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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.



15
  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 na úhradu nákladů   
 spojených s provozováním Poradny Na Počátku, Domova pro dětský život a následné péče. 
 Tato sbírka bude uzavřena v červnu 2010, předpokládaný termín otevření nové sbírky je říjen 2010.

  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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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé,
v uplynulém roce 2009 naše sdružení oslavilo 15 let od 

svého založení. Nebouchalo však šampaňské, nekrájel se 
dort ani se nerožnila pečeně. Rok 2009 uplynul v plném 
pracovním tempu, zapojili jsme se do Individuálního pro-
jektu Jihomoravského kraje, Domov získal novou vedoucí 
a pracovali jsme na dalším rozvoji našich služeb. Rozhodli 
jsme se tedy alespoň nyní obdarovat sebe i Vás, naše pod-
porovatele a příznivce, malým dárkem, touto slavnostní 
výroční zprávou. 

V úvodu Vám nabízíme rozhovor s naší dlouholetou 
předsedkyní Evou Vondrákovou a dále stručné leč osobní 
řádky z pera některých členů sdružení. Nechybí samozřej-
mě zprávy z jednotlivých služeb a poděkování Vám všem, 
kteří nás dle svých možností podporujete.

Příjemné čtení Vám přeje,

2

Stanislav Bárta
místopředseda sdružení

Odkdy působíš v Na počátku?
Od roku 1994, tedy vlastně od počátku.

Na jakých pozicích jsi v organizaci působila?
Začínala jsem jako koordinátorka projektu. V roce 1996 jsme 

na tuto pozici získaly prostředky od NROS (Nadace rozvoje 
občanské společnosti) a dvě jsme se měsíčně dělily o šest ti-
síc. Od začátku jsem pracovala také v poradně, která sice ne-
byla samostatnou službou, ale nepřetržitá linka pro kontakty 
s maminkami již fungovala. Dělala jsem také sociální pracov-
nici v poradně a v následné péči, byla jsem vedoucí Domova  
i vedoucí poradny. Vyzkoušela jsem si tedy téměř všechny 
pozice. Po celou dobu existence sdružení jsem také účetní.
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Která z těchto pozic tě nejvíce bavila?
Nejvíc mě baví účetnictví, ale jak někdo řekl: byla jsem 

ráda vším, čím jsem byla.

Jak dlouho vedeš sdružení?
Od začátku jsem střídavě působila jako předsedkyně 

a místopředsedkyně. Nyní jsem předsedkyní nepřetržitě 
od roku 1999.

Co považuješ za nejdůležitější zlomy v historii sdružení?
Jeho založení. Pak odchod části členů v roce 2001, od 

té doby se sdružení začalo více profesionalizovat. Vznikl 
strategický tým, který v roce 2004 rozhodl o přijetí fund-
raisera. To pro nás znamenalo zapojení do většího množ-
ství grantů a projektů, naše činnost se začala rozšiřovat  
a rozvíjet a následně se ustálily 4 základní služby.

Jaká je tvoje oblíbená barva?
Červená a oranžová.

Oblíbený film?
Knížku bych ti řekla hned, to je Saturnin, ale film? – 

Ano, asi ten, jak si tam poskočí … - Vesničko má středisko-
vá. Často si na něj vzpomenu, když jsem na cestách. Ráda 
pozoruji krajinu, a pak mi vždy naskočí: „Pane doktore, 
vy jste se zase kochal“. To mě přivede zpět a vzpamatuji 
se a soustředím na řízení. Pak mám ještě ráda staré české 
filmy s Burianem, Marvanem a Werichem.

Jakým způsobem odpočíváš?
Odpočívám při čtení, procházkách se psem v rodné vís-

ce na Zvůli, popřípadě při hezkém filmu.

Jaké jsou tvé vize a plány ve sdružení do budoucnosti?
Přeji si, aby co nejlépe fungovalo dalších 15 let a bylo 

příjemným prostředím pro klientky i pracovníky. 
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15 let spolupráce s mnoha lidmi, 15 let krásných přátel-

ství, 15 let práce a budování, 15 let v kterých bylo mnoho 
radostných i těžkých chvil, 15 let plných nových setkání, 
ale i rozchodů, 15 let v kterých jsem se mnohému naučila,  
15 let kdy jsem byla svědkem bolesti i radosti mnoha žen, 
15 let v kterých jsem byla nablízku zázraku zrození nových 
životů, 15 let plných Božího žehnání a hmatatelné Boží 
pomoci. (Eva)

Členství v Na počátku pro mne znamená smysluplné 
zapojení se do společenství pro dobrou věc a záslužnou 
činnost, ze které má člověk radost, a která ho těší, když 
může pomáhat druhým, kteří to potřebují. (Zdeňka)

Znamená to pro mě mít možnost být stále u díla, které 
hájí malé, ještě nenarozené děti a podporuje jejich ma-
minky, aby se stávaly ženami a matkami. Znamená to pro 
mě stálou připomínku podstatného v životě, podporová-
ní ŽIVOTA. (Jana)

Je to pro nás způsob, jakým můžeme konkrétně pod-
porovat dobrou věc, spolu s dalšími lidmi, kteří spatřují  
v pomoci těhotným ženám v krizi smysl. Je to možnost, 
jak vyjádřit, že si ceníme života každého člověka a přeje-
me si, aby rostl a zrál. Je to výzva k věrnější starostlivosti  

o osudy dětí i žen, které neměly a nemají život jedno-
duchý. Je to zájem o dílo, jemuž jsme stáli od počátku 
nablízku. V neposlední řadě je to příležitost k setkávání  
s přáteli. (Michaela a Daniel)

Pro mě to znamená připojení se k činnosti, která má 
smysl (i když je náročná a často nedoceněná) a spole-
čenství lidí s podobným pohledem na svět a hodnotami. 
(Libuše)

Členství ve sdružení Na počátku  pro mne znamená přá-
telství s lidmi, které jsem poznala už před lety. S těmi lid-
mi  mám společné kořeny, je to víc než přátelství z práce. 
Myslím, že nás spojuje stejný Duch. (Sylva)

Členství v o.s. Na počátku pro mne osobně znamená 
jednu z konkrétních forem ochrany lidského života od 
jeho počátku. (Marie)

Členství v Na počátku beru je jako vyjádření souná-
ležitosti s tímto občanským sdružením, vyjádření úcty  
k lidskému životu od jeho početí, vyjádření souhlasu  
s tím, že každý člověk má právo na respektování své lidské 
důstojnosti. (Lenka)

Co pro mě znamená členství v Na počátku, o.s.?
Odpovídají členové a členky sdružení...
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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...

Cíl
Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného 

dítěte a podpora jeho zdravého vývoje... 

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...

Principy poskytované služby a úplné znění poslání, cílů 
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění na 
http://www.napocatku.cz/poradnaNaPocatku.do

Zpráva za rok 2009
Poradna se snaží formou základního a odborného pora-

denství pomáhat těhotným ženám. Pokud řešení situace 
není možné jinak, pomáhá ženám s vyhledáním azylové-
ho ubytování. Poradna je jediné kontaktní místo Domova 
pro dětský život.

Za rok 2009 poradenství využilo 148 klientek, s nimiž 
jsme měli 252 kontaktů. Jako tradičně některé klientky po-
třebovaly jen jedno setkání, aby našly cestu, kterou mo-
hou jít dále, jiné klientky potřebovaly delší doprovázení, 
než objevily možnosti své další cesty. Při řešení životní 
situace dávaly klientky přednost telefonickému a interne-
tovému spojení více než setkání tváří v tvář, nicméně i to, 
zejména při delším doprovázení, bylo nezbytné.

Jako příklad dobré praxe vidíme to, že v posledním 
čtvrtletí roku 2009 se na nás s žádostí o azylové ubytování 
obrátilo 18 žen. Osm z nich jsme i dlouhodoběji doprová-
zeli, a nakonec se situace všech 18 žen podařilo vyřešit bez 
nutnosti odejít do azylového ubytování.

V roce 2009 jsme také upravovali prostory pro kontakt 
s klientkami. Nově jsme vymalovali a upravili poraden-
skou místnost. Udělali jsme také krok na cestě profesního 
rozvoje vlastním vzděláváním. Obě sociální pracovnice 
poradny absolvovaly sebezkušenostní workshop v bio-

Poradna Na počátku   
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syntéze. Tento rok jsme také vyměnili supervizorku a za-
vedli jsme týmové supervize, ve kterých se učíme jak být  
s respektem a citem společně v týmu. A do příštího roku si 
společně přejeme, abychom vyrostli zase o kousek výš.

 Pracovníci Poradny:
Ing. Anna Bártová, Ph.D. - vedoucí a sociální pracovnice 
Poradny
Mgr. Jana Procházková - sociální pracovnice Poradny, 
účetní
Mgr. Ing. Eva Vondráková - koordinátorka služeb a soci-
ální pracovnice Poradny
Mgr. Stanislav Bárta - fundraiser a pracovník PR
(stav k 31. 12. 2009)
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CELKEM

Spotřeba materiálu 101 872,50

z toho: kancelářské potřeby 12 985,00

   odborná literatura 5 912,00

   zařízení do 3000,- Kč 11 332,00

   pořízení drobného hmotného majetku 56 152,50

   propagační materiál, složenky 4 119,00

   hygienické potřeby 3 487,00

   spotřební materiál na provoz a údržbu 2 577,50

   ostatní materiál 5 307,50

Spotřeba energií 35 156,00

z toho: vodné a stočné 2 158,00

   elektrická energie 18 094,00

   plyn 14 904,00

Opravy a udržování 18 624,00

z toho:  opravy staveb 18 502,00

   opravy zařízení 122,00

Cestovné 20 018,50

Ostatní služby 121 513,05

z toho: telefon 26 866,05

   internet 8 783,00

   poštovné 22 242,00

   školení a vzdělávání 34 103,00

   supervize 11 700,00

   propagace 12 518,00

   nájemné 12,00

   audit 875,00

   správa PC sítě 783,00

   pořízení software 576,00

   služby PO + BOZP, revize 2 495,00

Rozpis nákladů:  PORADNA
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   ostatní 560,00

Mzdové náklady 388 558,00

z toho: mzdy zaměstnanců 388 558,00

Pojištění  sociální a zdravotní 125 409,00

Zákonné poj. zaměstnanců 1 863,00

Poplatky a kolky 200,00

Bankovní poplatky 1 700,50

Pojistné služeb 528,00

Pojistné ostatní 1 625,00

NÁKLADY CELKEM 817 067,50

Službu v roce 2009 podpořili:

Úroky 276,55

Přijaté příspěvky celkem 267 451,00

z toho:   veřejná sbírka 88 591,00

    nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení 54 251,00

    ostatní 124 609,00

Členské příspěvky 840,00

Dotace MPSV ČR 331 500,00

Dotace Jihomoravský kraj 117 000,00

Dotace město Brno 100 000,00

VÝNOSY CELKEM 817 067,55

Rozpis výnosů:
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Domov pro dětský život poskytuje azylové ubytování 

a sociální program těhotným ženám v tísni, které si přejí 
své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu 
nemají podmínky ...

Cíl
Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného dí-

těte a podpora jeho zdravého vývoje, o který usilujeme pře-
devším prostřednictvím posílení kompetencí jeho maminky, 
uživatelky služby ...

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v tísni, 

které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném 

prostředí k tomu nemají podmínky. Přednostně jsou při-
jímány ženy na počátku těhotenství. Služba je otevřená 
ženám z celé České republiky bez ohledu na jejich věk  
(tj. i nezletilým), společenské postavení, rasu nebo nábo-
ženskou příslušnost. 

Principy poskytované služby a úplné znění poslání, cílů 
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění na 
http://www.napocatku.cz/domovNaPocatku.do

Zpráva za rok 2009
Domov pro dětský život poskytuje dočasný pobyt tě-

hotným ženám a jejich dětem již 14 let. V roce 2009 našlo 
v Domově zázemí a možnost dalšího startu do života 11 
maminek a 12 dětí.

Domov pro dětský život

10

Poskytování služby „Domov pro dětský život“ je financováno v rámci projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského 
kraje“ reg. Č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu České republiky.
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Všechny ženy, které našly zázemí v Domově, se nachá-

zely v nepříznivé situaci. Byly to ženy, které přišly o do-
mov, opustil je partner nebo přicházely z jiných zařízení. 
V Domově žije vždy několik maminek a to s sebou nese 
určitá specifika, proto se  maminky a pracovníci scházejí 
jedenkrát týdně na rodinné radě. Zde společně sdílejí pří-
jemné i nepříjemné záležitosti života v Domově, řeší pro-
blémy a plánují individuální i společné aktivity na další tý-
den. Úkolem pracovníků Domova je vytvářet podmínky  
a pracovat s maminkami tak, aby našly ztracenou důvěru 
v sebe, motivovaly je ke změnám v jejich životě a využití 
šance nového startu do života.

Stěžejní díl práce s maminkami tvoří individuální 
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plánování. Zde se vymezuje cíl, obsah a způsob spoluprá-
ce, která vychází z potřeb a přání  jednotlivé  maminky  
a také z našich možností, poslání a cílů. Dále maminky 
mohou celoročně navštěvovat kurzy, které pro ně připra-
vují pracovníci Domova i externí spolupracovníci (např. 
příprava k porodu, zdravotnictví, péče o matku a dítě, 
ruční práce, šití, orientace v systému sociální ochrany 
atd.) Kromě individuálního plánování a kurzů podporu-
jeme maminky v aktivitách směřujících do přirozené ko-
munity. Maminky se účastnily v obci nebo v okolních ob-
cích masopustu, maškarního reje pro děti, pouti, různých 
výstav atd. Chodí si na vycházky do okolí nebo společně 
jezdíme na výlety.   

V rámci zkvalitnění služeb se uskutečnila změna 
v systému služeb pracovníků Domova. Rozšířila se 
pracovní doba psycholožky v Domově. V tomto roce 
pracovala s maminkami v rámci tzv. Klubu a také in-
dividuálně, podle potřeb a zájmu maminek. Rozší-
řila se spolupráce s vedoucí služeb Následné péče, 
která má přispět k tomu, aby maminky, které odchá-
zejí do bytů následné péče byly informovány o službě  
a dobře připraveny  na jiný způsob poskytování služeb. 
V roce 2009 pokračovala spolupráce se Střediskem rané 
péče v Třebíči. Tuto službu využily maminky, kterým se 
dítě narodilo předčasně nebo bylo nějakým způsobem 
ohroženo ve vývoji. Od jara poskytuje pracovníkům  
Domova týmovou supervizi nová supervizorka .

Domov pro dětský život prošel v roce 2009 určitými 
úpravami. V letních měsících byly upraveny prostory na 
parkování aut a byly provedeny další drobné úpravy na 
dvoře a zahradě. Na podzim byl celý dům vymalován  
a uklizen. Také bylo pořízeno nové drobné vybavení do 
pokojů maminek a do kuchyní. 

13. 6. se uskutečnila ve FN Motol v Praze 21. konference 
s tématem Výživa kojenců a malých dětí. Na této konferen-
ci prezentovalo sdružení příspěvek Jak se kojí ženám v psy-
chosociální krizi. Tento příspěvek vycházel ze zkušeností 
současných i bývalých maminek, které určitý čas pobývaly 
v Domově pro dětský život a byly ochotné spolupracovat, 
a také ze zkušeností pracovníků Domova. 
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 Pracovníci Domova:

Lenka Kobylková - vedoucí Domova
Kamila Culíková, Dis - sociální pracovnice
Mgr. Nora Veselá - psycholog
Marie Černocká, Marie Flesarová, Lenka Frantálová, 
Jitka Karásková, Mgr. Hana Krejčí, Tereza Lorencová  
- pracovnice v sociálních službách
Zdeněk Karásek - správce Domova
Mgr. Ing. Eva Vondráková - koordinátorka služeb
Mgr. Stanislav Bárta - fundraiser a pracovník PR
Mgr. Jana Procházková - účetní
(stav k 31. 12. 2009)
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Domov pro dětský život
Individuální projekt JM kraj

Domov pro dětský život  
Ostatní zdroje CELKEM

Spotřeba materiálu 219 181,00 133 420,40 352 601,40
z toho: kancelářské potřeby 19 344,00 927,00 2 0271,00
   odborná literatura 5 324,00 4 048,00  9 372,00
   zařízení do 3000,- Kč 52 606,00 46 759,00 99 365,00
   pořízení drobného hmotného majetku 25 359,00 39 950,00 65 309,00
   materiál na kurzy 17 840,00 0,00 17 840,00
   propagační materiál, složenky 0,00 17 901,40 17 901,40
   spotřeba PHM 32 913,00 5 927,00 38 840,00
   hygienické potřeby 15 140,00 0,00 15 140,00
   spotřební materiál na provoz a údržbu 43 882,00 3 267,00 47 149,00
   pracovní oděvy 2 415,00 0,00 2 415,00
   ostatní materiál 4 358,00 14 641,00 18 999,00
Spotřeba energií 134 408,83 26 370,16 160 778,99
z toho: vodné a stočné 11 468,00 3 513,00 14 981,00
   palivo – uhlí 42 798,99 0,00 42 798,99
   elektrická energie 80 141,84 22 857,16 102 999,00

Rozpis nákladů:  DOMOV PRO DĚTSKÝ ŽIVOT
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Opravy a udržování 106 754,70 9 627,40 116 382,10
z toho:  opravy staveb 75 130,00 0,00 75 130,00
   opravy aut   15 996,00 7 527,40 23 523,40
   opravy zařízení 15 628,70 2 100,00 17 728,70
Cestovné 53 023,00 1 390,00 54 413,00
Ostatní služby 221 982,47 125 305,80 347 288,27
z toho: telefon 44 325,61 2 303,81 46 629,42
   internet 8 692,06 475,19 9 167,25
   poštovné 32 913,00 18 053,00 50 966,00
   školení a vzdělávání 48 252,00 37 834,00 86 086,00
   supervize 31 650,00 0,00 31 650,00
   komunální odpad 3 000,00 0,00 3 000,00
   propagace 2 527,00 31 028,40 33 555,40
   audit 0,00 5 588,00 5 588,00
   správa PC sítě 1 549,20 428,00 1 977,20
   pořízení software 1 493,00 953,00 2 446,00
   kopírování + fotky 40,00 0,00 40,00
   image – Česká pošta 100,60 434,40 535,00
   odvoz fekálií + rozbor vody 3 438,00 0,00 3 438,00
   služby PO + BOZP, revize 23 055,00 0,00 23 055,00
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ostatní 20 947,00 28 208,00 49 155,00
Mzdové náklady 1 630 285,00 137 631,00 1 767 916,00
z toho: mzdy zaměstnanců 1 531 220,00 137 631,00 1 668 851,00
   dohody o provedení práce 65 805,00  00,00 65 805,00
   dohody o provedení činnosti 33 260,00 0,00 33 260,00
Pojištění  sociální a zdravotní 502 040,00 26 315,00 528 355,00
Zákonné poj. zaměstnanců 0,00 7 826,00 7 826,00
Poplatky a kolky 2 000,00 150,00 2 150,00
Bankovní poplatky 0,00 6 738,50 6 738,50
Rozhlasové poplatky 1 620,00 0,00 1 620,00
Televizní poplatky 810,00 0,00 810,00
Pojistné aut 43 197,50 36,00 43 233,50
Pojistné DHM 7 884,00 0,00 7 884,00
Pojistné služeb 2 296,00 0,00 2 296,00
Odpisy 0,00 361 488,00 361 488,00
NÁKLADY CELKEM 2  925 482,50 836 298,26 3761 780,76
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Domov pro dětský život
Individuální projekt

Domov pro dětský život  
Ostatní zdroje CELKEM

Úhrada za ubytování Domov 0,00 98 380,00 98 380,00
Úroky 0,00 1 111,67 1 111,67
Zúčtování fondů 0,00 242 517,89 242 518,89
Ostatní  výnosy    0,00 17 938,00 17 938,00
z toho za: telefon 0,00 2 779,00 2 779,00
   cesty autem 0,00 10 454,00 10 454,00
   látky + ost. materiál 0,00 455,00 455,00
   jiné 0,00 4 250,00 4 250,00
Přijaté příspěvky celkem 0,00 112 852,20 112 582,20
z toho: veřejná sbírka 0,00 43 958,27 43 958,27
   nadace, nadační fondy, obce, ob. sdružení 0,00 35 461,00 35 461,00
   ostatní 0,00 33 432,93 33 432,93
Členské příspěvky 0,00 2 010,50 2 010,50
Individuální projekt JM kraj 2 925 482,50 0,00 2 925 482,50
VÝNOSY CELKEM 2 925 482,50 474  810,26 3 400 292,76

Rozpis výnosů:
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Pobytová následná péče Domova pro dětský život
– byty na půli cesty

Poslání
Posláním bytů na půli cesty občanského sdružení Na 

počátku je pomoci ženám a dětem z Domova pro dětský 
život udělat krok z tohoto azylového zařízení do samo-
statného a úspěšného života tak, aby si i v novém prostře-
dí uchovaly adaptabilní vzorce chování, z nichž některé 
nabyly během pobytu v Domově...

Cíl
Cílem služby je podpořit maminky s dětmi, stěhující se 

z AD, aby úspěšně zvládly samostatný život v přirozené 
komunitě...

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

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

Principy poskytované služby a úplné znění poslání, cílů 
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění na 
http://www.napocatku.cz/naslednaPece1NaPocatku.do

Zpráva za rok 2009
V pobytové následné péči jsme v roce 2009 poskytovali 

služby následné péče čtyřem maminkám a deseti dětem. 
Vzájemná spolupráce vycházela především z individuál-
ních potřeb jednotlivých maminek a jejich dětí v souladu 
s našimi možnostmi a posláním a cíli občanského sdruže-
ní.

Základním předpokladem naprostého osamostatnění se 
(včetně vlastního bydlení) je především možnost trvalého 
zaměstnání, které představuje nejen zdroj pravidelného 
příjmu, ale hlavně nabytí „nového“ nezávislého postave-
ní. To se bohužel ukazuje jako velmi problematické, nejen 
vzhledem k druhu kvalifikace jednotlivých maminek, ale 
především vzhledem k místu, kde v pobytové následné 
péči jsou. Malé město nabízí jen velmi omezené pracovní 
příležitosti. Přesto se jedné z maminek podařilo koncem 
roku najít práci, která by snad mohla být trvalejšího rázu. 
Tatáž maminka se v létě provdala, což opět svědčí o její vy-
trvalé snaze žít život úplné rodiny v přirozené komunitě. 
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Pobytová následná péče Domova pro dětský život
– byty na půli cesty
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V pobytové následné péči se stejně tak jako s maminka-
mi pracuje s jejich dětmi při pravidelné individuální soci-
ální terapii. Děti se tak postupně učí sdělovat své potřeby 
a přání formou, která umožňuje plnohodnotnou komu-
nikaci. Tím se také zlepšuje práce s rodinou jako celkem  
a postupně se daří dotýkat se témat, která často představu-
jí sociálně patologické zatížení té které rodiny.

Dalším úspěšným krokem na cestě k osamostatnění 
byl přechod jedné maminky z pobytové následné péče 
do péče ambulantní. Nejen že si našla bydlení ve velkém 
městě, kde je možné snáz hledat pracovní uplatnění, ale 
zdárně absolvovala rekvalifikační kurz a chce ve zvyšování 

svých dovedností pokračovat. V možnosti mít kvalifikova-
nou práci vidí cestu ke zlepšení životních podmínek pro 
sebe i svoji dceru a v tom jí lze jen pomáhat a podporovat 
ji.

 Pracovníci Pobytové následné péče:
Bc. Zuzana Fialová - vedoucí a sociální pracovnice
Mgr. Marie Hradecká - pracovnice v sociálních službách
Marek Pacher - pracovník v sociálních službách a správce 
bytů
Mgr. Ing. Eva Vondráková - koordinátorka služeb
Mgr. Stanislav Bárta - fundraiser a pracovník PR
Mgr. Jana Procházková - účetní
(stav k 31. 12. 2009)
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CELKEM
Spotřeba materiálu 91 276,00
   z toho: kancelářské potřeby 1 153,00
   odborná literatura 1 554,00
   zařízení do 3000,- Kč 6 352,00
   pořízení drobného hmotného majetku 12 288,00
   materiál na kurzy 1 958,00
   propagační materiál, složenky 6 194,00
   spotřeba PHM 1 391,00
   hygienické potřeby 381,00
   spotřební materiál na provoz a údržbu 39 881,00
   ostatní materiál 20 124,00
Spotřeba energií 213 072,07
z toho: vodné a stočné 32 248,00
   elektrická energie 48 048,00
   plyn 132 776,07
Opravy a udržování 125 838,78

z toho: opravy staveb 121 456,78
   opravy zařízení 4 382,00
Cestovné 22 766,50
Ostatní služby 204 226,40
z toho: telefon 18 145,32
   internet 4 441,08
   poštovné 13 808,00
   školení a vzdělávání 26 475,00
   supervize 24 934,00
   komunální odpad 5 250,00
   propagace 8 299,00
   nájemné 45 000,00
   audit 1 316,00
   správa PC sítě 535,00
   pořízení software 330,00
   kopírování + fotky 288,00
   služby PO + BOZP, revize 12 415,00

Rozpis nákladů:  BYTY
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   ostatní 42 990,00
Mzdové náklady 560 641,00
z toho: mzdy zaměstnanců 556 161,00
   dohody o provedení práce 4 480,00
Pojištění  sociální a zdravotní 174 944,00
Zákonné poj. zaměstnanců 2 657,00
Poplatky a kolky 420,00
Bankovní poplatky 729,50
Televizní poplatky 1 845,00
Pojistné DHM 2 744,00
Pojistné služeb 795,00
Odpisy 109 861,00
NÁKLADY CELKEM 1 511 816,25

CELKEM
Úhrada za ubytování byty NP 172 500,00
Úroky 43,52
Zúčtování fondů 1 089,00
Přijaté příspěvky celkem 516 722,73
z toho: veřejná sbírka 161 000,35
   nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení 18 596,00
   ostatní 337 126,38
Členské příspěvky 600,00
Dotace MPSV ČR 384 000,00
Dotace Jihomoravský kraj 168 000,00
Dotace kraj Vysočina 159 000,00
VÝNOSY CELKEM 1 401 955,25

Službu v roce 2009 podpořili:

Rozpis výnosů:
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Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby občanského sdru-

žení Na počátku je pomoci ženám a dětem, které strávi-
ly část svého života v Domově pro dětský život, udělat  
krok z azylového zařízení do samostatného a úspěšného 
života ...

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 ...

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 poskytované služby a úplné znění poslání, cílů 
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění na 
http://www.napocatku.cz/naslednaPece2NaPocatku.do

Zpráva za rok 2009
V terénní a ambulantní následné péči jsme poskytovali 

služby šesti rodinám s patnácti dětmi.

Poskytování služby „Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský život – sociálně aktivizační služby“ je financováno v rámci projektu 
„Zajištění vybraných sociálních služeb na území  Jihomoravského kraje“ reg. Č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019, který je financován z ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

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



15
25

V této formě služby se spolupráce zaměřuje více na jed-
notlivosti, které pro tu kterou maminku představují ur-
čitou obtížnost v jejím jinak samostatném životě, od po-
moci se sestavováním rodinného rozpočtu (samoživitelka 
závislá na sociálních dávkách) až po pomoc s vytvářením 
si svého obrazu coby plnohodnotné a úctu si zasluhující 
bytosti (dokončení středoškolského vzdělání po mno-
haleté péči o děti). V obou službách se pracuje formou 
sestavování individuálních plánů na určité období a vy-
chází se při tom z maminkou stanovených potřeb a z je-
jich realizovatelného definování ve spolupráci s klíčovým 
pracovníkem.

V rámci služeb následné péče se často začíná trénová-
ním dovedností potřebných k samostatnému vedení do-
mácnosti a učením se těm nejzákladnějším věcem souvi-
sejících s péčí a výchovou dítěte. „Nepotřebnost“ přímé 
pomoci pracovníka je znamením úspěšného směřování 
maminky, a tudíž i služby jako takové. Nezanedbatelnou 
částí naší práce je asistence při řešení krizových situací, 
které se vzhledem k minulosti jednotlivých maminek čas 
od času stávají a mohly by vést ke ztrátě jejich nelehce vy-
budovaných jistot.

 Pracovníci Terénní a ambulantní následné péče:
Bc. Zuzana Fialová - vedoucí a sociální pracovnice
Marie Flesarová - pracovnice v sociálních službách
Ing. Anna Bártová, Ph.D. - sociální pracovnice
Mgr. Ing. Eva Vondráková - koordinátorka služeb
Mgr. Stanislav Bárta - fundraiser a pracovník PR
Mgr. Jana Procházková - účetní
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Terénní a ambulantní následná péče 
Domova pro dětský život 

Individuální projekt

Terénní a ambulantní následná péče 
Domova pro dětský život 

Ostatní zdroje
CELKEM

Spotřeba materiálu 12 364,00 3 606,00 15 970,00
z toho: kancelářské potřeby 901,00 629,00 1 530,00
   odborná literatura 871,00 148,00 1 019,00
   zařízení do 3000,- Kč 285,00 239,00 524,00
   pořízení drobného hmotného majetku 10 287,00 0,00 10 287,00
   propagační materiál, složenky 0,00 2 590,00 2 590,00
   hygienické potřeby 20,00 0,00 20,00
Opravy a udržování 600,00 0,00 600,00
   opravy zařízení 600,00 0,00 600,00
Cestovné 17 220,50 7 689,00 24 909,50
Ostatní služby 28 482,68 29 440,69 57 923,37
z toho: telefon 6 826,23 1 571,69 8 397,92
   internet 1 993,95 312,00 2 305,95
   poštovné 2 631,00 3 196,00 5 827,00
   školení a vzdělávání 4 201,00 14 496,00 18 697,00

Rozpis nákladů:  TERÉNNÍ  A  AMBULANTNÍ  NÁSLEDNÁ  PÉČE
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   supervize 12 025,00 5 475,00 17 500,00
   propagace 365,50 3 471,00 3 836,50
   audit 0,00 551,00 551,00
   správa PC sítě 224,00 0,00 224,00
   pořízení software 0,00 138,00 138,00
   kopírování + fotky 148,00 0,00 148,00
   ostatní 68,00 230,00 298,00
Mzdové náklady 237 058,00 6 156,00 243 214,00
z toho: mzdy zaměstnanců 237 058,00 6 156,00 243 214,00
Pojištění  sociální a zdravotní 77 638,00 2 007,00 79 645,00
Zákonné poj. zaměstnanců 0,00 1 260,00 1 260,00
Bankovní poplatky 0,00 892,00 892,00
Pojistné služeb 332,00 0,00 332,00
NÁKLADY CELKEM 373 695,18 51 050,69 424 745,87
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Terénní a ambulantní následná péče 
Domova pro dětský život 

Individuální projekt

Terénní a ambulantní následná péče 
Domova pro dětský život 

Ostatní zdroje
CELKEM

Úroky 0,00 297,01 297,01
Přijaté příspěvky celkem 0,00 49 258,68 49 258,68
z toho: veřejná sbírka 0,00 32 444,00 32 444,00
   ostatní 0,00 16 814,68 16 814,68
Členské příspěvky 0,00 1 495,00 1 495,00
Dotace JM kraj, individuální projekt 373 695,18 0,00 373 695,18
VÝNOSY CELKEM 373 695,18 51 050,69 424 745,87

Rozpis výnosů:
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Členové sdružení se sešli v roce 2009 dvakrát na členské 
schůzi. První setkání 13. 6. proběhlo v Poděbradech a byl 
na něm zvolen nový správní výbor. Nejslavnostnější částí 
celého stekání pak byla svatba jedné ze členek sdružení. 
Gratulujeme. Podzimní setkání proběhlo tradičně v Do-
mově pro dětský život.

Dobrovolníci
Na první místo patří poděkování všem, kteří dobrovol-

ně přiložili své ruce ke společnému dílu. V rámci Poradny 
Na počátku to bylo 21 dobrovolníků, kteří odpracovali  
254,5 hodiny. Pomáhali nám především s administrativou  
a měli velkou zásluhu na tom, že se jsme odeslali přes 
6 500 dopisů našim dárcům a spolupracovníkům. V Do-
mově pro dětský život působilo 10 dobrovolníků, kte-
ří společně odpracovali 205 hodin. V následné péči se 
díky dobrovolníkům podařilo zajistit zajímavý program 
pro děti i jejich maminky přes prázdniny. Celkem v této 
službě působili 4 dobrovolníci a společně odpracovali  
208 hodin.

Naši dobrovolníci měli dvě příležitosti se společně 
setkat. První setkání proběhlo v Domově 11. 4. 2009. 
Na tomto setkání bylo 5 dobrovolnic a společný čas 
jsme trávily batikováním hedvábných šátků a vyrá-
běním drátěných šperků. Druhé setkání se konalo  

31.10. 2009 v brněnské Poradně. Na setkání přišlo 6 dob-
rovolnic a věnovaly jsme se tvoření mandal různými tech-
nikami. 

Informování o sdružení a finanční zdroje
Činnost našeho sdružení jsme v roce 2009 představili 

na dvou veletrzích. V dubnu jsme se prezentovali na 10. 
veletrhu neziskových organizací v Praze, který pořádalo 
Fórum 2000. V říjnu jsme otevřeli stánek na brněnském 
výstavišti na akci Pro Váš úsměv pořádané v souvislosti 
s veletrhem Medical Fair 2009. Naše letáky byly po ně-
kolik měsíců umístěny v prostředcích veřejné dopravy v 
Brně, Praze a Jihlavě. Pravidelně jsme informovali spolu-
pracující organizace o nabídce našich služeb. Zapojili jsme 
se do komunitního plánování v městě Brně a informace o 
našich službách jsme zveřejnili v několika katalozích soci-
álních služeb.

Novinkou v roce 2009 pro nás byl vstup do Individuál-
ního projektu Jihomoravského kraje. Jedná se o prostřed-
ky z evropských fondů, jejichž prostřednictvím financuje 
dvě z našich služeb. Zbylé služby byly dotovány stejně 
jako v minulých letech z prostředků MPSV, krajů, města 
Brna a z darů velkého množství nezištných dárců. Děku-
jeme.

Ze sdružení
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CELKEM
Spotřeba materiálu 6 198,00
   odborná literatura 4 313,00
   propagační materiál, složenky 1 785,00
   ostatní materiál 100,00
Cestovné 4 146,50
Ostatní služby 20 270,09
z toho: telefon 6 129,59
   internet 671,50
   poštovné 135,00
   propagace 11 606,00
   ostatní 1 728,00
Poplatky a kolky 300,00
Bankovní poplatky 411,50
Pojistné DHM 1 585,00
Poskytnuté čl. příspěvky 6 316,00
NÁKLADY CELKEM 39 227,09

Rozpis nákladů:  REŽIE Rozpis výnosů:

Úroky 66,00
Zúčtování fondů 1 585,00
Přijaté příspěvky celkem 33 521,59
   ostatní 33 521,59
Členské příspěvky 4 054,50
VÝNOSY CELKEM 39 227,09
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CELKEM
Spotřeba materiálu 567  917,90
z toho: kancelářské potřeby 35 939,00
   odborná literatura 22 170,00
   zařízení do 3000,- Kč 117 573,00
   pořízení drobného hmotného majetku 144 036,50
   materiál na kurzy 19 798,00
   propagační materiál, složenky 32 589,40
   spotřeba  PHM 40 231,00
   hygienické potřeby 19 028,00
   spotřební materiál na provoz a údržbu 89 607,50
   pracovní oděvy 2 415,00
   ostatní materiál 44 530,50
Spotřeba energií 409 007,06
z toho: vodné a stočné 49 387,00
   palivo – uhlí 42 798,99
   elektrická energie 169 141,00

   plyn 147 680,07
Opravy a udržování 261 444,88
z toho: opravy staveb 215 088,78
   opravy aut   23 523,40
   opravy zařízení 22 832,70
Cestovné 126 254,00
Ostatní služby 751 221,18
z toho: telefon 106 168,30
   internet 25 368,78
   poštovné 92 978,00
   školení a vzdělávání 165 361,00
   supervize 85 784,00
   komunální odpad 8 250,00
   propagace 69 814,90
   nájemné 45 012,00
   audit 8 330,00
   správa PC sítě 3 519,20

Rozpis nákladů:  CELKEM  ZA  SDRUŽENÍ
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   pořízení software 3 490,00
   kopírování + fotky 476,00
   image – Česká pošta 535,00
   odvoz fekálií + rozbor vody 3 438,00
   služby PO + BOZP, revize 37 965,00
   ostatní 94 731,00
Mzdové náklady 2 960 329,00
z toho: mzdy zaměstnanců 2 856 784,00
   dohody o provedení práce 70 285,00
   dohody o provedení činnosti 33 260,00
Pojištění  sociální a zdravotní 908 353,00
Zákonné poj. zaměstnanců 13 606,00
Poplatky a kolky 3 070,00
Bankovní poplatky 10 472,00
Rozhlasové poplatky 1 620,00
Televizní poplatky 2 655,00
Pojistné aut 43 233,50

Pojistné DHM 12 213,00
Pojistné služeb 3 951,00
Pojistné ostatní 1 625,00
Poskytnuté čl. příspěvky 6 316,00
Odpisy 471 349,00
NÁKLADY CELKEM 6 554 637,52
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CELKEM

Úhrada za ubytování Domov 98 380,00
Úhrada za ubytování byty NP 172 500,00
Úroky 1 794,75
Zúčtování fondů 245 191,89
Ostatní  výnosy    17 938,00
z toho za: telefon 2 779,00
   cesty  autem 10 454,00
   látky + ost. materiál 455,00
   jiné 4 250,00
Přijaté příspěvky celkem 979 806,20
z toho: veřejná sbírka 325 993,62
   nadace, nadační fondy, obce, ob. sdružení 108 308,00
   ostatní 545 504,58
Členské příspěvky 9 000,00
Dotace MPSV ČR 715 500,00
Dotace Jihomoravský kraj 285 000,00

Dotace kraj Vysočina 159 000,00
Dotace město Brno 100 000,00
Dotace JM kraj, individuální projekt 3 299 177,68
VÝNOSY CELKEM 6 083 288,52

Rozpis výnosů:
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AKTIVA - majetek  sledovaný podle složení k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009

Dlouhodobý hmotný majetek  odpisovaný 10 880 318,50 10 844 768,50
z toho: stavby 10 024 084,00 10 024 084,00
   samostatné movité věci 685 041,00 685 041,00
   drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 171 193,50 135 643,50
Hmotný investiční majetek neodpisovaný 95 333,00 105 333,00
z toho: pozemky 95 333,00 95 333,00
   umělecká díla - obraz 0,00 10 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12 447,00 70 486,00
Ostatní dlouhodobé půjčky 111 000,00 58 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – družstevní byt 760 000,00 760 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1 815 174,50 - 2 250 973,50
z toho: stavby -1 442 832,00 - 1 783 650,00
   samostatné movité věci  -201 149,00 - 331 680,00
   drobný dlouhodobý majetek   -171 193,50 - 135 643,50
Peníze 74 439,00 57 292,00
Bankovní účty 637 253,80 1 450 943,63
Peníze na cestě 0,00 - 5 000,00
Odběratelé 0,00 873 249,70
Poskytnuté provozní zálohy 197 121,00 232 689,00

Rozvaha v Kč
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Pohledávky 19 934,50 41 631,50
Náklady příštích období 66 120,36 46 919,00
Příjmy příštích období 0,00 245 371,51
AKTIVA CELKEM 11 038 792,66 12 530 710,34

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009

Vlastní jmění 10 694 148,31 10 292 803,31
Fondy    315 577,29 748 010,20
z toho: dary od soukromých osob – veřejná sbírka 220 166,87 321 031,38
   dary od soukromých osob na činnost sdružení 22 141,02 293 691,42
   dary – Centrum pro rodinu a sociální péči 1 089,00 8 692,00
   dary od soukromých osob na projekt Dobrá Voda 2 180,40 595,40
   dotace Jihomoravského kraje na rok 2009, 2010 70 000,00 124 000,00
Přijaté zálohy 0,00 1 342 344,00
Krátkodobé závazky 295 780,06 386 169,83
Výnosy příštích období 0,00 36 996,00
Dohadné účty pasivní 144 422,00 195 736,00
Výsledek hospodaření - 411 135,00 -471 349,00
PASIVA CELKEM 11 038 792,66 12 530 710,34
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k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009

Bankovní účty celkem 637 253,80 1 450 943,63
z toho: Československá obchodní banka, a.s. – veřejná sbírka 475 551,07 342 844,08
   Československá obchodní banka, a.s. – Poštovní spořitelna 27 194,51 14 259,70
   Česká spořitelna, a.s. 128 542,91 1 087 841,20
   Česká spořitelna, a.s.  –  vkladový účet 5 965,31 5 998,65
Peníze - pokladny celkem 74 439,00 57 292,00
z toho: pokladna Domov 26 778,00 13 235,00
   pokladna Brno 32 554,00 13 549,00
   pokladna Následná péče 15 107,00 30 508,00

Stav peněžních prostředků v Kč
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Celková účetní ztráta  je tvořena odpisy a činí 471 379,00 Kč.

Třetí veřejná sbírka
Probíhá od 1. 9. 2007 do 25. 7. 2010.
Za první dva roky konání veřejné sbírky, tj. od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2009, bylo vybráno 1 684 365,78 Kč.

Účelem veřejné sbírky je získání finančních prostředků na spolufinancování investičních, provozních a mzdových nákla-
dů 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 pro uživatelky 
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.

Poznámky ke zprávě o hospodaření
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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 25 členů.

Graficky upravil Filip Čejka.
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Správní výbor:
Mgr. Ing. Eva Vondráková  (předsedkyně, statutární zásupkyně)
Mgr. Stanislav Bárta  (místopředseda, statutární zástupce)
Mgr. et  Mgr. Marie Pacherová (členka)
JUDr. Eva Herzánová  (členka)
Ing. Anna Bártová, Ph.D. (členka do 13. 6. 2009)
Jana Lazáriková (členka od 13. 6. 2009)

Revizorky kontroly a hospodaření:
Mgr. Dana Nováková, Ph.D.
Jana Lazáriková (do 13. 6. 2009)
Mgr. Sylva Bártová (od 17. 10. 2009)



 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 klientkám Pobytové následné péče  
 Domova pro dětský život a jejich dětem

 Panu Mgr. Róbertovi Hodankovi za darování obrazu

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

 Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace 
 z rozpočtu kraje na provoz Poradny Na počátku 
 a Pobytové následné péče Domova pro dětský život 

 Kraji Vysočina za  poskytnutí finanční dotace z rozpočtu 
 kraje na provoz Pobytové následné péče Domova  
 pro dětský život 

 Panu Petru Kavánkovi a společnosti ExTech s.r.o  
 za technickou podporu a správu webových stránek

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

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

 Paní Boženě Nečasové za poskytnutí materiální pomoci  
 klientkám Domova pro dětský život

 Členkám a členům Občanskému sdružení Zrnka za  
 hračky darované dětem klientek Domova pro dětský  
 život a Pobytové a ambulantní 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

 Panu Milanu Vobrovi za darování použitého televizoru 
 a videorekordéru pro Pobytovou následnou péči  
 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

Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům v roce 2009
(v abecedním pořadí)



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.


