všechny, protože tyto situace hluboce zasahují i otce, 

babičky, dědečky, sourozence. Ať projdete kteroukoli z těchto cest, na konci zůstáváte s prázdnýma 

rukama, s  dítětem v srdci. Dostat místo miminka andělíčka je bolest největší pro všechny zúčastněné. 

Vaše organizace pomohla mnoha lidem. Jak dlouho již fungujete? 

Tato nezisková organizace funguje již třetím rokem a je nově přímo kostelecká – sídlo a 

kontaktní místo má na místním farním úřadě (a do budoucna i další větší plány pro Kostelec nad 

Orlicí). Jsem velmi ráda, že v tomto předvánočním čase umožnilo vedení SK Rabštejn vystavit 

fotografie z činnosti Perinatálního hospicu Dítě v srdci.  

Snad každý z nás nosí ve svém srdci jedno či více dětí, které s námi z nějakého důvodů není. 

Je to místo hluboké, vetšinou bolavé a ukryté před světem. V průběhu roku se nám daří ve víru a 

rychlosti všedního žití tak nějak o tom příliš nepřemýšlet. S příchodem Dušiček a blížících se Vánoc 

však myšlenka na ty nejmenší, kteří nám tu chybí, je stále intenzivnější. 

Že to je jedna z nejtěžších věcí, rozloučit se s děťátkem, je zcela neoddiskutovatelný fakt. Že na to 

člověk zůstává většinou sám, je také jistá věc.  A že za tou bolestí a ztrátou nejde jen tak udělat čáru a 

zavřít dveře, o tom také jistě nikdo nepochybuje. 

Jak se může veřejnost zapojit a podpořit Vaši činnost? S tím souvisí „Balkon duchů“….. 

  Dovolte mi v tomto čase, kdy máme radost z narození Ježíška a o to více myslíme na všechny 

naše maličké, které bychom chtěli chovat v náručí a nemůžeme, pozvat vás na výstavu Fotografie 

Dítěte v srdci. Shlédnout ji můžete od 1. prosince v prostorách SK Rabštejn. 



Pokud se rozhodnete podpořit naši neziskovou organizaci, rádi bychom Vás srdečně pozvali 

na 2. ples Dítě v srdci. Ples se bude konat 10. března 2018 na Rabštejně pod záštitou Ing. Vladimíra 

Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje. 

Koupí vstupenky přispíváte na naši činnost. 

Pokud netančíte a přesto byste chtěli přispět, můžete vstoupit na „Balkon duchů“. To 

znamená, že si koupíte vstupenku na balkon, který ale v reálu obsazený vůbec nebude. Za každého 

takového dárce – „netanečníka“ - bude na balkonu zapálená svíčka. Proto Balkon duchů. Pomozte 

nám rozzářit balkón při plese na Rabštějně a přispějte zároveň na dobrou věc.  

Předem děkujeme za Vaši podporu formou koupě vstupenek na náš březnový ples, ať už 

s místenkou a Vaší účastí na plese nebo finančním příspěvkem  na Balkon duchů se zapálenou 

svíčkou! 

Kontakt na neziskovou organizaci Dítě v srdci, z.s.:  

www.ditevsrdci.cz  

www.facebook.com/perinatalnihospic 

tel. 731 031 064 


