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Poradenství pro ženy,
které se v důsledku

těhotenství nebo mateřství
ocitly v obtížné situaci

Jak se k nám dostanete?
Tramvají č. 4 (z Hlavního nádraží)

nebo trolejbusem č. 25, 26
nebo autobusem č. 44, 84

na zastávku Tomkovo náměstí.

Telefon NONSTOP: 774 440 821, 548 221 405
Email: poradna@napocatku.cz 

Jak nás můžete kontaktovat?
Telefonicky na naší nonstop lince 774 440 821 nebo   
548 221 405. V případě tíživé finanční situace Vám mů-
žeme zavolat zpátky.

Emailem na poradna@napocatku.cz. Odpověď ode-
síláme nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení 
Vašeho emailu.

Prostřednictvím formuláře na našich webových strán-
kách www.napocatku.cz (nutné je vyplnit emailovou 
adresu, na kterou si přejete zaslat odpověď).

Osobně v Poradně Na počátku, Soběšická 560/60 
Brno. Návštěva Poradny je možná po předchozím 
objednání každý všední den 9-13 h, nebo v jiný ter-
mín po domluvě s pracovnicemi Poradny. V odůvod-
něných případech (například pobyt v nemocnici) je 
možná schůzka i na jiném místě.

Jak probíhá poradenství 
v Poradně?
Poradenský rozhovor v Poradně trvá obvykle 60-90 
minut.

Rozhovoru se může účastnit i někdo z Vašich blízkých 
(partner, kamarádka, matka). Uvítáme, když nám pří-
tomnost doprovodu oznámíte předem.

V Poradně se setkáte s pracovnicí – poradkyní, která 
se Vás bude ptát na to, co byste potřebovala, a bude  
s Vámi hledat cestu, jak Vaši situaci řešit.

Během poradenského rozhovoru můžete vystupovat 
anonymně.

Pracovnice Poradny jsou vázány mlčenlivostí, to zna-
mená, že údaje, které se o Vás dozví, bez Vašeho sou-
hlasu nesdělují dalším osobám.

Ve 4. měsíci těhotenství matka začíná 
vnímat pohyby dítěte. Dítě slyší její hlas  
a vnímá tlukot jejího srdce a vnější zvuky.
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Zprostředkování bydlení
v Domově pro dětský život
(pro těhotné ženy)
Poradna Na počátku zprostředkovává těhotným že-
nám ubytování v Domově pro dětský život. Tento 
Domov má z důvodu ochrany maminek neveřejnou 
adresu (nachází se mimo Brno). Ženy v něm mohou 
najít útočiště od počátku těhotenství a strávit v něm 
půl roku až rok po porodu. Během pobytu jim pra-
covníci Domova nabízejí podporu a pomoc, která 
se odvíjí od jejich individuálních potřeb a směřuje  
k tomu, aby přicházející ženy mohly dobře zvlád-
nout svůj úkol být matkou. Přijímáme i těhotné 
ženy, které uvažují o adopci.

Více informací o Domově zájemkyním rádi poskyt-
neme telefonicky, emailem, na našich webových 
stránkách nebo při osobním setkání. 

Zaskočilo Vás,
že jste těhotná?
Otěhotněla jste příliš brzy?

Přijde Vám, že umělý potrat je jediné 
východisko z Vaší situace, ale chcete  
své rozhodnutí ještě zvážit?

Opustil Vás v těhotenství partner?

Žijete ve vztahu, kde je přítomno násilí 
a těhotenství se pro Vás stává impulsem 
k odchodu z ohrožujícího vztahu?

Obáváte se, že se sama nedokážete  
o miminko postarat?

Nemáte zázemí pro sebe a dítě, které 
čekáte?

Ocitla jste se v souvislosti s těhotenstvím 
ve finanční tísni nebo se obáváte, že by  
se to mohlo stát?

Nevíte, na jakou finanční podporu od 
státu máte během těhotenství  
a mateřství nárok? 

Okamžik, kdy žena zjistí, že je těhotná, není vždy spojen 
s radostným očekáváním. Těhotenství může být životní 
událostí, která přišla příliš brzy, nečekaně, za nevhod-
ných okolností. Může být spojeno s pocity bezmoci  
a hněvu, může být provázeno velkými obavami z budouc-
nosti. Může být příčinou partnerských nebo rodinných 
konfliktů, pokud není Vašimi blízkými přijato.

Budeme s Vámi hledat možnosti, jak období 
těhotenství a mateřství zvládnout.

Poradna Na počátku je otevřená ženám z celé České re-
publiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým dívkám).

Nabízíme poradenství v těchto oblastech:

hledání bydlení, udržení si dosavadního bydlení

potíže ve vztahu s partnerem – násilí ze strany 
partnera (slovní nebo fyzické), obtíže v komuni-
kaci, vyřizování rozvodu

potíže ve vztazích v rodině nebo chybějící rodin-
né zázemí

finanční pomoc od státu – jaké existují sociální 
dávky, kde a jak si je vyřídit

hospodaření s penězi – jak ušetřit, jak zvládnout 
zabezpečit sebe a očekávané miminko

zvažování umělého potratu – ženám, které zvažu-
jí umělé ukončení těhotenství, nabízíme prostor 
pro zvážení svého rozhodnutí a důvodů, které je  
k tomuto rozhodnutí vedou - konečnou volbu 
těchto žen respektujeme, ať je jakákoli

zvažování adopce

zdraví, těhotenství a mateřství - poskytnutí zá-
kladních informací, posílení sebedůvěry v sebe 
jako ženy a matky


