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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:
1) provozováním azylových domů se sociálním progra-
mem pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě dono-
sit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají pod-
mínky, (takové domovy mají být bezpečným místem pro 
ochranu ohroženého života a prostředím podpůrným 
pro osobnostní zrání);
2) poradenstvím ženám, které se v souvislosti s těhoten-
stvím a mateřstvím dostávají do krizové situace;
3) vzděláváním a podporou osobnostního růstu žen  
s důrazem na objevování jejich ženství, procitání v něm  
a posílení mateřské identity;

4) informováním široké veřejnosti v oblasti úcty k lidské-
mu životu (tj. o vývoji lidského jedince před narozením,  
o poslání muže a ženy, o interrupci, jejích následcích,  
a antikoncepci);
5) 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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Adresa:
Na počátku, o. s.
Soběšická 60, 614 00 Brno
Telefon: 548 22 14 05 (nepřetržitá služba), 774 440 812
E-mail: info@napocatku.cz, www.napocatku.cz
IČO: 60 55 46 65

Jak nás můžete podpořit?
 Podpořte nás dobrým slovem…

 Pokud si myslíte, že to, co děláme, má smysl, pokud naši práci považujete za důležitou, řekněte o nás svým  
 přátelům a známým. 

  Podpořte nás drobným darem…
 Máte nějakou drobnost, kterou si přejete darovat? Nebo jste schopni poskytnout nějaké vybavení či pomůcky  
 pro naši činnost? Zavolejte nám či napište a my Vám rádi sdělíme, co právě potřebujeme.

  Přispějte do veřejné sbírky…
 V září 2007 jsme otevřeli v pořadí již třetí dlouhodobou sbírku. Její výnos je používán právě na úhradu nákladů  
 spojených s provozováním Poradny Na Počátku, Domova pro dětský život a následné péče.

  Staňte se dobrovolníkem/dobrovolnicí, kontaktujte nás.

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
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Při jedné procházce po pražských Vinohradech jsem 
svému bratru a grafikovi v jedné osobě, vyprávěla, jaké 
bych si přála pro naše sdružení logo. Požádala jsem ho, 
zda by mohl nezávazně vytvořit nějaké návrhy. Vyhověl 
mi a jeden z obrázků jsme postoupili správnímu výboru 
sdružení. Tím se započala řada jednání o jeho konečné 
podobě. Mám radost, že letošní výroční zpráva už výsled-
né logo nosí, těším se z toho, že naše sdružení své nové  
a první logo má!

Jak lze logu rozumět? Snad samo o sobě bude Vám  
o něčem vyprávět. A kdyby přece snad zajímalo Vás něco 
z našeho záměru, zde je několik poznámek:

Je to kruh, symbol věčnosti a jednoty. Devět „rostou-
cích“ plných kruhů představuje devět „těhotných“ měsíců. 
Z obrázku měl dýchat život, ono biblické „na počátku“, 
„a bylo to velmi DOBRÉ“. Chtěli jsme v něm mít růst a vý-
voj a prostor, jak vyžaduje poslání našeho sdružení. V ne-
poslední řadě, je to jednoduché, trochu jako kytička...

Michaela Klírová, členka Na počátku

Pár slov o logu Na počátku



Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé,

rádi bychom se s Vámi na následujících stránkách po-
dělili o to, co se nám s Vaší pomocí v roce 2008 poda-
řilo. Především Vám můžeme poprvé ve výroční zprávě 
představit nové logo sdružení, které jsme začali používat 
právě v uplynulém roce. V této souvislosti bychom rádi 
poděkovali Míše Klírové, která iniciovala vznik návrhu, 
a Filipu Čejkovi za jeho grafické ztvárnění. V únoru roku 
2008 jsme také zprovoznili novou verzi webových strá-
nek http://www.napocatku.cz, za jejíž konečnou podo-
bu vděčíme Petru Kavánkovi. Právě internet se stal v roce 
2008 prostředím, které nám otevřelo další možnosti  
pomoci těhotným ženám, jak se můžete dočíst ve zprávě 
Poradny Na počátku na s. 4.

Ženy se kterými se setkáváme v Poradně Na počát-
ku mají za sebou mnohdy velmi pohnuté osudy. Těm, 
které přijmeme do našeho azylového domu, se snaží-
me nabídnout vedle odborné pomoci i více příležitostí  
k drobným radostem všedních dní (podrobnější informace  

o Domově pro dětský život najdete na s. 8). Po případném 
přechodu do následné péče mají ženy možnost snižovat 
svoji závislost na poskytovaných službách. V roce 2008 se 
nám pro ně ve více regionech podařilo nalézt dobrou psy-
choterapeutickou pomoc. Služby následné péče, o nichž  
se více dozvíte na s. 12, získaly ve druhé polovině roku  
novou vedoucí, paní Zuzanu Fialovou. 

Mottem roku 2008 bylo vytváření záchranného týmu. 
Když se ztratí jeden horolezec nebo třeba dítě v lese, 
pracuje celý tým specialistů na jejich záchraně a najde se  
i mnoho dobrovolníků ze sousedství. Když jde ale o život 
nenarozeného dítěte, zůstává jeho matka většinou sama. 
Rádi bychom Vám nabídli dva příběhy s dobrým koncem 
(s. 18), které ukazují, že budování záchranného týmu pro 
těhotné ženy v tísni má smysl. Děkujeme Vám, že nám již 
15 let pomáháte k tomu, abychom mohli pracovat na zá-
chraně lidských životů.

Zůstaňte nám prosím nakloněni i nadále.
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Eva Vondráková
předsedkyně sdružení

Stanislav Bárta
místopředseda sdružení



V  roce 2008 se na Poradnu Na počátku obrátilo celkem 
126 žen. Počet kontaktů s těmito ženami dosáhl počtu 239. 
Největší část z nich připadá na non-stop poradenskou  
linku 548 22 14 05. V dubnu jsme však zprovoznili nový  
internetový kontaktní portál a díky tomu jsme zazname-
nali výrazný nárůst kontaktů prostřednictvím internetu. 
Vedle formuláře na http://www.napocatku.cz, mají 
klientky také možnost využít e-mail info@napocatku.cz. 
Navštívit poradnu je možné v pracovní dny od 9 - 16 na 
adrese Soběšická 60 v Brně.

Nelinka je zpátky doma...
Jako mnoho jiných žen na to zůstala sama. Měla slibnou ka-

riéru a představa miminka, které vstoupí do jejího života, v ní 
působila zmatek. Hlavně aby se to nikdo nedozvěděl. Nesnesla 
však pomyšlení, že by se ho jen tak zbavila. Začala hledat ces-
tu, jak porodit, aniž by to kdo zjistil a tomu malému darovat 
alespoň život. Jistě se najde někdo, kdo se malého miminka rád 
ujme. Našla porodnici, kde bylo možné anonymně porodit a ne-
chat dítě k adopci. Všechno bude jako dřív. Po třech dnech se ale 
rozhodla jinak. Proč by miminko, které nosila pod srdcem a které 
porodila, neměla opatrovat ona sama? Proč by neměla být jeho 
matkou? Narazila ale na hradbu zákonů. Zdálo se, že není ces-
ta zpět. Rozhodnout může jedině soud. Nasměrovala veškerou 

energii k jedinému cíli, získat svoji holčičku zpět. Téměř tři měsí-
ce napětí a běhání po právnících a úřadech. Naštěstí byli všichni 
vstřícní a Nelinka je zpátky doma...

(Příběh paní H. z Poradny Na počátku)

V roce 2008 jsme se vydali cestou zkvalitňování služby. 
Oporou se nám stala zpracovaná analýza Poradny za roky 
2006 – 2008, ve které jsme sledovali počty klientek, způ-
soby, jak se na nás obracejí, v jakém stupni těhotenství, 

Poradna Na počátku   
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apod. Systematizovali jsme databázi klientek a kontaktů. 
Získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí. Více jsme se otevřeli spolupráci s jinými organizacemi 
především ve městě Brně, kde jsme se zapojili do komu-
nitního plánu. Užší spolupráci jsme navázali se sdružením 
Spondea – vyměnili jsem si přátelské návštěvy, seznámili 
se s činností a nabídli si služby, které můžeme vzájemně 
využívat. Zapojili jsme nové dobrovolníky do činnosti 
Poradny (kancelářské práce, roznos letáků) a podařilo se 
nám pro pracovníky Poradny získat nového supervizora. 
Díky úpravě prostor Poradny (výměna vstupních dveří, 
vymalování, úprava a výzdoba chodby) můžeme nyní 
také klientkám nabídnout příjemnější prostředí.

V Poradně Na Počátku se snažíme klientkám poskyt-
nout služby, které odpovídají jejich potřebám. Vedle jed-
norázových a krátkodobých kontaktů, kde řešíme otázky 
ohledně dávek, právních problémů spojených s rodičov-
stvím apod., pracujeme s klientkami naší cílové skupiny  
i dlouhodobě. Společně hledáme řešení jejich tíživé so-
ciální situace a ve většině případů se nám řešení podaří 
nalézt buď v rámci stávajícího zázemí klientky nebo od-
kazem na specializované poradny, krizová centra a azylo-
vé domy. V případě, že se nám nepodaří najít uspokojivé  
řešení a vážnost situace si to žádá, navrhujeme přijetí kli-
entky do Domova pro dětský život.

Za Poradnu Na počátku Anna Bártová

Poslání
Poradna provozovaná občanským sdružením Na po-

čátku poskytuje odborné poradenství těhotným ženám, 
které se v důsledku svého těhotenství dostaly do tíživé 
životní situace. Poradna je současně jediným kontaktním 
místem pro přijímání do azylového domu, jehož provo-
zovatelem je též sdružení Na počátku. Pomoc ženám při 
řešení tíživé životní situace vychází z jejich individuálních 
potřeb. Je poskytována způsobem, který ženy podporuje 
v aktivním řešení jejich situace, v rozvoji dovedností pro 
samostatný život a směruje je k začlenění zpět do přiroze-
né komunity. 
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Cíl
Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného 

dítěte a podpora jeho zdravého vývoje. Realizací služby 
směřujeme k tomu, aby s uživatelkami bylo dosaženo 
následujících cílů: stabilizace krizového stavu uživatelky, 
obohacení informacemi, které uživatelka může přímo 
využít k řešení situace, nebo informacemi, které jí pomo-
hou lépe se v situaci orientovat (např. objevení vlastních 
možností uživatelky, vyjasnění jejích očekávání a vyhle-
dávání podpory v jejím vztahovém okolí), poskytnutí 
kontaktů na specializovaná pracoviště, odborníky a další 
instituce, které by uživatelce mohly být užitečné v řešení 
její konkrétní situace, nalezení místa, kde uživatelka může 

bezpečně prožít těhotenství a setrvat i nějakou dobu s mi-
minkem, zlepšení orientace ve vlastních právech a povin-
nostech. Ve spolupráci s uživatelkou jsou za naplňování 
cílů odpovědni vedoucí služby a klíčoví pracovníci. 

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v obtížné 

životní situaci. Služba je otevřená ženám z celé České 
republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), du-
ševní či tělesné zdraví, společenské postavení, rasu nebo 
náboženskou příslušnost. Pokud je cílem služby nalezení 
místa, kde uživatelka může bezpečně prožít těhotenství 
a setrvat i nějakou dobu s miminkem, jsou do azylového 
domu provozovaného sdružením Na počátku přednost-
ně přijímány ženy do šestého měsíce těhotenství. 

Principy
1) Služby poskytujeme v odpovídající kvalitě a pro-

střednictvím pracovníků s příslušným vzděláním, zkuše-
nostmi a předpoklady pro tuto práci. Klademe důraz na 
další vzdělávání pracovníků, aby se orientovali v nových 
trendech a metodách sociální práce. 

2) Při práci s uživatelkami služby vycházíme vždy  
z jejich potřeb a přání; s každou uživatelkou uzavíráme 
individuální smlouvu, která vychází z její konkrétní život-
ní situace. 

3) S klientkou jednáme tak, aby se sama mohla rozhod-
nout, jaké řešení je pro ni přijatelné, zároveň však v pří-
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padě nutnosti do rozhodování přinášíme rozměr přijatel-
nosti tohoto řešení též ze strany společnosti. 

4) Naší snahou je doprovázet klientku tak, aby mohla 
využívat zdroje přirozeného okolí, a tak se začlenit do 
společnosti. 

5) S uživatelkou jednáme tak, aby se nestala na poskyto-
vání služby závislá, snažíme se posilovat její samostatnost 
rozvíjením dovedností k tomu potřebných. 

6) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět 
ve skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnoto-
vém kodexu občanského sdružení Na počátku a v kode-
xu sociálního pracovníka. 
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V průběhu roku 2008 se náš azylový dům stal útočištěm 
pro 11 maminek a narodilo se v něm 8 dětí. Od otevře-
ní Domova v roce 1996 tak jeho branou prošlo celkem  
112 maminek a 97 narozených dětí.

Noc splněných přání...
Konec starého roku a počátek nového se pro mnoho lidí stává 

obdobím, kdy si dávají nejrůznější předsevzetí. Když maminky 
v našem Domově společně vítaly nový rok 2008, místo předsevzetí 
vyslovily o půlnoci velké přání: najít místo pro sebe a své dítě, kde 
by mohly znovu začít žít. Všem třem tehdy přítomným mamin-
kám se toto přání vyplnilo a postupně se odstěhovaly se svými dět-
mi do nových domovů. První z nich odešla již v únoru a poslední 
v červnu. Pro všechny to byl důležitý krok do nového života. 

Domov pro dětský život žije svým vlastním pravidel-
ným rytmem. Ten se odvíjí od rodinné rady, která zde 
probíhá jednou týdně. Maminky na ní mají možnost spo-
lečně s pracovníky sdělovat si své zážitky, příjemné udá-
losti, vzájemně si děkovat, řešit problémy a naplánovat si 
program na nadcházející týden. Je to prostor, kde se mů-
žou maminky učit žít v komunitě  a vystupovat z izolace. 
Při práci s nimi však tvoří základ individuální plánování. 
V něm se vytyčuje náplň vzájemné spolupráce, která vy-

chází jednak z konkrétních potřeb jednotlivých maminek 
a také z našich možností, poslání a cílů.

V roce 2008 se nám podařilo získat pro Domov psy-
choložku, která dvakrát měsíčně vede „klub maminek“. 
Společně s maminkami otevírá následující témata: fyzické 
tresty u dětí, manipulace, způsoby komunikace, jak si ne-
nechat ubližovat, kazisvěti mého života, moje slabá místa 
a co s tím. Některé z maminek již využívají i individuální 
psychologickou pomoc. Od října spolupracujeme také 
s Centrem rané péče.

Domov pro dětský život
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Vedle odborné pomoci se snažíme maminkám nabíd-
nout také obyčejné zážitky každodenního života. Dob-
rým prostředkem je například společné slavení. Mamin-
ky se zapojují do přípravy každé oslavy, vytvoří příjemné 
prostředí pro společné posezení a připraví občerstvení. 
Společně se takto setkávají, když přichází nová maminka, 
když se maminky vracejí s miminkem z porodnice, když 
odcházejí do svého vlastního bydlení, když mají naroze-
niny a svátek a při mnoha dalších příležitostech. Mamin-
ky tak poznávají, že je normální užívat si drobné radosti 
všedního dne. Proto jsme jim také nabídli v letošním roce 
více příležitostí ke společným výletům, aby měly možnost 
zažít to, co se jim mnohdy v jejich rodinách nedostávalo. 
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Navštívili jsme společně například zoologickou zahradu, 
hrad, plavili jsme se na přehradě aj.

Dny jako stvořené pro výlet
V dubnu už bylo lepší počasí, a tak jsme začali podni-

kat výlety po okolí. Jedné pěkné dubnové neděle jsme vy-
jeli všechny maminky, děti a zaměstnanci na delší výlet 
na Vranovskou přehradu. Cesta byla klidná a příjemná  
a vycházka po břehu přehrady se všem líbila. 

V srpnu jsme jeli také na delší výlet na Dalešickou pře-
hradu a brázdili po ní parníkem. Byl to pro nás i pro děti 
velký zážitek. Nakonec jsme se v přehradě vykoupali a vráti-
li se parníkem zpět. Také tento den se nám pěkně vydařil. 

Za Domov pro dětský život Eva Vondráková

Poslání
Domov pro dětský život provozovaný brněnským ob-

čanským sdružením Na počátku poskytuje azylové uby-
tování a sociální program těhotným ženám v tísni, které 
si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí 
k tomu nemají podmínky. Pomoc těmto ženám vychází 
z jejich individuálních potřeb. Je poskytována způsobem, 
který je podporuje v aktivním řešení jejich situace, v roz-
voji dovedností pro samostatný život a uživatelky směruje 
k začlenění zpět do přirozené komunity. 

Cíl
Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného 

dítěte a podpora jeho zdravého vývoje, o který usiluje-
me především prostřednictvím posílení kompetencí jeho 
maminky, uživatelky služby. Realizací služby směřujeme 
k tomu, aby s uživatelkami bylo dosaženo následujících 
cílů: 

 zajištění bezpečného místa pro prožití těhotenství  
a prvních šesti měsíců života maminky s dítětem  

 zajištění následného místa k bydlení  rozvíjení 
dovedností v oblasti péče o sebe a dítě  získání do-
vedností souvisejících s vedením domácnosti  zlep-
šení orientace ve vlastních právech a povinnostech  
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 nabytí informací o institucích přirozené komunity  
 které mohou být zdrojem pro naplnění potřeb  

uživatelky  a trénování dovedností jak služeb těchto in-
stitucí užívat, rozvinutí dovedností potřebných pro zvlá-
dání krizí a konfliktů  posílení sebedůvěry a sebeúcty 
jako zdroje vnitřní síly pro hledání dobrého životního 
způsobu pro sebe a své děti  začlenění do vztahové pod-
půrné sítě. Ve spolupráci s uživatelkou jsou za naplňování 
cílů odpovědni vedoucí služby a klíčoví pracovníci. 

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v tísni, které 

si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostře-
dí k tomu nemají podmínky. Přednostně jsou přijímány 
ženy na počátku těhotenství. Služba je otevřená ženám 
z celé České republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i ne-
zletilým), společenské postavení, rasu nebo náboženskou 
příslušnost. Do Domova pro dětský život nemohou být 
přijaty ženy, jejichž onemocnění by ohrožovalo ostatní 
ubytované osoby (např. infekční onemocnění, závislosti, 
některá psychiatrická onemocnění). 

Principy
1) Usilujeme o začlenění uživatelek naší služby do běž-

né společnosti tím, že jim poskytujeme vzdělání (např. 
informace kam a kdy se obrátit, dovednosti jak žádat či 
jednat) a dle jejich potřeb a schopností je doprovázíme 

při kontaktech s institucemi, rodinou apod. 
2) Aktivně podporujeme nezávislost uživatelek na naší 

službě tím, že s nimi hledáme zdroje pro uspokojení jejich 
potřeb nejdříve v přirozené komunitě (např. v rodině, 
ve službách široké veřejnosti), nikoliv pouze uvnitř naší 
služby. 

3) Průběh služby je pro každou uživatelku jiný, neboť 
vychází z jejích individuálních potřeb. V rámci individu-
ální práce se ženami a dětmi je kladen důraz na rozvoj  
a posílení jejich silných stránek a vloh, nikoliv pouze na 
řešení „problémů“. 

4) Usilujeme o to, aby naše práce se ženami byla pronik-
nuta principem partnerství (řešíme věci spolu). Pracovní-
ci se na jednu stranu chrání vystupovat z pozice „exper-
tů“, ale zároveň respektují limity dané domovním řádem 
a nevzdávají se své odbornosti, tj. sociální pracovník neu-
siluje pouze o realizaci zájmů uživatelky, ale zastupuje též 
zájmy společnosti (např. zájmy dítěte); jsou-li pak zájmy 
uživatelky v rozporu se zájmy společnosti, úkolem sociál-
ního pracovníka je vést dialog mezi těmito zájmy a hledat 
řešení, které je přijatelné pro společnost i uživatelku. 

5) Kvalitu služeb zaručujeme trvalým vzděláváním pra-
covníků, které zahrnuje sebepoznání, osobnostní růst, 
edukaci v oboru. 

6) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět 
ve skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnoto-
vém kodexu občanského sdružení Na počátku. 
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V rámci ambulantní a terénní služby následné péče jsme 
pomáhali řešit potřeby devíti neúplných rodin s jedna-
dvaceti dětmi. Vedle toho jsme i nadále poskytovali služ-
by v bytech následné péče, kde v roce 2008 pobývaly  
4 maminky a 10 dětí.

Obsah naší vzájemné spolupráce se i zde odvíjel přede-
vším od potřeb maminek a dětí a od našich možností, po-
slání a cílů. Po víceleté spolupráci s některými maminkami 
nás těšilo, že můžeme být u toho, jak nacházejí stále více 
odpovědí na své potřeby v přirozené komunitě a stávají 
se tak méně závislé na naší pomoci. Dařilo se jim nava-
zovat přátelské vztahy, dále vztahy, v rámci nichž mohly 
výpomoc nabídnout stejně jako ji přijmout, a dokonce  
i partnerské vztahy, které se pro ně staly velkým zdrojem 
stability, ale i místem učení a růstu. Maminky také začaly 
využívat více institucí v místě bydliště (např. občanskou 
poradnu, specializované poradenství). Kroky, které čini-
ly ve směru ke své nezávislosti, byly spjaté s narůstáním 
jejich sebeúcty a vedly k lepší péči o sebe (např. začaly 
systematicky řešit některé dlouhodobé zdravotní problé-
my) a ke snaze tvořivě si budovat „nový život“. Některým 
z nich se dokonce podařilo nově spojit svou roli samostat-
ně pečující matky s výkonem zaměstnání; bohužel ve vět-
šině případů šlo pouze o krátkodobá zaměstnání. Mož-

nost pracovat a zároveň pečovat o malé děti bude možná 
prioritou pro mnohé z nich v příštím roce, neboť právě od 
toho se odvíjí vstup do úplné nezávislosti na našich služ-
bách, k němuž bude v roce 2009 řada z nich směřovat.

Rádi bychom na tomto místě zmínili, že se nám ve více 
regionech podařilo pro naše maminky najít dobrou psy-
choterapeutickou pomoc. Bez léčení starých zranění duše 
by totiž některé z nich nebyly schopné unést a řešit náro-
ky přítomného života s dětmi. Naopak by se  i navzdo-
ry příznivým vnějším podmínkám opakovaně propada-

Služby následné péče
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ly do komplikovaných životních situací. V rámci služeb 
následné péče jsme také pokračovali v trénování doved-
ností potřebných k samostatnému vedení domácnosti,  
k hospodaření a k výchově dítěte. Nemalá část naší práce 
spočívala v tom, že jsme maminkám asistovali při řešení 
krizových situací. 

V druhé polovině roku  nastoupila na místo vedoucí 
služeb paní Zuzana Fialová. Díky jejím zkušenostem jsme 
v rámci služeb následné péče mohli začít nabízet socio-
terapeutickou práci s dětmi, která by měla být v příštím 
roce nedílnou součástí práce s rodinou. Vycházíme při 
tom z předpokladu, že změna naučených vzorců chování 
by se neměla týkat pouze matky, ale také dětí, které byly 
nezřídka bohužel přímými svědky sociálně patologic-

kých projevů chování v rodině. K činnostem, které jsme 
již poskytovali (účast v kroužcích v místní komunitě, dále 
individuální práce, v rámci níž děti mohly rozvíjet své zá-
jmy, účast na táborech - již třetím rokem na stejném místě, 
hlídání dětí v době pobytu maminky v nemocnici nebo 
v době její jiné naléhavé aktivity), tak přibyla pravidelná 
„každotýdenní“ setkání s dětmi, ať již individuální, či sou-
rozenecká skupinová. Pro tyto účely byla koncem roku 
upravena také speciální místnost-herna (do té doby byl 
využíván prostor klubovny, který bude k této práci čás-
tečně sloužit i nadále). Při sociální terapii se snažíme ma-
ximálně oddělovat soukromý prostor rodiny od prostoru, 
ve kterém by se maminky i děti měly setkávat s novými 
vztahovými zkušenostmi a odlišnými reakcemi na své 
projevy chování, stejně jako se učit novým komunikač-
ním schopnostem a dovednostem. Měl by to být prostor 
maximálně reflektující.

Věříme, že se nám v příštím roce podaří v této pravi-
delné práci s dětmi i maminkami pokračovat a že pravi-
delnost a naše snaha s sebou přinesou výsledky užitečné 
především pro lepší fungování jednotlivých rodin, které 
směřují k samostatnému životu. Zároveň doufáme, že by 
se některým dětem mohlo podařit neopakovat ve svém 
dospělém životě sociálně patologické projevy, které do-
provázely (či stále doprovázejí) život jejich rodičů.

Za služby následné péče Marie Pacherová
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Pobytová následná péče Domova pro dětský 
život - byty na půli cesty

Poslání
Posláním bytů na půli cesty, které provozuje brněnské 

občanské sdružení Na počátku, je pomoci ženám a dě-
tem, jež život na čas zavedl do Domova pro dětský ži-
vot,  udělat krok z  azylového zařízení do samostatného  
a úspěšného života tak, aby si i v novém prostředí uchova-
ly adaptabilní vzorce chování, z nichž některé nabyly bě-
hem pobytu v Domově. Pro naplnění těchto cílů nabízíme 
ubytování v bytech na půli cesty, pomoc při zařizování  
a vedení nové domácnosti, asistenci při jednání s úřady 

a pomoc při kontaktu se společenským prostředím, psy-
chickou podporu, poradenství zaměřené na osobnostní 
zrání a telefonickou krizovou pomoc, dále pomoc s pří-
pravou dětí na školní docházku a výchovné poradenství, 
a v neposlední řadě pomoc s plánováním hospodaření 
s finančními prostředky a sociálně právní poradenství.  
To, kterou ze služeb uživatelka využije, závisí na jejích  
individuálních potřebách.

Cíl
Cílem služby je podpořit maminky s dětmi, stěhující se 

z AD, aby úspěšně zvládly samostatný život v přirozené 
komunitě.
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Realizací služby směřujeme k tomu, aby s uživateli bylo 
dosaženo následujících cílů:

 zajištění následného místa k bydlení  získání  a upev-
nění dovedností souvisejících s vedením domácnosti 

 zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnos-
tech a vybavení dovednostmi k jejich uplatňování  (např.  
v rodině, zaměstnání, v institucích)  posílení v oblasti  
péče o sebe a dítě  nabytí informací o zdrojích komu-
nity v souvislosti s potřebami a trénování dovedností jak 
na tyto zdroje dosahovat  začlenění do vztahové pod-
půrné sítě  stabilizace v krizích a rozvinutí dovedností 
potřebných pro zvládání krizí a konfliktů  posílení se-
bedůvěry a sebeúcty jako zdroje vnitřní síly pro hledání 

dobrého životního způsobu pro sebe a své děti.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou ženy a děti z celé ČR, které pro-

šly Domovem pro dětský život a ještě nemají jiné uby-
tování nebo je toto ubytování přechodně nejvhodnější  
a které dále pociťují naléhavou potřebu podpory pro fázi 
přechodu do zcela samostatného a nezávislého života.

Principy
1) Podporujeme začlenění maminek a dětí do přiroze-

ného místního společenství tím, že jim pomůžeme zori-
entovat se v nové komunitě, vyhledat v ní zdroje pomo-
ci a růstu, a dále se do tohoto života komunity zapojit.  
Kromě toho jim nabídneme prostor, aby mohly reflekto-
vat svoje zkušenosti, které při začleňování nabývají, a učit 
se z nich.

2) Podporujeme maximální možnou samostatnost kli-
entky především vzděláváním (poskytováním informací  
a učením dovedností).

3) Obsah služby se formuluje v individuálním plánu 
v procesu domlouvání klíčového pracovníka a mamin-
ky. Tento proces zahrnuje především objevování potřeb 
klientky, zkoumání jejích schopností, stavění vývojových 
cílů a formulace obsahu spolupráce sdružení a uživatelů 
při naplňování cíle.

4) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět 
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ve skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnoto-
vém kodexu občanského sdružení Na počátku a v kode-
xu sociálního pracovníka. Kvalitu své práce zvyšují konti-
nuálním vzděláváním.

Terénní a ambulantní následná péče Domova 
pro dětský život-sociálně aktivizační služby

Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby, kterou poskytuje 

občanské sdružení Na počátku, je pomoci ženám a dě-
tem, které strávily část svého života v Domově pro dětský 
život,  udělat krok z azylového zařízení do samostatného 
a úspěšného života tak, aby si i v novém prostředí uchova-
ly adaptabilní vzorce chování, z nichž některé nabyly bě-
hem pobytu v Domově. Služba je nabízena uživatelkám, 
které se po ukončení pobytu v azylovém domě stěhují 
do podnájmu, či pronájmu, popř. jiného tzv. „vlastního 
bydlení“, její obsah se odvíjí od individuálních potřeb 
uživatelky a směřuje k jejímu začlenění do přirozené ko-
munity. 

Cíl
Cílem služby je podpořit maminku s dětmi ve fázi je-

jich přechodu z azylového domu do mnohem nezávislejší 
formy života ve „vlastním bydlení“ v přirozené komunitě  
a předejít tak umístění dětí do ústavního zařízení. 

Realizací služby směřujeme k tomu, aby s uživatelkami 
bylo dosaženo následujících cílů:

 udržení místa k  bydlení  získání  a upevnění do-
vedností souvisejících s vedením domácnosti  zvýšení 
orientace ve vlastních právech a povinnostech a vybave-
ní dovednostmi k jejich uplatňování (např. v rodině, za-
městnání, v institucích)  posílení v oblasti  péče o sebe  
a dítě  nabytí informací o zdrojích komunity v souvis-
losti s potřebami  a trénování dovedností jak na tyto zdro-
je dosahovat  začlenění do vztahové podpůrné sítě  
stabilizace v krizích a rozvinutí dovedností potřebných 
pro zvládání krizí a konfliktů  posílení sebedůvěry a se-
beúcty jako zdroje vnitřní síly pro hledání dobrého život-
ního způsobu pro sebe a své děti.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou ženy a děti z celé ČR, které pro-

šly Domovem pro dětský život a pro fázi přechodu do 
zcela samostatného a nezávislého života ještě potřebují 
podporu.

Principy
1) Podporujeme začlenění maminek a dětí do přiroze-

ného místního společenství tím, že jim pomůžeme zori-
entovat se v nové komunitě, vyhledat v ní zdroje pomoci  
a růstu a dále se do tohoto života komunity zapojit. Kromě 
toho jim nabídneme prostor, aby mohly reflektovat svoje 
zkušenosti, které při začleňování nabývají, a učit se z nich.
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2) Podporujeme maximální možnou samostatnost kli-
entky především vzděláváním (poskytováním informací  
a učením dovedností). 

3) Obsah služby se formuluje v individuálním plánu 
v procesu domlouvání klíčového pracovníka a mamin-
ky. Tento proces zahrnuje především objevování potřeb 
klientky, zkoumání jejích schopností, stavění vývojových 
cílů a formulace obsahu spolupráce sdružení a uživatelů 
při naplňování cíle.

4) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět 
ve skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnoto-
vém kodexu občanského sdružení Na počátku a v kode-
xu sociálního pracovníka. Kvalitu své práce zvyšují konti-
nuálním vzděláváním.
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Příběh první. Hana přišla do našeho Domova ve čtvrtém mě-
síci těhotenství. Doma už měla tříletého syna Pavla a manžela, 
který se o syna staral.  Hana si našla nového přítele, se kterým 
cestovala po světě a o svého manžela ani syna se nezajímala. 
Během pobytu v Německu s novým přítelem otěhotněla a on jí 
řekl, že už o ni nemá zájem, ať se vrátí ke svému manželovi, 
nebo ať jde na interrupci, že mu je to jedno, o dítě se zkrátka 
starat nechtěl. Hana se tedy vrátila zpět do Čech, ale manžel 
mezitím podal žádost o rozvod a řekl jí, že už s ní dál žít nechce. 
Proto Hana vyhledala naše Sdružení a žádala od nás pomoc. 
Po vzájemné domluvě s klíčovým pracovníkem sdružení zača-
la Hana pomalu pracovat na obnovení vztahu s  manželem. 
Nejprve si s ním začala telefonovat, později k němu jezdila  
i na návštěvu a posílala peníze na výživu svého staršího syna. 
Během pětiměsíčního pobytu v našem Domově se Hana s man-
želem usmířila a on stáhl žádost o rozvod a postupně dovolil, že 
se k němu může vrátit. Měl jedinou podmínku - Hana musí 
dítě, které porodí, dát k adopci. Říkal, že není schopný přijmout  
a vychovávat dítě jiného muže. Hana hodně litovala svého mi-
nulého života a s tímto návrhem souhlasila. Po porodu dala 
své dítě opravdu k adopci a ihned se odstěhovala zpět ke svému 
manželovi. V současné době má Hana kromě Pavlíka, který už 
chodí do první třídy, se svým mužem ještě dalšího syna Domi-
nika, který už oslavil své druhé narozeniny. Nyní si dokonce 

za velké podpory manžela udělala autoškolu a žije v relativně 
klidném manželství.

Příběh druhý. Eva přišla do našeho Domova ve čtvrtém měsíci 
těhotenství. Pobyt u nás jí zařídila sociální pracovnice z místa je-
jího trvalého bydliště. Eva měla složitý život. Její manžel byl těž-
ký alkoholik a velký násilník. Měla s ním už dvě dcery, pětiletou 
Natálku a tříletou Petru. Manžel Evu před dětmi bil a zesměš-
ňoval. Jednou v noci se vrátil domů opilý, to už byla Eva těhotná, 
vyhnal všechny z postele, Evu zbil a nakonec založil v místnosti 

Dva příběhy s dobrým koncem
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požár. Sousedé zavolali hasiče a sanitku, dcery byly ihned ode-
brány do dětského domova a Eva nastoupila do nemocnice. Když 
manžel vystřízlivěl, šel do nemocnice a prosil Evu, aby se k němu 
vrátila, jako to už udělala mnohokrát předtím. Tentokrát o tom 
ale Eva nechtěla ani slyšet. Její sociální pracovnice jí sehnala 
ubytování v našem azylovém domě, děvčátka ale musela zůstat 
v dětském domově po dobu, než se soudně vyřeší u koho budou žít. 
Eva byla ve špatném psychickém stavu, hodně vystrašená, hlav-
ně se bála, že už svoje holčičky nedostane zpátky. Proto začala  
s vedoucí našeho Domova pracovat na tom, aby děvčata dostala 
do své péče. Kontaktovala dětský domov, kde její dcery pobývaly, 
začala tam jezdit na návštěvy, v Domově pro dětský život se zase 
pravidelně účastnila kurzů péče o dítě, šití, zdravotnictví, ori-
entace v sociálních dávkách atd., aby se sama dokázala postarat  
o své dcerky i dítě, které se už brzy mělo narodit. Během těch pěti 
měsíců udělala Eva veliký pokrok, přestala se bát, zapojovala se 
do života v Domově, dobře hospodařila s penězi, měla dobrý kon-
takt se svými dcerami, které ji dokonce v našem azylovém domě 
navštívily. Sociální pracovnice i ředitelka dětského domova zača-
ly pomalu uvažovat o tom, že Evě dcery vrátí do péče. Než se tak 
stalo, porodila Eva svou třetí dceru - Katku, děvčátko s Downo-
vým syndromem. Časem se Eva s Katčiným postižením smířila 
a naučila se o ni pečovat. Natálka a Petra byly Evě svěřeny zpět 
do péče a bydlely s ní v našem Domově. Když bylo Katce něco přes 
rok odstěhovala se Eva do bytu s následnou péčí, a později si přes 
inzerát našla přítele, který si Evu i všechny její děti vzal k sobě do 
bytu. Žijí teď společně docela spokojeným životem…
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Ještě ze sdružení...
Dobrovolnictví
V roce 2008 došlo k organizační proměně práce s dob-

rovolníky. S tím souvisela i dvě setkání vedoucích služeb, 
která se zabývala dobrovolnictvím. Nově za dobrovolníky 
zodpovídají jednotliví vedoucí služeb. Naši pracovníci se 
zúčastnili konference zaměřené na dobrovolnictví a spo-
lupráci organizací, kterou pořádalo občanské sdružení 
Střed. Navázali jsme spolupráci s dobrovolnickým cent-
rem Žďár nad Sázavou, Vysokoškolským katolickým hnu-
tím Brno a Ratolestí, o.s. Proběhl nábor dobrovolníků na 
MZLU v Brně. V roce 2008 s námi spolupracovalo celkem 
21 aktivních dobrovolníků, kteří nám věnovali celkem  
688 hodin svého času (z toho 127 hodin pro Poradnu  
Na počátku a 561 hodin pro Domov pro dětský život).

Vzdělávání
Také v roce 2008 pokračovalo systematické vzdělávání 

našich pracovníků a pracovnic podle individuálních plá-
nů. Celý tým v červnu absolvoval kurz Řešení konfliktů 
- konflikty, zvládání konfliktních situací, mediace. Čtyři 
zaměstnankyně a jeden zaměstnanec úspěšně ukončili 
Rekvalifikační kurz na pracovníky sociální péče pro pří-
mou obslužnou péči. Z dalšího vzdělávání členů našeho 
pracovního týmu vybíráme: Výcvik krizové intervence 

v Remediu, kurz Krizová intervence v Podaných rukou, 
Rezidenční výcvik psychosociálních dovedností v pora-
denském procesu, Osobnost dítěte – Montessori peda-
gogika v praxi, Komunikační dovednosti a zvládání psy-
chické zátěže, Respektovat a být respektován – nástroje 
efektivní komunikace, Seznámení s Pesso Boyden terapií, 
Poradenské dovednosti, Rozhovor-nástroj pomoci.
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Public relations
Největší událostí se pro nás stalo zprovoznění nových 

webových stránek http://www.napocatku.cz. V jejich 
rámci byl také otevřen kontaktní a poradenský portál pro 
těhotné ženy v tísni. O jeho otevření jsme informova-
li jednak v článku v MF Dnes a dále pak v živém vstupu 
na rádiu Proglas. V tisku se objevily celkem 7x informace 
o naší činnosti a prezentovali jsme se i v rámci různých 
webových portálů a katalogů sociálních služeb. V červnu 
jsme naši činnost představili na výstavě ANNO JMK „Kde 
není stát jsme my“. Pokračovali jsme také ve spolupráci 
s celkem 5 zastřešujícími organizacemi. Na konci roku 
jsme zahájili kampaň zaměřenou na oslovení klientek a je-
jím prvním krokem bylo umístění letáků do MHD v Brně.  
O naší službě jsme také informovali všechny pověřené 
obce a azylové domy a krizové linky z celé ČR.

Střípky ze sdružení připravil Stanislav Bárta
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Ing. Anna Bártová, Ph.D.

vedoucí Poradny
a pracovnice v sociálních službách 

v Poradně

Mgr. Marie Pacherová

vedoucí NP,
sociální pracovnice
(do 26. 9. 2008)

Kamila Culíková DiS. 

sociální pracovnice Domova

Mgr. Ing. Eva Vondráková

předsedkyně sdružení,
vedoucí Domova,

sociální pracovnice Poradny
a Následné péče (dále jen NP)

Marie Černocká

pracovnice v sociálních službách 
v Domově, pedagogická pracovnice 

v NP

Marie Flesarová

pracovnice v sociálních službách
v Domově a v NP

Bc. Zuzana Fialová

vedoucí NP a sociální pracovnice
(od 26. 9. 2008)

Jitka Karásková

vrátná, krejčová v Domově

Mgr. Vladimíra Pavlíková

 sociální a pedagogická pracovnice Domova 



Kdo byl kdo v Na počátku 2008

Mgr. Stanislav Bárta

fundraiser a pracovník PR

Marie Flesarová

pracovnice v sociálních službách
v Domově a v NP

Mgr. Marie Hradecká

pracovnice v sociálních službách  v NP

Bc. Zuzana Fialová

vedoucí NP a sociální pracovnice
(od 26. 9. 2008)

Jitka Karásková

vrátná, krejčová v Domově

Marek Pacher

 správce bytů NP 
a asistent pro práci s dětmi

Bc. Jana Procházková

sociální pracovnice Poradny
a účetní sdružení

Josef Šváb

správce Domova



Zpráva o hospodaření v roce 2008

Poradna
Na počátku

Domov pro
dětský život  

Pobytová následná péče 
Domova pro dětský život

Terénní a ambulantní následná 
péče Domova pro dětský život Režie Celkem

Spotřeba materiálu 43 988,62 328 094,80 53 177,50 15 810,50 29 796,10 470 867,52
z toho: kancelářské potřeby 11 357,12 7 755,50 4 463,00 307,00 23 882,62
odborná literatura 1 742,50 6 355,00 2 122,00 533,00 5 309,10 16 061,10
zařízení do 4 000,- Kč 13 915,00 66 125,80 7 428,00 10,00 87 478,80
pořízení drobného majetku 7 124,50 163 269,00 11 300,00 11 300,00 22 600,00 215 593,50
materiál na kurzy 1 059,50 900,50 1 960,00
složenky, letáčky, poděkování 1 953,00 7 396,00 3 629,00 977,00 13 955,00
spotřeba  PHM 3 799,50 26 509,50 5 658,00 3 000,50 38 967,50
hygienické potřeby 520,00 6 688,00 200,00 7 408,00
spotřební materiál na provoz a údržbu 523,50 28 481,00 5 051,00 34 055,50
ostatní materiál 3 054,00 14 455,50 12 426,00 1 570,00 31 505,50
Spotřeba energií 32 448,00 116 341,20 156 122,29 304 911,49
z toho: vodné a stočné 2 170,00 16 508,50 29 590,50 48 269,00
palivo – uhlí 43 594,70 43 594,70
elektrická energie 21 576,00 56 238,00 40 134,00 117 948,00
plyn 8 702,00 86 397,79 95 099,79
Opravy a udržování 39 534,50 202 714,20 55 860,90 298 109,60
z toho: opravy staveb 39 534,50 183 181,20 51 088,90 273 804,60
opravy aut   19 533,00 19 533,00
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Poradna
Na počátku

Domov pro
dětský život

Pobytová následná péče 
Domova pro dětský život

Terénní a ambulantní následná 
péče Domova pro dětský život Režie Celkem

opravy zařízení 4 772,00 4 772,00
Cestovné 10 877,00 38 496,00 33 035,00 5 229,00 4 469,00 92 106,00
Ostatní služby 137 243,93 294 261,49 187 124,21 32 633,96 10 064,00 661 327,59
z toho: telefon 35 502,81 40 998,51 19 878,71 9 227,08 892,00 106 499,11
internet 11 400,00 7 843,00 611,00 460,50 20 314,50
poštovné 26 950,50 28 384,00 11 492,00 3 073,00 1 194,00 71 093,50
školení a kurzy 23 063,00 60 098,00 14 113,00 1 640,00 6 039,00 104 953,00
supervize 3 066,00 16 407,00 10 688,00 2 657,00 32 818,00
propagace 29 428,00  92 674,00 41 613,50 11 760,00 175 475,50
nájemné 12,00 45 000,00 45 012,00
audit 833,00 3 154,00 1 547,00 416,00 5 950,00
správa PC sítě 876,00        1 282,00 222,00 60,00 128,00 2 568,00
pořízení software 228,62 9 365,18 3 979,00 114,38 628,00 14 315,18
kopírování + fotky 286,00 455,50 444,00 1 185,50
image - Česká pošta 796,80 796,80
odvoz fekálií + rozbor vody 2 003,50 2 003,50
ostatní 5 598,00 30 800,00 37 536,00 3 226,00 1 183,00 78 343,00
Mzdové náklady 312 914,00 1 204 157,00 563 081,00 189 259,00 2 269 411,00
z toho: mzdy zaměstnanců 312 914,00 1 136 287,00 563 081,00 189 259,00 2 201 541,00
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Poradna
Na počátku

Domov pro
dětský život

Pobytová následná péče 
Domova pro dětský život

Terénní a ambulantní následná 
péče Domova pro dětský život Režie Celkem

dohody o provedení práce 67 870,00 67 870,00
Pojištění  sociální a zdravotní 109 529,00 398 164,00 196 714,00 66 247,00 770 654,00
Zákonné poj. zaměstnanců 324,00 5 847,00 622,00 224,00 7 017,00
Ostatní pokuty a penále 101,00 101,00
Poplatky a kolky 1 000,00 465,00 1 465,00
Poplatky ostatní 40,00 40,00
Bankovní poplatky 650,50 6 800,00 393,50 3 376,00 11 220,00
Rozhlasové poplatky 1 620,00 1 620,00
Poskytnuté čl. příspěvky 70,00 265,00 3 915,00 2 372,00 6 622,00
Pojistné služeb 783,00 1 820,00 893,00 241,00 3 737,00
Pojistné aut 23 418,50 23 418,50
Pojistné DHM 8 000,00 2 744,00 1 585,00 12 329,00
Pojistné ostatní 1 625,00 1 625,00
Odpisy 301 274,00 109 861,00 411 135,00
NÁKLADY CELKEM 690 027,55 2 932 273,19 1 363 543,40 309 644,46 52 228,10 5 347 716,70
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Zpráva o hospodaření v roce 2008

Poradna
Na počátku

Domov pro 
dětský život  

Pobytová následná péče
Domova pro dětský život

Terénní a ambulantní následná péče 
Domova pro dětský život

Režie Celkem

Úhrada za ubytování Domov 118 980,00 118 980,00
Úhrada za ubytování byty NP 188 290,00 188 290,00
Úroky 109,00 2 173,94 50,00 1 632,75 3 965,69
Zúčtování fondů 163 753,90 2 977,00 1 585,00 168 315,90
Ostatní  výnosy    8 077,50 8 077,50
z toho za: telefon 1 188,50 1 188,50
cesty autem 6 577,00 6 577,00
látky+ost.materiál 312,00 312,00
Tržby z prodeje DHM 5 000,00 5 000,00
Přijaté příspěvky celkem 255 449,05 832 952,06 369 067,69 117 825,46 46 215,35 1 621 509,61
z toho: veřejná sbírka 81 313,37 265 969,88 91 775,00 26 295,38 465 353,63
nadace, nadační fondy, obce 2 900,00 93 450,00 17 211,00 11 300,00 22 600,00 147 461,00
ostatní 171 235,68 473 532,18 260 081,69 80 230,08 23 615,35 1 008 694,98
Členské příspěvky 1 816,00 2 196,00 2 993,00 2 795,00 9 800,00
Dotace MPSV ČR 250 529,00 890 000,00 384 000,00 88 000,00 1 612 529,00
Dotace Jihomoravský kraj 132 124,50 291 891,79 46 214,71 59 769,00 530 000,00
Dotace kraj Vysočina 315 974,00 260 140,00 44 000,00 620 114,00
Dotace město Brno 50 000,00 50 000,00
VÝNOSY CELKEM 690 027,55 2 630 999,19 1 253 682,40 309 644,46 52 228,10 4 936 581,70
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k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Dlouhodobý hmotný majetek  odpisovaný 10 952 281,50 10 880 318,50
z toho: stavby 10 024 084,00 10 024 084,00
samostatné movité věci 757 004,00 685 041,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 171 193,50 171 193,50
Hmotný investiční majetek neopisovaný - pozemky 95 333,00 95 333,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 12 447,00
Ostatní dlouhodobé půjčky 156 490,00 111 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – družstevní byt 0,00 760 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1 791 002,50 -1 815 174,50
z toho: stavby -1 102 014,00 -1 442 832,00
samostatné movité věci  -517 795,00 -201 149,00
drobný dlouhodobý majetek   -171 193,50 -171 193,50
Peníze 33 495,50 74 439,00
Bankovní účty 639 519,71 637 253,80
Poskytnuté provozní zálohy 164 783,00 197 121,00
Pohledávky 21 468,00 19 934,50
Náklady příštích období 16 997,00 66 120,36
Příjmy příštích období 41 932,00 0,00
AKTIVA CELKEM 10 331 297,21 11 038 792,66

Zpráva o hospodaření v roce 2008
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k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Vlastní jmění 10 115 751,81 10 694 148,31
Fondy    262 016,30 315 577,29
z toho: Dary od soukromých osob – veřejná sbírka 121 736,53 220 166,87
Dary od soukromých osob na činnost sdružení 41 537,37 22 141,02
Dary – Centrum pro rodinu a sociální péči          2 977,00 1 089,00
Dary od soukromých osob na projekt Dobrá Voda 3 765,40 2 180,40
Dotace Jihomoravského kraje na rok 2008, 2009 92 000,00 70 000,00
Krátkodobé závazky 240 327,10 295 780,06
Dohadné účty pasivní 161 600,00 144 422,00
Výsledek hospodaření -448 398,00 - 411 135,00
PASIVA CELKEM 10 331 297,21 11 038 792,66
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Poznámky ke zprávě o hospodaření
Celková účetní ztráta  je tvořena odpisy a činí 411 135,00 Kč.
Třetí veřejná sbírka
Probíhá od 1. 9. 2007 do 25. 7. 2010.
V průběhu prvního roku veřejné sbírky, od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, bylo vybráno 943 415,79 Kč.
Účelem veřejné sbírky je získání finančních prostředků na spolufinancování investičních, provozních a mzdových nákladů 
spojených s poskytováním následujících sociálních služeb: 
Poradna Na počátku-poskytující poradenství těhotným ženám a dívkám v tíživé životní situaci.
Domov pro dětský život-poskytující azylové bydlení a sociální program pro těhotné ženy a dívky a oběti domácího násilí.
Pobytová následná péče Domova pro dětský život - poskytující ubytování a individuální sociální program prou živatelky 
opouštějící Domov pro dětský život.
Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský život - poskytující individuální sociální program pro uživatelky 
opouštějící Domov pro dětský život nebo pobytovou následnou péči.

k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Bankovní účty celkem 639 519,71 637 253,80
z toho: Československá obchodní banka, a.s. – veřejná sbírka 347 071,13 475 551,07
Československá obchodní banka a.s. – Poštovní spořitelna 43 910,71 27 194,51
Česká spořitelna, a.s. 207 068,79 128 542,91
Česká spořitelna, a.s. – vkladový účet 41 469,08 5 965,31
Peníze - pokladny celkem 33 495,50 74 439,00
z toho: Pokladna Domov 16 051,50 26 778,00
Pokladna Brno 17 444,00 32 554,00
Pokladna Následná péče 0,00 15 107,00
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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 28 členů.

Graficky upravil Filip Čejka.
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Správní výbor:
Mgr. Ing. Eva Vondráková (předsedkyně, statutární zástupce)
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová (místopředsedkyně, statutární zástupce, od 31. 5. 2008 členka)
Mgr. Stanislav Bárta (člen, od 31.5. 2008 místopředseda, statutární zástupce)
Ing. Anna Bártová, Ph.D. (členka)
Mgr. Ing. Libuše Řezbová, Ph.D. (členka do 8. 10 2008)
JUDr. Eva Herzánová (členka od 13. 12. 2008)

Revizorky kontroly a hospodaření:
JUDr. Eva Herzánová (do 13. 12. 2008)
Mgr. Dana Nováková PhD.
Eva Lazáriková (od 13. 12. 2008)



 Agentuře Větrník, s.r.o. z Brna  za  finanční a materiální  
 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

 Centru pro rodinu a sociální péči  z Brna za poskytnutí  
 daru na pomoc klientce Pobytové následné péče Domova  
 pro dětský život a jejím dvěma dětem

 Paní JUDr. Ludmile Janečkové za bezplatné ekonomické 
 a účetní poradenství

 Panu Ing. Ivanu Janovskému a firmě Frances, s.r.o. za  
 materiální podporu činnosti sdružení

 Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace  
 z rozpočtu kraje 

 Kraji Vysočina za  poskytnutí finanční dotace z rozpočtu  
 kraje 

 Panu P. Josefu Koláčkovi, SJ za morální podporu činnosti  
 sdružení

 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotace na provoz  
 Poradny Na počátku, Domova pro dětský život a  Pobytové  
 a Terénní následné péče Domova pro dětský život 

 Nadačnímu fondu Bohemia z Prahy za darovaní patnácti  
 stanů

 Nadačnímu fondu Niké z Brna za darování výpočetní  
 techniky 

 Obci Krahulčí za finanční příspěvek na letní tábor pro děti  
 klientek Pobytové následné péče Domova pro dětský život

 Sestrám  Sorores  Christi z Belgie za podporu činnosti  
 sdružení

 Statutárnímu městu Brnu za poskytnutí dotace na provoz  
 Poradny Na počátku

 Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální  
 podporu činnosti sdružení

 Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné   
 konzultace

 Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za nadační  
 příspěvek na vybavení  Domova pro dětský život dvěma  
 automatickými pračkami

 Velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální  
 dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem  
 pomáhají uskutečňovat naše poslání

Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům v roce 2008
(v abecedním pořadí)
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Hodnotový kodex
občanského sdružení Na počátku
Každý člověk je hluboce ctěn a to sám o sobě bez ohledu na společenské  
posta vení, 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 přije tí), jež umožňuje zbavovat se strachu a nedůvěry,  
 které rozvoji brání;
• lásce, jediné možné energii skuteč ného života a růstu;
• kráse, uskutečňované ve všem (ve smys lu jisté dokonalosti činu, či umě ní);
• radosti, pramenící z pevné víry v koneč ný 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.


