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Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
vítám Vás nad stránkami výroční zprávy občanského
sdružení Na počátku za rok 2005. Čas od času je jistě
důležité se zastavit a ohlédnout zpět, abychom si uvědomili, odkud a kam směřujeme. Dříve však než se
ponoříte na následujících stránkách do ohlédnutí za
uplynulým rokem, ráda bych se s Vámi podělila o jednu
silnou osobní zkušenost. Po dlouhém rozhodování jsem
jedné mamince z Domova pro dětský život slíbila, že
s ní půjdu k porodu. Byl to nádherný pocit být u prvního
krůčku do života a sledovat, jak se dítě dere na svět.
Zároveň jsem si uvědomila, že to pro maminku není
lehká chvíle a že je důležité, aby měla při sobě někoho,
o koho se může opřít. Těch několik hodin mě mnoho
naučilo a znovu se mi potvrdilo, že naše práce má smysl
a že zachránit a ochránit byť jen jediný lidský život skutečně stojí za to.
Přeji Vám hezké chvíle s námi v Na počátku
a inspirativní čtení.
Mgr. Ing. Eva Vondráková
předsedkyně správního výboru sdružení
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Poslání
Občanské sdružení Na počátku usiluje o ochranu
a rozvoj lidského života. Pro realizaci tohoto poslání
členové sdružení volí cestu ochrany nenarozeného
dítěte, jehož život je ohrožen umělým potratem, a dále
podporou a vzděláváním rodičů, kterým je svěřena péče
o rozvoj dětí.
K ochraně a rozvoji života sdružení přispívá:
! provozováním azylových domů se sociálním
programem pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své
dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu
nemají podmínky, a taktéž pro matky s dětmi, které jsou
oběťmi domácího násilí (takové domovy mají být
bezpečným místem pro ochranu ohroženého života
a prostředím podpůrným pro osobnostní zrání);
! poradenstvím ženám, které se v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím dostávají do krizové situace;
! vzděláváním a podporou osobnostního růstu žen
s důrazem na objevování jejich ženství, procitání v něm
a posílení mateřské identity;
! informováním široké veřejnosti v oblasti úcty
k lidskému životu (tj. o vývoji lidského jedince před
narozením, o poslání muže a ženy, o interrupci, jejích
následcích, a antikoncepci);
! zapojováním dobrovolníků do projektů sdružení
a cíleným podporováním jejich rozvoje.
Společným úkolem členů sdružení je účinná snaha
o rozvoj své osobnosti, tj. naplnění základního poslání
být ženou či být mužem.
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Místo prvního setkání

„Někdy stačí promluvit si, protože řešení může být „jednoduché“,
pouze není na první pohled vidět.“
O Poradně s Petrem Chytilem

Poradenská činnost patří k nejdéle poskytovaným
službám občanského sdružení Na počátku a tvoří náplň
jednoho ze tří hlavních samostatných projektů. Zbývající dva zahrnují provozování azylového Domova pro dětský život a systém následné péče poskytované jeho
bývalým klientkám. Činnost Poradny je s těmito projekty
úzce provázána a toto propojení nám umožňuje poskytnout co nejširší spektrum pomoci těhotným ženám
a dívkám a matkám s dětmi v těžkých životních situacích.
Poradna je prvním místem, kde je klientkám nabídnuta
pomocná ruka. Ženám i dívkám, které hledají pomoc,
radu či oporu, je nepřetržitě k dispozici krizová telefonní linka nebo emailová adresa. Poradnu mohou navštívit
i osobně. Její pracovníci se společně s nimi zamýšlejí
nad jejich obtížnou situací a hledají možnosti řešení.
Většina klientek, které se na nás obracejí, stojí před
řešením tak složitého problému, že jediným možným
východiskem pro ně v dané chvíli je získání místa
v některém azylovém zařízení. V tom případě se jim
pracovníci Poradny snaží zprostředkovat vhodné zázemí. Ne vždy však zajde situace tak daleko. V některých
případech postačí k vyvedení z krize pravidelná intenzivní spolupráce např. formou poradenství v oblasti
sociálně-právní, ekonomicko-sociální či psycho-sociální.
V průběhu roku 2005 se na Poradnu obrátilo celkem
93 žen v těžké či krizové životní situaci. Od roku 1994,
kdy Poradna funguje, se jedná o nejvyšší počet klientek.
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Klientky nás kontaktují buď samy, nebo například pomocí své sociální pracovnice, případně prostřednictvím
jiné sociální organizace.
Pracovníci a pracovnice Poradny však nevykonávají
pouze poradenskou činnost. S ženami, které vyhovují
kritériím pro ubytování v Domově pro dětský život,
vedou vstupní rozhovory a zařizují jejich přijetí. Realizace prvních kontaktů s klientkami v prostorách Poradny
výrazně přispívá k tomu, že se nám daří zachovat statut
„azylového domova s utajenou adresou“. Díky nepřetržité komunikaci s vedením Domova mají pracovníci
Poradny stálý přehled o aktuálních možnostech poskytnutí azylového ubytování. Dále se zapojují do projektu
Následné péče. Doprovázejí maminky odcházející
z Domova pro dětský život a napomáhají jim v jejich
snaze o osamostatnění. Konkrétně převzali garanci nad
dvěma klientkami, které nyní žijí se svými dětmi v Brně.
V neposlední řadě zajišťují ekonomický chod celého
sdružení a komunikaci s veřejností.
Kontaktovat Poradnu je možné na naší nepřetržité
krizové telefonní lince 548 221 405, e-mailem na adrese
napocatku@seznam.cz nebo osobně v naší brněnské
kanceláři Soběšická 60, Brno - Husovice.

Pozvání do Domova

„Úsilí pracovníků v Na počátku se stále ubírá tím samým
směrem: ochránit bytí. Přitom nám na srdci neleží jen
záchrana holé existence člověka, ale i jeho zdravý vývoj.“
O Domově pro dětský život s Marií Kosovou

S každou maminkou, které Domov na čas vstoupí do
života, se hledá cesta, jak vytvořit prostředí pro její dítě,
v němž by se jeho osobnost mohla zdravě formovat. Je
to poměrně těžký úkol, protože v cestě obvykle stojí
mnoho překážek. Přicházející maminky často nemají
žádné vlastní podpůrné vztahové zázemí, materiálně
jsou nezajištěné, nemají informace o zdrojích podpory,
ani nemají dovednosti potřebné pro realizaci mateřské
role. Dále bývají zatížené akutní psychickou krizí a vlivem neadekvátní rodičovské péče bývají nezřídka vnitřně nedozrálé k tomu, aby mohly být k dispozici potřebám svých dětí.
Není pak divu, že jejich energie a zájem jsou doslova
pohlceny velmi naléhavými potřebami, které si žádají
přednostní uspokojení. V důsledku toho maminky
nejsou vnitřně uvolněny pro naslouchání potřebám
děťátka. A my máme několik společných měsíců před
porodem a po něm, abychom zvládli alespoň některé
vývojové úkoly maminek, a tak připravili pro děťátko co
možná nejpříznivější první místo k pobývání na světě.
Odpověď na otázku, jak uvolnit pozornost a srdce jednotlivých maminek pro citlivé naslouchání potřebám
jejich dětí, hledáme s každou z nich zvlášť. Společně
s ní procházíme její obavy, nejistoty a problémy,
a postupně je s ní začínáme řešit. Obvykle se jako první
na řadu dostává to, co ji bezprostředně ohrožuje, zúzkostňuje. Bývá to například nedostatek finančních prostředků, nedostatek informací, jak vstoupit do systému
sociální ochrany, dále strach z některých setkání,
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S každou maminkou se hledá cesta…
bolest z opuštění či obavy z neznámého místa
a neznámých lidí.
Zpočátku na tyto potřeby reagujeme především individuální prací. Klientku uvádíme do jejích možností
a povinností v rámci systému sociální ochrany, pomáháme jí navázat kontakt s úřadem práce, sociálním
odborem, popř. se soudy, s dětským domovem apod.
Pečlivě ji informujeme o tom, jak se chránit před kontaktem s lidmi, kteří ohrožují ji i její děti, dále ji seznamujeme s novým prostředím, usnadňujeme jí vstup do
nových vztahů a věnujeme náš zájem jejímu vnitřnímu
světu.
Ucházíme se tak o to, aby se na novém místě v kli-

entce rozvinul pocit bezpečí a ona se mohla otevřít úkolům spojeným s realizací mateřské role.
Pocit bezpečí se v maminkách posiluje ruku v ruce
s tím, jak získávají kompetence potřebné pro samostatné zvládání svého života, případně života s dítětem.
Jedna z prvních dovedností, kterou se začínají učit, je
hospodaření s finančními prostředky. V rámci tzv.
týdenního plánu se pravidelně scházejí s pracovnicí
Domova, vytvářejí si rozpočet a učí se ho dodržovat.
Společně reflektují okolnosti úspěchů i neúspěchů
a dále plánují, co budou v souvislosti s očekávanými
událostmi potřebovat a hledají možnosti, jak na to ušetřit. Absolvování týdenního plánu je sice dobrovolné, ale
v roce 2005 si ho z šestnácti maminek vybralo čtrnáct,

Otevřít se úkolům mateřské role…

neboť samy vnímaly, že umění hospodařit je pro život
rodiny nezbytné. Některým maminkám stačí pár týdnů
doprovázení, jiné o úspěšné hospodaření bojují samy
se sebou po celou dobu pobytu.
Stejně naléhavě jako nutnost materiálního zajištění
vystupuje potřeba léčit bolesti vzniklé v nedávných
(a později i v dávných) partnerských, přátelských
a příbuzenských vztazích. V rozhovorech maminky
docházejí k hlubšímu sebepoznání a k poznání svého
fungování ve vztazích. Setkávají se se svými neuspokojenými potřebami a postupně rozkrývají, jak tyto potřeby ovlivňují směřování jejich života do nebezpečných
situací. Když se vše daří, maminky se zvolna učí zacházet se svými emocemi a bezpečným způsobem uspokojovat své oprávněné potřeby. Hojení starých ran
probíhá po celou dobu pobytu a umožňuje postupné
uvolňování maminky pro potřeby dítěte.
Teprve poté má pro ni hodnotu účast na našich kurzech příprava na narození miminka, péče o dítě,
zdravotnictví a To se doma hodí. Po porodu je využívána
také metoda Videotrénink interakcí, pomocí které
mohou analyzovat svou vlastní interakci s miminkem,
hledat na videozáznamu, co z jejich chování podporuje rozvoj dítěte, čeho by se měly vyvarovat a čeho naopak dělat více. Tato metoda pracuje především s tím,
co se rodiči už daří, a proto je vhodná i pro naše
klientky, které bývají velmi zraněné v oblasti důvěry
v sebe.
Kromě jmenovaných kurzů, zahrnuje vzdělávací pro7

I my považujeme toto hledání a učení za velmi podstatné, protože právě na schopnosti maminek prožívat
kvalitní vztahy a čerpat z nich podporu závisí úspěšnost jejich budoucí sociální integrace.
V Domově máme všichni denně příležitost „dělat se
vztahem zkušenosti“. Na rodinné radě, která probíhá
každý týden a účastní se jí všichni obyvatelé Domova,
mají maminky příležitost učit se vzájemně se oceňovat,
ocenění přijímat, vyjadřovat si vděčnost, poskytovat si
zpětnou vazbu, řešit konflikty a domlouvat se na společných akcích příštího týdne i na jejich přípravě.

Umění hospodařit je nezbytné…
gram Domova ještě kurz Základní orientace v systému
sociální ochrany, kde jsou maminky šířeji uváděny do
svých možností a povinností ve společnosti, a kurzy Šití
a Ruční práce, které umožňují nejen naučit se rukodělným technikám, ale i odreagovat se a přispět k rozvinutí schopnosti ženy vytvořit hezké místo k bydlení.
Během celého pobytu se každé mamince stále vrací
téma lidských vztahů, každá má potřebu zamýšlet se
nad svými nejbližšími vztahy a hledat cestu, jak je prohlubovat. Můžeme to vidět například na jejich zájmu
o společnou „četbu na pokračování“ nebo o psychosociální hry, které se lidským vztahům věnují, a především
na tématech, která přinášejí do dialogů s pracovnicemi.
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A co se v roce 2005 dělo ještě?
V polovině roku jsme začali reorganizovat prostory
v Domově tak, aby lépe sloužily cílům, které si zařízení
klade. Tak byla zřízena samostatná místnost na šatník
použitého oblečení a nová herna pro děti ve stylu Marie
Montessori. Dále byla zvětšena kuchyň tak, aby umožňovala maminkám vařit s dětmi a příjemně společně
stolovat. Na konci roku byla také započata půdní
vestavba a my už se moc těšíme na nový sál na cvičení, tancování a další společné akce pro klientky
s dětmi, dobrovolníky a členy sdružení.

Doprovázení na cestě
z Domova

„Následná péče má podporovat maminku, aby se v novém
prostředí nevrátila k životnímu stylu, který ji dříve opakovaně
zaváděl do nesnází.“
O následné péči s Marií Kosovou

Již druhým rokem jsme se systematicky zabývali
doprovázením našich klientek i za brány Domova pro
dětský život. Cílem této následné péče je podporovat
maminku, aby si i v novém prostředí udržela adaptabilní modely chování a nevrátila se k životnímu stylu, který
ji dříve opakovaně zaváděl do nesnází. Příčina opakovaného sociálního selhání obvykle netkví pouze ve vnějších životních okolnostech, ale spíše spočívá v emočních deficitech, které jsou skryty uvnitř a klientka je
s sebou přináší i na nové místo. I tam ji budou s neodolatelnou silou vtahovat do vztahů a chování, které
nabízejí uspokojení jejích potřeb, ale někdy s sebou
přinášejí i zopakování traumatického zážitku. Protože
tento proces probíhá nevědomě, trvá někdy roky, než se
mu žena naučí rozumět, pozorovat ho a než se naučí
uspokojovat své potřeby způsobem, který jí neubližuje.
A proto i naše doprovázení se může u některých maminek počítat na roky.
V roce 2005 se díky následné péči objem naší práce
zdvojnásobil a my jsme měli co dělat, abychom na tuto
změnu personálně a organizačně zareagovali. Vždyť
v rámci tohoto programu jsme zajišťovali provoz tří
chráněných bytů, v nichž nalezly útočiště postupně
4 maminky a 15 dětí, a s dvanácti dalšími bývalými
klientkami jsme pracovali ambulantně (k nim patřilo
29 dětí).
Každá klientka má svého garanta - pracovníka, který
se s rodinou setkával, společně s ní mapoval její potřeby a hledal způsoby, jak na ně adekvátně odpovědět.
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O obsahu spolupráce jsme s maminkou uzavřeli zcela
konkrétní kontrakt. Uveďme několik příkladů obsahu
naší práce v programu následné péče: S šesti maminkami jsme pravidelně dělali týdenní plán, čtyřem dětem
jsme poskytli doučování, pro sedm dětí jsme uspořádali víkendové a prázdninové akce, dětem z chráněných
bytů jsme zprostředkovali možnost využívat volnočasové aktivity města, všem maminkám jsme poskytovali
poradenství a pomoc při kontaktech s úřady a soudy,
dále jsme zajišťovali hlídání dětí v době úředních jednání, případně jiných jednání či během pobytů maminky
v nemocnici, pěti maminkám jsme umožnili krátkodobý
krizový pobyt v Domově, pro osm maminek a třináct
dětí jsme zorganizovali „čtyřdenní setkání v Klokotech
u Tábora“, pěti maminkám jsme poskytli pravidelné
socioterapeutické doprovázení a v neposlední řadě
jsme maminkám pomáhali zařizovat a udržovat novou
domácnost.
Následná péče nám kromě velkého objemu práce přináší také radost, neboť se díky ní daří udržet pohromadě
rodiny i tam, kde v to nebyla příliš silná víra.

Tvořivost u pece

„Pro každého z nás je důležité mít možnost osobní tvůrčí realizace.“
O keramické dílně s Jaroslavou Richterovou

kurzy po 6 místech. Dali jsme tak příležitost i dalším
dětem, které se již v předchozím školním roce o keramiku zajímaly. Oba kroužky se zaplnily, takže v současné době navštěvuje dílnu 12 dětí.

V roce 2004 byla zařízena keramická dílna, aby sloužila maminkám Domova pro dětský život a jejich dětem,
a také dětem z vesnice.
Maminky navštěvující dílnu vyrábějí především keramiku, kterou budou moci využít ve své nové domácnosti (talíře, hrnečky, misky, stojánky na tužky, ozdoby
apod.) a předměty pro vlastní potěšení i pro radost druhým.
Děti z vesnice využívají dílnu v kroužku keramiky, do
kterého ve školním roce 2004 - 2005 chodilo 8 dětí jednou týdně na jednu a půl hodiny. Protože je dílna menších rozměrů (vhodná pro 6 dětí), nabídli jsme jim
v novém školním roce 2005-2006 dva jednohodinové
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Nahlédnutí do týmu

„Spolupráce ve fungujícím týmu působí radost a je inspirací
k profesnímu i osobnímu růstu.“
O pracovním týmu sdružení s Evou Vondrákovou a Marií Kosovou

Mgr. Ing. Eva Vondráková
předsedkyně sdružení Na počátku,
účetní, pracovnice Poradny

Mgr. Petr Chytil
fundraiser, pracovník PR,
vedoucí Poradny,
sociální pracovník Poradny

Bc. Marie Šindelková
členka pracovního týmu
Domova pro dětský život,
lektorka kurzů šití, vaření,
vede týdenní plán

Ing. Jaroslava Richterová, PhD.
členka pracovního týmu
Domova pro dětský život,
lektorka kurzů péče o dítě
a ručních prací,
vede keramickou dílnu

Mgr. Vlaďka Pavlíková
pedagogická pracovnice
Domova pro dětský život
a Následné péče, koordinátorka dobrovolníků

Marie Černocká
členka pracovního týmu
Domova pro dětský život,
lektorka kurzů vaření,
správce šatníku

Mgr. Marie Kosová,
vedoucí Domova pro dětský život,
sociální pracovnice Domova
a Následné péče, VTI terapeutka,
lektorka kurzů základní orientace
v systému sociální ochrany
a ručních prací

Josef Šváb
správce Domova pro dětský život
a bytů Následné péče

Nikola Křehová
externí lektorka kurzu příprava na
narození dítěte v Domově pro
dětský život (od září 2005)

Marie Flesarová,
členka pracovního týmu
Domova pro dětský život,
lektorka kurzů přípravy k porodu,
zdravotnictví, vaření,
To se doma hodí,
vede týdenní plán

Mgr. Marie Hradecká
pracovnice pro projekt
Následné péče

Co nám kromě dlouhé dovolené umožňovalo dělat naší
práci dobře?
Potřeby našich klientek a dětí nás jako za ruku vedou
k dalšímu vzdělávání. V roce 2005 jsme získávali nové
vědomosti z oblasti traumatu a deprivace a pod individuální supervizí jsme prohlubovali dovednosti, jak
s těmito zraněními pracovat (Trauma II., Setkání
s Pesso-Boyden terapií II.). Dále jsme se vzdělávali
v pedagogice Marie Montessori a v komunikaci.
Novým zaměstnankyním jsme zajistili proškolení
v oblasti domácího násilí a krizové intervence. Pro
zaměstnance a členy sdružení jsme sami zorganizovali
dvoudenní seminář s externí lektorkou na téma řešení

konfliktů. Profesionalita pracovníků Domova je navíc
zvyšována týmovou i případovou supervizí vedenou
PhDr. Olgou Havránkovou.
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Setkání rukou a srdcí

„Dobrovolník je ten, který se z dobré vůle ve svém volném čase
snaží pomoci.“
O dobrovolnících a dobrovolnicích s Lucií Langovou

také jejich zapojení do volnočasových aktivit pro děti
(tvořivé dílny, výlety).
Uspořádali jsme také společné setkání dobrovolníků
se zaměstnanci, které poskytlo prostor k vzájemnému
sdílení zkušeností. S tím, jak se činnost sdružení rozrůstá o nové projekty i o klientky, kterým jsou určené, je
stále důležitější, aby byli správní dobrovolníci a dobrovolnice ve správnou dobu na správných místech. To byl
také důvod k tomu, proč byla jejich koordinace svěřena
nové pedagogické pracovnici Mgr. Vladimíře Pavlíkové.

Pomoc srdcem, rukama i hlavou…
V loňském roce se na činnosti sdružení podílelo celkem 34 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří odpracovali
1372 hodin. Pomáhali v Domově pro dětský život, kde
zajišťovali jeho údržbu, provoz a podíleli se i na různých
aktivitách pro klientky. Díky nim v Domově proběhly
následující kurzy pro maminky: začínáme s počítačem
a internetem a jak správně zamrazovat potraviny.
Druhé místo, kde naši dobrovolníci a dobrovolnice
pomáhali, bylo přímo sídlo sdružení. Zde vykonávali
především kancelářské práce.
Třetí oblastí jejich pomoci byl projekt Následné péče.
V jeho rámci se podíleli například na hlídání dětí, doučování, na úpravách a zařizování bytů. Důležité bylo
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Finanční zázemí a vztahy
s veřejností

„Abychom mohli naše služby nabízet v odpovídající kvantitě
i kvalitě, musíme si sami sehnat potřebné finance.“
O fundraisingu a public relations s Petrem Chytilem

nákladů našich zařízení zásadním způsobem. Příjmy
z projektů a nadačních žádostí dosáhly 1 993 022,- Kč
a pokryly celkové náklady ze 70 procent. S žádostí
o finanční podporu jsme uspěli u těchto subjektů: MPSV
ČR – podpora sociálních služeb, MPSV ČR – podpora
rodiny, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Nadace Naše
dítě, Nadace pro radost, Výbor dobré vůle. Druhou
dominantou našeho fundraisingu je komunikace s našimi dárci a správa veřejné sbírky. V letošním roce jsme
se také podíleli na přípravě projektu občanského sdružení Český západ v rámci Globálního grantu. Vzhledem
k tomu, že žádost o grant byla úspěšná, začali jsme
spolupracovat i na jeho realizaci.
Pro naši práci je důležitá spolupráce a komunikace

Rozsah a kvalita námi poskytovaných služeb přímo
závisí na množství získaných finančních prostředků.
Oblast Public relations s tím úzce souvisí. Bez komunikace s odbornou i laickou veřejností, bez aktivního informování o námi nabízených službách a naší činnosti
bychom nejen obtížněji získávali finanční prostředky, ale
především bychom stěží oslovili ty, kterým jsou naše
služby určeny. Proto jsme již v roce 2003 přijali pracovníka, který se touto problematikou zabývá. Občanské
sdružení Na počátku se tak řadí mezi ty nestátní neziskové organizace, pro které je fundraising a public relations důležitou součástí jejich práce.
Fundraisingová činnost přispěla v roce 2005 k pokrytí
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s co nejširším spektrem organizací, zejména s dalšími
azylovými domy a poradnami, ale i krizovými centry
a krizovými linkami. Úzce spolupracujeme s orgány
veřejné správy, především sociálními odbory městských
a obecních úřadů, orgány sociálně právní ochrany dětí,
bytovými odbory apod. V průběhu roku 2005 jsme
pokračovali v činnosti v rámci těchto zastřešujících
nestátních neziskových organizací (NNO): Spolek oborové konference neziskových organizací působících
v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK), Sdružení
azylových domů (S.A.D.), Česká rada humanitárních
organizací (ČRHO), Brněnská asociace nestátních
neziskových organizací (BANNO), Regionální konference nestátních neziskových organizací Jihomoravského
kraje (REKO), Zdravotně sociální sekce – NNO působící v sociální a zdravotní oblasti v regionu kraje Vysočina.
V roce 2005 se naskytlo hned několik příležitostí, jak
dát veřejnosti vědět o činnosti našeho sdružení. V únoru
proběhla kampaň 30 dní pro neziskový sektor. V jejím
rámci jsme měli v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně
umístěn propagační panel, informační letáky a výroční
zprávy. Následně jsme naši činnost představili i v Domě
pánů z Kunštátu, kde jsme se také zúčastnili semináře
na téma individuální dárcovství. V dubnu byli dva pracovníci sdružení hosty rozhlasového pořadu Magdazín
rádia Proglas. V téměř hodinovém rozhovoru s redaktorkou Magdou Hauserovou měli možnost představit sdružení Na počátku, jeho historii, současnost, poslání, cíle
a vize do budoucnosti. Významným počinem se stalo

vydání kartičky Základních kontaktů pro oběti domácího
násilí. Ta byla na podzim vydána Magistrátem města
Brna, Odborem zdravotnictví, a mezi organizacemi
poskytujícími pomoc je uvedeno i občanské sdružení
Na počátku. K již tradičním formám informování veřejnosti o činnosti sdružení patří průběžně aktualizované
nástěnky rozmístěné na území města Brna a dále výroční zpráva poskytující přehled o aktivitách s důrazem na
právě uplynulý rok.
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Přehled nákladů a výnosů v Kč podle činností
Rozpis nákladů

Domov pro dětský
život a jeho
Následná péče

Spotřeba materiálu
z toho: kancelářské potřeby
odborná literatura
zařízení do 3 000,- Kč
pořízení drobného majetku
složenky, poděkování
spotřeba PHM
ostatní materiál
Spotřeba energie
z toho:
vodné a stočné
palivo - uhlí
elektrická energie
plyn
Opravy a udržování
z toho:
opravy staveb
opravy aut
opravy zařízení
Cestovné

339
7
7
28
94
1
59
142
139

850,90
350,00
104,00
206,40
134,00
713,60
201,00
141,90
075,50

29
26
77
6
36

069,00
055,50
593,00
358,00
706,30

26
6
3
22

577,00
649,00
480,30
761,50
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61
10
1
6
30

Poradna

Keramická dílna
V Domově pro
dětský život

421,60
618,20
682,00
934,00
222,00

5 299,50
60,00

6 573,50
5 391,90
23 126,00

Dobrá Voda

1 500,00
1 500,00

5 239,50
656,00

2 690,00
10 236,00
10 200,00
1 329,00
270,00
1 059,00
10 557,00

Režie

656,00
11 798,00
11 798,00

Celkem

408
18
10
35
124
1
65
152
162

072,00
028,20
286,00
140,40
356,00
713,60
774,50
773,30
857,50

31
26
88
16
49

759,00
055,50
485,00
558,00
833,30

38
6
4
33

645,00
649,00
539,30
318,50

Rozpis nákladů

Ostatní služby
z toho: poštovné
telefon + internet
školení a vzdělávání
nájemné
propagace
poplatky Česká pošta
pořízení software
ostatní
Mzdové náklady
Pojištění sociální a zdravotní
Zákonné pojištění zaměstnanců
Poplatky a kolky
Bankovní poplatky
Rozhlasové poplatky
Ostatní náklady
Pojistné - DHM, aut
Poskytnuté příspěvky
Odpisy
NÁKLADY CELKEM

Domov pro dětský
život a jeho
Následná péče

Poradna

316 665,20 120 336,05
34 511,95 19 003,05
74 801,00 69 212,50
21 509,00 15 800,00
102 500,00
12,00
18 476,00 12 852,50
721,75
777,50
1 578,50
63 368,00
1 877,50
957 295,00 269 869,00
331 184,00 94 456,00
4 263,00
872,00
300,00
9 439,50
1 517,00
1 404,00
2 165,00
25 252,00

Keramická dílna
V Domově pro
dětský život

Dobrá Voda

Režie

28 000,00

3 000,00
68,50
2 931,50

11 432,00
4 001,00

1 585,00
3 172,00

2 425 177,90 583 783,65

21 388,50

41 383,00

468
53
146
37
102
31
2
93
1 238
429
5

28 000,00

239 116,00

Celkem

10
1
2
26
3
239

001,25
583,50
945,00
309,00
512,00
328,50
721,75
356,00
245,50
596,00
641,00
135,00
300,00
956,50
404,00
165,00
837,00
172,00
116,00

7 672,00 3 079 405,05
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Rozpis výnosů

Úhrada za ubytování klientek
Úhrada nájemného od
klientek následné péče
Kurzovné - kurz keramiky
Úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy příjmy od klientek
z toho za: telefon
cesty autem
látky + ost. materiál
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka
nadace
ostatní
Členské příspěvky
Dotace MPSV ČR
Dotace z rozpočtu:
Jihomoravského kraje
Kraje Vysočina
Dotace na mzdové náklady:
Úřad práce v Jihlavě
VÝNOSY CELKEM
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Domov pro dětský
život a jeho
Následná péče

Poradna

Keramická dílna
V Domově pro
dětský život

Dobrá Voda

Režie

140 224,00

140 224,00

99 504,00
6 016,50
7 642,97
336 469,23
13 486,50
3 320,00
7 396,00
2 770,50
161 139,70
146 908,00
14 231,70
1 752,00
712 935,00
368 655,50
289 014,00
55 239,00
2 186 061,90

Celkem

1 264,10
127 562,05

14 507,00

4 072,00

865,00

41 383,00

865,00

41 383,00

4 448,00
312 265,00
138 244,50

583 783,65

99 504,00
6 016,50
8 907,07
482 610,28
13 486,50
3 320,00
7 396,00
2 770,50
203 387,70

146 908,00
56 479,70
3 600,00
9 800,00
1 025 200,00
506 900,00
289 014,00

21 388,50

41 383,00

55 239,00
7 672,00 2 840 289,05

Rozvaha v Kč
Aktiva - majetek sledovaný podle složení

k 1. 1. 2005

k 31. 12. 2005

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
z toho: stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)
Hmotný investiční majetek neopisovaný - pozemky
Nedokončený dlohodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobé půjčky
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
z toho: stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý majetek
Peníze
Ceniny
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

3 850 066,30
2 508 442,00
1 106 307,00
235 317,30
29 390,00

3 342 908,50
2 508 442,00
663 273,00
171 193,50
29 390,00
55 000,00
13 690,00
- 1 182 179,50
- 664 600,00
- 346 386,00
- 171 193,50
39 098,50

AKTIVA CELKEM

10 690,00
- 1 450 221,30
- 579 313,00
- 635 591,00
- 235 317,30
31 407,00
26 000,00
1 307 613,19
50 086,00
31 844,00
133 474,00
19 843,50
4 040 192,69

1 927 611,55
75 864,00
7 303,50
65 604,00
24 777,50
4 399 068,05
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Rozvaha v Kč
Pasiva - přehled zdr ojů kr ytí majetku

Vlastní jmění
Fondy – dary
z toho: Dary od soukromých osob - veřejná sbírka
Dary od soukromých osob na činnost sdružení
Nadační příspěvěk Nadace pro radost
Dary od soukromých osob na projekt Dobrá voda
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Výsledek hospodaření
PASIVA CELKEM

k 1. 1. 2005

3 137
966
816
145
4

752,69
869,04
363,43
998,61
507,00

k 31. 12. 2005

167 075,84
200,00
56 079,00

2 846 360,81
1 539 788,06
1 386 267,76
76 903,30
10 000,00
66 617,00
174 014,68
1 048,50
76 972,00

- 287 783,88

- 239 116,00

4 040 192,69

4 399 068,05

Stav peněžních prostředků v Kč
k 1. 1. 2005

Bankovní účty celkem
z toho: Československá obchodní banka, a.s. – veřejná sbírka
Československá obchodní banka a.s. – Poštovní spořitelna
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s. – vkladový účet
Peníze - pokladny celkem
z toho: Pokladna Domov I.
Pokladna Brno - kancelář
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1 307
972
23
67
244
31
11
20

613,19
156,27
339,18
784,65
333,09
407,00
245,00
162,00

k 31. 12. 2005

1 927 611,55
1 411 894,44
14 518,46
305 817,79
195 380,86
39 098,50
30 782,50
8 316,00

Poznámky ke zprávě o hospodaření
Celková účetní ztráta je tvořena odpisy
a činí 239 116,00 Kč.
Veřejná sbírka
Nová veřejná sbírka byla zahájena 7. 7. 2004.
Osvědčení o konání této veřejné sbírky vydal
Krajský úřad Jihomoravského kraje
pod č.j. JMK 19775/2004 OPO.
Průběžné vyúčtování za období od 7.7.2004
do 6.7.2005 krajský úřad schválil a považuje je za
dostatečně přehledné, průkazné a provedené
v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 zákona
o veřejných sbírkách.

Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům v roce 2005
(v abecedním pořadí)
! Agentuře Větrník, s.r.o. za materiální a finanční pomoc
maminkám a dětem z Domova pro dětský život
! Biskupství brněnskému za morální podporu činnosti
sdružení
! Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální a morální
podporu činnosti sdružení
! Paní JUDr. Ludmile Janečkové za bezplatné ekonomické a účetní poradenství
! Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu kraje
! Kraji Vysočina za poskytnutí finanční dotace z rozpočtu
kraje
! Paní JUDr. Janě Krčkové za bezplatně poskytnuté právní služby
! Maltézské pomoci o.p.s. za materiální pomoc maminkám a dětem z Domova pro dětský život
! Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci na
provoz Domova pro dětský život a za dotaci na provoz
Poradny
! Nadaci Naše dítě za nadační příspěvek, poskytnutý
v rámci grantového řízení SKLÁDAČKA, na realizaci projektu Následná péče Domova pro dětský život
! Nadaci pro radost za nadační příspěvek na projekt
Keramická dílna
! Občanskému sdružení VARIACE za materiální pomoc
maminkám a dětem z Domova pro dětský život

! Paní Ing. Blance Pavlovské za darování oblečení pro
těhotné ženy
! Sestrám Sorores Christi z Belgie za podporu činnosti
sdružení
! Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za odbornou
a morální podporu činnosti sdružení
! Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné
konzultace
! Úřadu práce v Jihlavě za finanční dotaci na mzdové
náklady
! Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za nadační
příspěvek na zakoupení chladničky do Domova pro dětský život
! Velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální
dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem
pomáhají uskutečňovat naše poslání.

děkujeme
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! Adresa
Občanské sdružení Na počátku
Soběšická 60, 614 00 Brno
Telefon: 548 221 405 (nepřetržitá služba)
E-mail: napocatku@seznam.cz
http://napocatku.sweb.cz
IČO: 60 55 46 65
! Správní výbor
Mgr. Ing. Eva Vondráková
(předsedkyně, statutární zástupce)
Mgr. et Mgr. Jana Kosová
(místopředsedkyně, statutární zástupce)
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil (členka)
Mgr. et Mgr. Marie Kosová (členka)
Mgr. Ing. Libuše Kučerová (členka)
! Obecné informace
Brněnské občanské sdružení Na počátku bylo
zaregistrováno na MV ČR v Praze dne 21. 3. 1994
pod č.j. II/s-OS/1-23 928/94-R. Jsme nezisková organizace
s celorepublikovou působností, t.č. o základně 29 členů.
! Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a.s. Brno
číslo účtu: 3657833/0300,
variabilní symbol 001 – veřejná sbírka
Česká spořitelna, a.s. Brno
číslo účtu: 1344243369/0800

Hodnotový kodex občanského sdružení Na počátku

Každý člověk je hluboce ctěn a to sám o sobě bez ohledu na společenské postavení,
dosažený stupeň rozvoje, zdraví, věk, pohled na svět či způsob života.
Vysoká hodnota dále náleží:
! rozvoji potenciálu lidské bytosti, který je uskutečnitelný
především v prostředí svobody a lásky (pečlivé pozornosti
a zájmu, respektu a přijetí), jež umožňuje zbavovat se strachu
a nedůvěry, které rozvoji brání;
! lásce, jediné možné energii skutečného života a růstu;
! kráse, uskutečňované ve všem
(ve smyslu jisté dokonalosti činu, či umění);
! radosti, pramenící z pevné víry v konečný a jistý úspěch světa,
a jistý úspěch dobra ve světě;
! solidaritě, ve smyslu vědomí příslušnosti k celku a starosti o celek;
! spolupráci, jež sjednocuje úsilí mnohých o společné dobro;
! kvalitním mezilidským vztahům;
! rodině a mateřství.

