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Základní informace
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, v současné době je členy sdružení 25 osob. 

Jsme členy Sdružení azylových domů (S.A.D.), České rady humanitárních organizací (ČRHO), Spolku oborové 
konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK), Koordinačního uskupení NNO Vyso-
činy (KOUS), Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK), Asociace veřejně 
prospěšných organizací (AVPO) a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).

Kontaktní údaje:
Adresa: Na počátku, o. s.
Soběšická 60, 614 00 Brno
Telefon: 548 221 405 (nepřetržitá služba)
Email:  info@napocatku.cz
Web:  www.napocatku.cz
IČO:  60 55 46 65

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s. Brno
číslo účtu: 1344243369/0800

Veřejná sbírka:
Československá obchodní banka, a. s. Brno
číslo účtu: 3657833/0300, variabilní symbol 001

Správní výbor k 23. 2. 2011:
Mgr. Ing. Eva Vondráková (předsedkyně, statutární 
zástupkyně, telefon: 774 440 812)
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová (místopředsedkyně, 
statutární zástupkyně)
JUDr. Eva Herzánová (členka)
Jana Lazáriková (členka) 
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (členka)
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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé,

nastala chvíle předložit Vám pře-
hled o roční práci občanského 
sdružení Na počátku a poohléd-
nout se za uplynulým rokem 2010. 
Než nalistujete stránky, jež Vám 
zprostředkují všechny důležité 
informace, dovolte mi podělit se  
s Vámi o jednu zkušenost, která se 
s rostoucí intenzitou hlásí o slovo: 

Stále častěji se totiž setkávám s ženami či příběhy žen, kte-
ré podstoupily potrat a nesou si tíhu tohoto rozhodnutí 
velice dlouho, snad po zbytek života. Myslím tedy stále 
častěji také na to, že když nabídneme těhotné ženě v kri-
zi pomoc, pomůžeme nejen tomu, aby se její dítě mohlo 
narodit, ale velmi tím pomůžeme i jí. Záchrana nenaroze-
ného života je spojena se záchranou žen od bolesti a tíhy, 
kterou potrat dítěte do života přináší.

Několik let jsme doprovázeli ženu, která u nás porodila 
chlapce. Šlo tehdy již o její druhé těhotenství. Když če-
kala své první dítě, šla na potrat. Její potracené dítě (tato 
maminka měla představu, že to byla holčička) však rostlo 

vedle ní. Se slzami v očích mi říkala, že když potká holčič-
ku tak starou, jak by byla ta její (v té době by jí bylo 6 let), 
často si říká: takto by teď byla velká ta moje dceruška. 
A jako je mi vždy líto, když slyším o vykonaném potra-
tu, je mi upřímně líto i žen, které ho podstoupily. Velice 
bych jim přála, aby nalezly vnitřní mír. V této souvislosti 
pak děkuji všem dárcům, pracovníkům, dobrovolníkům 
a spolupracovníkům, že díky nim mohlo přijít na svět 
109 dětí a jejich maminky se svou volbou pro život dítěte 
uchránily velikého soužení.

Spojme tedy opět své síly, milí přátelé, a umožněme tě-
hotným ženám v obtížné životní situaci, aby našly pomoc 
v Na počátku. Předpověď o situaci v oblasti veřejných 
zdrojů, obávám se, není příliš příznivá, a my si velmi váží-
me toho, že díky Vaší pomoci jsme dosud nemuseli ome-
zovat poskytované služby a mohli plánovat rozvoj našeho 
společného úsilí napomáhat životu. Kéž je tomu tak i do 
budoucna, kéž s námi i nadále zůstane Vaše přízeň.

S přáním pokojných dnů plných světla a dobra, Vaše

Eva Vondráková, předsedkyně sdružení
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Poslání
Občanské sdružení Na počátku usiluje o ochranu a rozvoj lidského života.

Pro realizaci tohoto poslání členové sdružení volí cestu ochrany nenarozeného dítěte, jehož život je ohrožen umělým 
potratem, a dále podporou a vzděláváním rodičů, kterým je svěřena péče o rozvoj dětí.

K ochraně a rozvoji života sdružení přispívá:
1) provozováním azylových domů se sociálním programem pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě donosit,  
 ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky (takové domovy mají být bezpečným místem pro  
 ochranu ohroženého života a prostředím podpůrným pro osobnostní zrání);

2) poradenstvím ženám, které se v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím dostávají do krizové situace; 

3) vzděláváním a podporou osobnostního růstu žen s důrazem na objevení jejich ženství, procitání v něm  
 a posílení mateřské identity;

4) informováním široké veřejnosti v oblasti úcty k lidskému životu (tj. o vývoji lidského jedince před narozením,  
 o poslání muže a ženy, o interrupci, jejích následcích a o 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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Hodnotový kodex
Každý člověk je hluboce ctěn a to sám o sobě bez ohledu na společenské postavení, dosažený stupeň rozvoje, zdraví, 
věk, pohled na svět či způsob života. 

Vysoká hodnota dále náleží: 

 rozvoji potenciálu lidské bytosti, který je uskutečnitelný především v prostředí svobody a lásky  
     (pečlivé pozornosti a zájmu, respektu a přijetí), jež umožňuje zbavovat se strachu a nedůvěry, které rozvoji brání

 lásce, jediné možné energii skutečného života a růstu

 kráse, uskutečňované ve všem (ve smyslu jisté dokonalosti činu, či umění)

 radosti, pramenící z pevné víry v konečný a jistý úspěch světa, a jistý úspěch dobra ve světě

 solidaritě, ve smyslu vědomí příslušnosti k celku a starosti o celek

 spolupráci, jež sjednocuje úsilí mnohých o společné dobro

 kvalitním mezilidským vztahům

 rodině a mateřství.
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Těhotné maminky v tísni potřebují pomoc 
Pomáhejme společně. 
Přispějte na provoz jednoho z našich čtyř projektů.

Jak nás můžete podpořit?

1) Můžete přispět do veřejné sbírky – složenkou, převo-
dem nebo osobně na některé z akcí, kterých se účastní-
me. 

Veřejná sbírka: 3657833/0300, v. s. 001

2) Uspořádejte sbírku mezi svými příbuznými, kamará-
dy a známými, ve škole, na pracovišti, v duchovním spo-
lečenství. 

3) Můžete dát dar na provoz sociálních služeb mimo ve-
řejnou sbírku – sepíšeme darovací smlouvu. 

4) Ženy, které u nás hledají pomoc, můžete podpořit 
drobným hmotným darem – vybavením, pomůckou, 
potřebami pro děti atd.

5) 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.  
Informujte o naší činnosti všude, kde to je možné. 

6) Pomoci můžete i svou dobrovolnou činností – práce 
pro dobrovolníky je stále dost. 

Díky daru na podporu našich projektů si můžete pod-
le zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu snížit daňový 
základ:  

Fyzické osoby si mohou dar od daňového základu odečíst, pokud 
je dar (nebo součet darů za celý rok) vyšší než 1 000 Kč nebo 
pokud je dar nebo jejich součet vyšší než 2 % daňového zákla-
du. Celkem si fyzická osoba může odečíst nejvíce 10 % základu 
daně. 
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Právnické osoby mohou od daňového základu odečíst dar (nebo 
jejich součet za celý rok), pokud je vyšší než 2 000 Kč. Celkem je 
možné odečíst dary do výše 5 % z daňového základu.
 
V případě hmotného daru je hodnotou zůstatková cena daru nebo 
hodnota zachycená v účetnictví (dle zvl. právního předpisu).
 
Na požádání a po zaslání kontaktních údajů Vám rádi vysta-
víme Potvrzení o daru, které pro získání daňové úlevy budete 
potřebovat, příp. sepíšeme darovací smlouvu.

Přispět nám můžete jednoduše i online pomocí elektronické peně-
ženky PaySec a plateb kartou na www.darujspravne.cz



Poradna Na počátku   
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě) 

 Poslání
Poradna poskytuje odborné poradenství těhotným že-
nám, které se v důsledku svého těhotenství dostaly do 
tíživé životní situace. Poradna je současně jediným kon-
taktním místem pro přijímání do azylového domu, jehož 
provozovatelem 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

O Poradně jsme si povídali s její vedoucí Lenkou Pláte-
níkovou:

Lenko, proč, s jakým konkrétním cílem a na jakém základě 
je provozována Poradna Na počátku?
Základním záměrem provozu Poradny je s využitím od-
borného sociálního poradenství přispět ke stabilizaci kri-
zového stavu klientky a pomoci jí otevřít další možnosti 
řešení její situace. Toho se snažíme dosáhnout zklidně-
ním, poskytnutím dostatečných informací a nabídkou 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory MPSV Rodina, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

01I06 Logotyp v základním černobílém provedení

Logotyp, tedy grafický symbol s typografií, vyobrazen ve stupních šedi. Od nejsvětlejšího tónu – 30 %, 60 % a 100 %.
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možností, které k tomu klientka může přímo využít. Také 
poskytujeme kontakty na specializovaná pracoviště a od-
borníky, kteří by jí mohli být v řešení situace užiteční. 
Snažíme se vždy nejdříve hledat přirozené formy řešení. 
Klademe důraz také na orientaci klientky ve vlastních 
právech a povinnostech.

Jaký byl o Poradnu ze strany klientek zájem?
V roce 2010 se na Poradnu obrátilo s žádostí o pomoc cel-
kem 165 klientek. Většina z 276 kontaktů se uskutečnila 
telefonicky. Email využívaly z větší části pro jednorázové 
dotazy a problémy. Malé procento klientek přišlo hned 
napoprvé osobně do Poradny. 

Jakým způsobem spolupracuje Poradna s dalšími organi-
zacemi a jaký má případná spolupráce přínos?
Spolupracujeme většinou při řešení konkrétního přípa-
du klientky – zpravidla jde o dotazy na možnost umístě-
ní v azylovém zařízení. Letos jsme se více zaměřili na na-
vázání spolupráce formou osobních návštěv, poznávání 
jednotlivých zařízení a organizací. Pokud klientkám ně-
které zařízení doporučujeme, je vždy vhodné mít osobní 
zkušenost, nabízené služby a prostředí lépe znát. Práce  
s klientkami je tak efektivnější – rozšiřuje se povědomí  
o tom, jak která konkrétní služba probíhá, a za jakých 

podmínek. Lepší informovanost klientky uklidňuje  
a podporuje jejich důvěru a jistotu. 

Jaké se v roce 2010 udály změny?
V rámci služby jsme se snažili rozšířit informovanost pro 
případné klientky, organizace a veřejnost: pravidelně 
dodáváme letáky na určená místa v Brně, vytvořili jsme 
novou podobu propagačního letáku a založili účet na so-
ciální síti Facebook. 

Vyvolá vzpomínání na loňský rok v Poradně též úsměv na 
tváři?
Radost nám udělal případ jedné klientky. Ta se při pří-
chodu k nám nacházela v téměř neřešitelné situaci,  
bez prostředků. S významnou pomo-
cí brněnského Centra pro rodinu  
a sociální péči jsme jí mohli po-
skytnout ubytování v našem 
azylovém Domově pro 
dětský život a vyřešit  
i další záležitosti, které 
vedly ke vzniku její 
nelehké situace. Nyní 
se těší ze své krásné  
a zdravé dcerky.
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Domov pro dětský život

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě) 

 Poslání
Domov pro dětský život poskytuje azylové ubytování  
a sociální program těhotným ženám v tísni, které si pře-
jí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí  
k tomu nemají podmínky.

 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.

 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 nábožen-
skou příslušnost.

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

Více nám o Domově řekne jeho vedoucí Lenka Kobyl-
ková:

Lenko, již víme, že Domov pro dětský život poskytuje chrá-
něné ubytování nastávajícím maminkám. Jaká další po-
moc je spojena s provozem Domova?

Poskytování služby „Domov pro dětský život“ je financováno v rámci projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského 
kraje“ reg. Č. Z.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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Maminky se účastní mnoha aktivit a kurzů, připravova-
ných a vedených pracovníky Domova -  péče o domác-
nost, zdravotnictví, péče o matku a dítě, předporodní 
příprava, vaření, orientace v systému sociální ochrany  
a další. Nejdůležitější částí práce s maminkami je tzv. in-
dividuální plánování, ve kterém maminka s podporou 
klíčového pracovníka řeší svoje nejnaléhavější problé-
my, zejména bydlení po odchodu z Domova a finanční 
situaci. Maminky se tedy mohou s podporou klíčových 
pracovníků naučit například hospodařit s finančními 
prostředky, vést rodinný rozpočet a samostatně jednat  
s úřady a institucemi.

Je možné říci, jaký je přibližný počet žen a dětí, které Do-
movem prošly?
Od zprovoznění Domova až do konce minulého roku to 
bylo celkem 130 žen. V průběhu jejich pobytu se naro-
dilo 109 dětí. Dalších 65 dětí přišlo do Domova již s ma-
minkami. 

A jak to vlastně bylo v roce 2010?
Loni bylo v Domově ubytováno 13 maminek a 14 dětí.  
Z toho se 6 dětí narodilo během pobytu jejich maminek 
v Domově.

Jaké události potkaly v roce 2010 klientky a pracovní kolek-
tiv Domova?
V loňském roce některé maminky pobyly v Domově jen krátkou 
dobu a podařilo se jim najít zázemí u příbuzných nebo u partne-
rů. Během roku maminky trávily hodně času při společenských 
hrách, na kurzech, v klubu maminek a v létě na zahradě. Společ-
ně s dětmi si užily oslavu Dne dětí, opékání na zahradě, výlety 
do blízkého městečka a do okolí. Nejvíce radosti však bylo v Do-
mově na podzim a před Vánocemi. To se naplnil čas očekávání 
pro čtyři maminky, kterým se narodily krásné holčičky.

Aby byl pobyt na naší zahradě příjemný i v letních měsících, 
pořídily jsme velký altán, který byl hodně využíván. Také jsme 
vybavily pokoje maminek novými chladničkami a do kurzu šití 
jsme koupili dva šicí stroje. 

Z mého pohledu byl loňský rok 
náročný. Změnila se převáž-
ná část pracovnic v přímé 
práci, což přineslo změny  
a jistou zátěž pro stávající 
pracovníky. Jsem ráda, 
že jsme to zvládli a spo-
lečně se pustíme do 
práce v novém roce.



10

V černobílém tisku a v případech, kdy z technických důvodů není možné aplikovat značku v jejím barevném 
provedení, se používá její černobílá varianta.

Logo kraje i text jsou v bílé barvě. Barva hlavního pole je v základní variantě 100% černá, pole doplňkové 
má barvu šedou (50% černá).

Výjimečně, pokud technologie tisku neumožňuje tisk ve stupních šedi nebo by tento tisk nebyl kvalitní,
je jako alternativní řešení povolena varianta, kdy obě podkladové plochy mají barvu černou.

Značka Černobílá pozitivní varianta

výjimečně

2.3

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

01I06 Logotyp v základním černobílém provedení

Logotyp, tedy grafický symbol s typografií, vyobrazen ve stupních šedi. Od nejsvětlejšího tónu – 30 %, 60 % a 100 %.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě) 

 Poslání
Posláním sociální služby Domy na půli cesty je nabíd-
nout pomoc spojenou s přechodným ubytováním mat-
kám a jejich dětem. 

 Cíle
Cílem služby je podpořit uživatelku ve fázi jejího pře-
chodu z azylového domu do nezávislejší formy života v 
přirozené komunitě.

 Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, které opouštějí 

azylové domy a které zároveň pociťují 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 zněnína 
http://www.napocatku.cz/naslednaPece1NaPocatku.do

 Na některé podrobnosti jsme se zeptali Jany Kodetové, 
vedoucí této služby:

Jano, mohla bys prosím více popsat projekt Bytů na půli 
cesty? Proč je jeho provoz důležitý?
Projekt Byty na půli cesty nabízí pomoc a podporu ma-
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minkám s dětmi, které opouštějí azylové domy. Základem 
projektu je poskytnutí přechodného ubytování. Během 
pobytu v azylovém domě se snažíme podpořit maminky 
na cestě k nezávislému životu ve společnosti tak, aby si 
v novém prostředí uchovaly adaptabilní vzorce chování 
a další dovednosti získaly právě v rámci projektu Bytů na 
půli cesty. V Bytech jsou mnohem blíže všem běžným ži-
votním situacím než v azylových domech, snaží se je řešit 
samostatně, ale pořád mají k dispozici podporu pracov-
ního týmu, na který se mohou obrátit. 

Co je jeho konkrétní náplní? Jaké činnosti si za ním může-
me představit?
Má odpověď vychází z toho, co jsem naznačila již výše. 
Konkrétně pomáháme maminkám zejména při vedení 
domácnosti a hospodaření s finančními prostředky, při 
zvládání péče o dítě a osvojení forem péče o své zdraví 
a duševní stabilitu, v orientaci ve vlastních právech a po-
vinnostech a v neposlední řadě při hledání zaměstnání  
a následného místa k bydlení.

Kolika maminkám v minulém roce projekt pomohl?
V Bytech na půli cesty byly v roce 2010 ubytovány cel-
kem 4 maminky s 11 dětmi. 

Co se událo nového v roce 2010?
Jedné z maminek se například podařilo dokončit i díky 
naší pomoci a podpoře další ročník studia na středním 
odborném učilišti, z čehož máme velikou radost. V červ-
nu 2011 bude skládat závěrečné zkoušky, takže jí budeme 
držet palce.
Podařilo se nám také zvládnout jednu nelehkou situaci, 
kdy hrozilo jedné z maminek reálné odebrání 4 dětí do 
dětského domova. Tato událost posunula pracovníky 
sdružení zase o kousek dál v metodách práce a zvládání 
krizových situací.

Jaká byla spolupráce s dalšími organizacemi?
V minulém roce jsme navázali užší spolupráci s azylový-
mi domy v kraji Vysočina. Navazová-
ní spolupráce probíhalo formou 
osobních návštěv, stáží, příp. 
i setkáváním nad odborný-
mi tématy a předáváním 
zkušeností s pracovníky 
jednotlivých zařízení.
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Terénní a ambulantní následná péče Domova
pro dětský život – sociálně aktivizační služby

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě) 

Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby je nabídnout pomoc 
matkám a jejich dětem, které ukončily pobyt v azylovém 
domě.

Cíl
Cílem služby je podpořit uživatelku ve fázi jejího pře-
chodu z azylového domu do nezávislejší formy života 
v přirozené komunitě.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi opouštějící azylové 
domy, které pociťují potřebu podpory pro fázi přechodu 
do zcela samostatného a nezávislého života a bydlí v kraji 
Vysočina nebo v Brně.

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

Projekt Sociálně aktivizační služby představuje jeho ve-
doucí Jana Kodetová:

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 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
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V čem spočívá tento projekt a jak se liší od Bytů na půli 
cesty, které také vedeš?
Projekt Sociálně aktivizačních služeb obdobně jako po-
bytová forma projektu Byty na půli cesty pomáhá mamin-
kám s dětmi, které na své životní cestě prošly azylovým 
ubytováním a pro fázi přechodu do zcela samostatného 
života ve společnosti pociťují ještě potřebu podpory. 
Podstatným rozdílem je, že matky nevyužívají přechod-
ného ubytování, ale jimi požadované činnosti probíhají 
v jejich domácnostech, popř. ambulantní formou v místě 
poskytování služby.

Co je jeho konkrétní náplní? Jaké činnosti si za ním může-
me představit?
Konkrétní náplní jsou u tohoto projektu spíše jednotlivé 
zakázky matek než celý komplex nabízených činností. 
Nejčastější zakázkou bývá podpora při zvládání péče 
o dítě, vybavení dovednostmi pro řešení výchovných  
a vzdělávacích potřeb dětí, zajištění podmínek pro vol-
nočasové aktivity dětí, dále zorientování se ve vlastních 
právech a povinnostech včetně vybavení dovednostmi 
k jejich uplatňování, podpora při hospodaření s penězi 
včetně předcházení zadluženosti. 

Kolika maminkám tento projekt v minulém roce pomohl?
Projekt Sociálně aktivizační služby podpořil v roce 2010 
celkem 5 maminek s 12 dětmi.

Co se událo nového v roce 2010?
Sociálně aktivizační služby jsou projektem, ve kterém je 
snad nejvíce viditelné, jak maminky s dětmi, které prošly 
azylovým ubytováním, popř. Byty na půli cesty, dokáží 
v přirozeném prostředí samostatně obstát. Dobře smě-
rovanou a cílenou pomocí se podařilo 4 maminkám za-
čít fungovat ve společnosti zcela nezávisle na sociálních 
službách. A to nám dělá samozřejmě radost.
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Dobrovolnice, dobrovolníci, praktikantky
I v průběhu celého roku 2010 jsme se těšili přízni dob-
rovolnic, dobrovolníků a praktikantek, kteří nám svou 
nezištnou pomocí nejednou vytáhli trn z paty. Bylo jich 
celkem 19 a pomáhali s tradičními činnostmi: tvorbou  
a aktualizací databáze, balením vánočních dopisů a čajů 
pro dárce, úpravou a aktualizací nástěnek ve městě, roz-
nosem letáků a mnoha jinými. Dva z nich také vypomoh-
li s hlídáním dětí v Pobytové návazné péči. Oba se dětem 
věnovali s maximálním úsilím a děti i maminky byly nad-
šeny. 

Dobrovolnice a dobrovolníci odvedli celkem 228 hodin 
a praktikantky 98 hodin práce. Všem jsme Vám za tuto 
významnou pomoc velmi vděční a věříme, že nám bude-
te rádi pomáhat i nadále.  

Ukončení Třetí veřejné sbírky
Od 1. 9. 2007 do 25. 7. 2010 probíhala v pořadí Třetí 
veřejná sbírka na podporu sociálních služeb poskyto-
vaných sdružením Na počátku. Její výsledný výnos činí 
celkem 2,28 milionu korun. 

Zahájení Čtvrté veřejné sbírky
Následně po uzavření a vyúčtování Třetí veřejné sbírky 
byla zahájena sbírka nová. Stalo se tak 1. října 2010 na 
základě povolení Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
č.j. JMK/114901/2010. Své případné dary tak můžete za-
sílat i nadále na stejné číslo sbírkového účtu jako dosud, 
tj. 3657833/0300, variabilní symbol 001. 

Veletrh Medical Fair
V  rámci Týdne zdravotnictví proběhl v Brně Mezinárod-
ní veletrh Medical Fair Brno Central Europe/Rehapro-
tex. Konal se ve dnech 19. - 22. 10. 2010 a díky projektu 
„Pro Váš úsměv“ se jej naše sdružení mohlo zúčastnit 
coby „vystavovatel“. Pracovníci a dobrovolníci prezen-
tovali činnost sdružení a rozdávali informační letáky. 

Týden splněných přání
Na podzim se naše sdružení zúčastnilo Týdne splněných 
přání. Prezentace Na počátku proběhla v pátek 26. lis-
topadu v knihkupectví Barvič a Novotný. V rámci bene-
fičního týdne bylo možné zakoupit zajímavé výrobky  
a netradiční vánoční dárky a zároveň podpořit naše pro-
jekty.

Ze sdružení aneb Co vše nás potkalo a neminulo
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Vánoční sbírka Moravského gymnázia
Na sklonku roku 2010 podpořili studenti a vyučující Mo-
ravského gymnázia Vánoční sbírkou těhotné ženy v kri-
zi. Celkový finanční výtěžek sbírky činil 7 300 korun. 
Sbírka však nebyla zaměřena pouze na finanční po-
moc. Několikatisícovou hodnotu měl též materiál, 
který se na podporu maminkám a jejich ratoles-
tem podařilo vybrat. Šlo zejména o hygienické 
potřeby pro nejmenší děti (krémy, plenky, vlhké 
ubrousky, mýdla), kojenecké oblečky, dokonce 
i šampony a jiné přípravky pro jejich maminky.
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Celkem

Spotřeba materiálu 219 004,00
z toho: kancelářské potřeby 12 942,00

odborná literatura 5 015,00
zařízení do 3 000,- Kč 27 015,20
pořízení drobného hmotného majetku 152 012,40
propagační materiál, složenky 10 191,40
hygienické potřeby 1 878,00
spotřební materiál na provoz a údržbu 6 243,00
ostatní materiál 3 707,00

Spotřeba energií 31 821,00
z toho: vodné a stočné 2 592,00

elektrická energie 20 568,00
plyn 8 661,00

Opravy a udržování 81 173,60
z toho: opravy staveb 81 173,60
Cestovné 28 335,00
Ostatní služby 97 098,40
z toho: telefon 19 962,02

internet 8 603,34

Zpráva
o hospodaření

PORADNA NA POČÁTKU
Rozpis nákladů:
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poštovné 11 433,00
školení a vzdělávání 23 728,00
supervize 9 490,00
propagace 6 439,00
právní a ekonomické služby 1 208,00
správa PC sítě 912,00
pořízení software 1 720,00
image – Česká pošta 101,40
služby PO + BOZP, revize 7 799,64
ostatní 5 702,00

Mzdové náklady 386 163,00
z toho: mzdy zaměstnanců 386 163,00
Pojištění  sociální a zdravotní 132 101,00
Zákonné poj. zaměstnanců 1 617,00
Poplatky a kolky 150,00
Bankovní poplatky 2 506,50
Pojistné DHM 1 987,00
Pojistné služeb 390,00
NÁKLADY CELKEM 982 346,50

Rozpis výnosů:  
Celkem

Úroky 1 444,68
Zúčtování fondů 167 936,75
Ostatní  výnosy    0,16
z toho: telefon 0,16
Přijaté příspěvky celkem 191 284,91
z toho: veřejná sbírka 190 564,91
           ostatní 720,00
Členské příspěvky 3 486,00
Dotace MPSV ČR 389 194,00
Dotace Jihomoravský kraj 149 000,00
Dotace město Brno 80 000,00
VÝNOSY CELKEM 982 346,50
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DOMOV PRO DĚTSKÝ ŽIVOT
Rozpis nákladů:  

Domov pro dětský život
Individuální projekt JM kraj

Domov pro dětský život  
Ostatní zdroje Celkem

Spotřeba materiálu 149 755,00 237 004,20 386 759,20
z toho: kancelářské potřeby 13 991,00 1 952,00 15 943,00

odborná literatura 12 829,00 2 776,00 15 605,00
zařízení do 3 000,- Kč 18 918,00 36 357,00 55 275,00
pořízení drobného hmotného majetku 0,00 155 627,20 155 627,20
materiál na kurzy 3 948,00 0,00 3 948,00
propagační materiál, složenky 10 857,00 5 538,00 16 395,00
spotřeba  PHM 23 884,00 14 540,00 38 424,00
hygienické potřeby 9 932,00 823,00 10 755,00
spotřební materiál na provoz a údržbu 35 929,00 2 365,00 38 294,00
pracovní oděvy 2 111,00 0,00 2 111,00
ostatní materiál 17 356,00 17 026,00 34 382,00

Spotřeba energií 149 158,40 25 320,00 174 478,40
z toho: vodné a stočné 13 484,00 3 820,00 17 304,00

palivo – uhlí 59 630,40 0,00 59 630,40
elektrická energie 76 044,00 21 500,00 97 544,00

Opravy a udržování 33 634,00 0,00 33 634,00
z toho: opravy staveb 3 520,00 0,00 3 520,00
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opravy aut   27 211,00 0,00 27 211,00
opravy zařízení 2 903,00 0,00 2 903,00

Cestovné 41 654,00 4 995,00 46 649,00
Ostatní služby 170 144,86 121 942,95 292 087,81
z toho: telefon 37 917,53 1 183,15 39 100,68

internet 6 121,33 1 500,00 7 621,33
poštovné 24 586,00 326,00 24 912,00
školení a vzdělávání 28 396,00 14 571,00 42 967,00
supervize 14 574,00 0,00 14 574,00
komunální odpad 3 000,00 0,00 3 000,00
propagace 12 807,00 5 539,00 18 346,00
Právní a ekonomické služby 0,00 4 945,00 4 945,00
správa PC sítě 1 832,00 2 964,00 4 796,00
pořízení software 2 580,00 2 808,00 5 388,00
kopírování + fotky 113,00 190,00 303,00
image – Česká pošta 0,00 61,80 61,80
odvoz fekálií + rozbor vody 3 466,00 0,00 3 466,00
služby PO + BOZP, revize 17 434,00 1 340,00 18 774,00
ostatní 17 318,00 86 515,00 103 833,00

Mzdové náklady 2 103 688,00 20 400,00 2 124 088,00
z toho: mzdy zaměstnanců 1 914 357,00 20 400,00 1 934 757,00
           dohody o provedení práce 52 415,00 0,00 52 415,00
           dohody o provedení činnosti 136 916,00 0,00 136 916,00
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Pojištění  sociální a zdravotní 700 588,00 11 111,00 711 699,00
Zákonné poj. zaměstnanců 8 413,00 0,00 8 413,00
Poplatky a kolky 2 400,00 530,00 2 930,00
Bankovní poplatky 0,00 6 013,50 6 013,50
Rozhlasové poplatky 1 620,00 0,00 1 620,00
Televizní poplatky 1 620,00 0,00 1 620,00
Pojistné aut 43 329,00 0,00 43 329,00
Pojistné DHM 10 165,00 0,00 10 165,00
Pojistné služeb 1 524,00 0,00 1 524,00
Poskytnuté čl. příspěvky 0,00 138,00 138,00
Odpisy 0,00 361 488,00 361 488,00
NÁKLADY CELKEM 3 417 693,26 788 942,65 4 206 635,91

Rozpis výnosů:
Domov pro dětský život

Individuální projekt
Domov pro dětský život  

Ostatní zdroje Celkem

Úhrada za ubytování Domov 0,00 120 080,00 120 080,00
Úroky 0,00 1 049,06 1 049,06
Zúčtování fondů 0,00 266 862,38 266 862,38
Ostatní  výnosy    0,00 26 335,00 26 335,00
z toho: telefon 0,00 1 495,00 1 495,00

cesty  autem 0,00 16 042,00 16 042,00
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látky + ost. materiál 0,00 30,00 30,00
jiné 0,00 8 768,00 8 768,00

Přijaté příspěvky celkem 0,00 13 128,21 13 128,21
z toho: veřejná sbírka 0,00 1 000,21 1000,21
           nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení 0,00 3 558,00 3 558,00
           ostatní 0,00 8 570,00 8 570,00
Individuální projekt JM kraj 3 417 693,26 0,00 3 417 693,26
VÝNOSY CELKEM 3 417 693,26 427  454,65 3 845 147,91
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POBYTOVÁ NÁSLEDNÁ PÉČE DOMOVA PRO DĚTSKÝ ŽIVOT 
– BYTY NA PŮLI CESTY
Rozpis nákladů:

Celkem

Spotřeba materiálu 113 673,60
z toho: kancelářské potřeby 6 325,00

odborná literatura 2 193,00
zařízení do 3 000,- Kč 9 006,00
pořízení drobného hmotného majetku 34 118,00
propagační materiál, složenky 6 279,60
hygienické potřeby 821,00
spotřební materiál na provoz a údržbu 41 709,00
pracovní oděvy 250,00
ostatní materiál 12 972,00

Spotřeba energií 241 121,50
z toho: vodné a stočné 65 119,00

elektrická energie 63 567,00
plyn 112 435,50

Opravy a udržování 6 616,00
z toho: opravy staveb 6 054,00

opravy zařízení 562,00

Cestovné 37 418,00
Ostatní služby 188 930,14
z toho: telefon 17 835,58

internet 6 210,00
poštovné 11 072,00
školení a vzdělávání 11 077,00
supervize 25 969,00
komunální odpad 6 300,00
propagace 7 144,00
nájemné 45 000,00
Právní a ekonomické služby 1 815,00
správa PC sítě 185,00
pořízení software 617,00
kopírování + fotky 160,00
image – Česká pošta 220,20
služby PO + BOZP, revize 12 448,36
ostatní 42 877,00

Mzdové náklady 644 622,00
z toho: mzdy zaměstnanců 609 577,00
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           dohody o provedení práce 35 045,00
Pojištění  sociální a zdravotní 211 588,00
Zákonné poj. zaměstnanců 2 476,00
Poplatky a kolky 550,00
Bankovní poplatky 835,00
Rozhlasové poplatky 540,00
Televizní poplatky 3 240,00
Pojistné DHM 2 642,00
Pojistné služeb 584,00
Dary 6 000,00
Odpisy 109 861,00
NÁKLADY CELKEM 1 570 697,24

Rozpis výnosů:

Celkem

Úhrada za ubytování byty NP 198 900,00
Úroky 489,85
Zúčtování fondů 76 600,00
Přijaté příspěvky celkem 72 446,39
z toho: veřejná sbírka 1 900,00
           nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení  6 068,00
           ostatní 64 478,39
Členské příspěvky 600,00
Dotace MPSV ČR 720 000,00
Dotace Jihomoravský kraj 222 000,00
Dotace kraj Vysočina 169 800,00
VÝNOSY CELKEM 1 460 836,24
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TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ NÁSLEDNÁ PÉČE DOMOVA PRO DĚTSKÝ  
ŽIVOT – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
Rozpis nákladů:

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 7 163,00 4 656,00 11 819,00
z toho: kancelářské potřeby 1 752,00 0,00 1 752,00

odborná literatura 941,00 376,00 1 317,00
pořízení drobného hmotného majetku 0,00 3 053,00 3 053,00
propagační materiál, složenky 1 469,00 749,00 2 218,00
spotřeba  PHM 3 001,00 0,00 3 001,00
ostatní materiál 0,00 478,00 478,00

Cestovné 23 143,00 400,00 23 543,00
Ostatní služby 34 352,20 3 296,00 37 648,20
z toho: telefon 8 380,20 0,00 8 380,20

internet 2 473,00 0,00 2 473,00
poštovné 3 219,00 0,00 3 219,00
školení a vzdělávání 3 160,00 656,00 3 816,00
supervize 15 095,00 1 050,00 16 145,00
propagace 1 733,00 614,00 2 347,00
Právní a ekonomické služby 0,00 666,00 666,00
správa PC sítě 65,00 0,00 65,00
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pořízení software 0,00 218,00 218,00
ostatní 227,00 92,00 319,00

Mzdové náklady 271 896,00 0,00 271 896,00
z toho: mzdy zaměstnanců 271 896,00 0,00 271 896,00
Pojištění  sociální a zdravotní 92 691,00 0,00 92 691,00
Zákonné poj. zaměstnanců 1 112,00 0,00 1 112,00
Pojistné služeb 206,00 0,00 206,00
Dary 0,00 6 866,00 6 866,00
NÁKLADY CELKEM 430 563,20 15 218,00 445 781,20

Rozpis výnosů: 
Terénní a ambulantní následná péče 

Domova pro dětský život 
Individuální projekt

Terénní a ambulantní následná péče 
Domova pro dětský život 

Ostatní zdroje
Celkem

Zúčtování fondů 0,00 5 517,00 5 517,00
Přijaté příspěvky celkem 0,00 9 701,00 9 701,00
       nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení 0,00 6 866,00 6 866,00
       ostatní 0,00 2 835,00 2 835,00
Dotace JM kraj, individuální projekt 430 563,20 0,00 430 563,20
VÝNOSY CELKEM 430 563,20 15 218,00 445 781,20
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REŽIE
Rozpis nákladů: 

Celkem

Spotřeba materiálu 3 258,00
z toho: kancelářské potřeby 190,00

odborná literatura 2 828,00
hygienické potřeby 240,00

Cestovné 7 632,00
Ostatní služby 4 122,16
z toho: telefon 2265,16

poštovné 260,00
školení a vzdělávání 118,00
supervize 200,00
správa PC sítě 856,00
ostatní 423,00

Mzdové náklady 62 935,00
z toho: mzdy zaměstnanců 62 935,00
Pojištění  sociální a zdravotní 21 398,00
Poplatky a kolky 50,00
Bankovní poplatky 1 130,53
Pojistné DHM 1 585,00
Poskytnuté čl. příspěvky 5 134,00
NÁKLADY CELKEM 107 244,69

Rozpis výnosů:  
Celkem

Úroky 392,73
Zúčtování fondů 99 802,07
Přijaté příspěvky celkem 1 935,89
Členské příspěvky 5 114,00
VÝNOSY CELKEM 107 244,69
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CELKEM ZA SDRUŽENÍ
Rozpis nákladů:

Celkem

Spotřeba materiálu 734 513,80
z toho: kancelářské potřeby 37 152,00

odborná literatura 26 958,00
zařízení do 3 000,- Kč 91 296,20
pořízení drobného hmotného majetku 344 810,60
materiál na kurzy 3 948,00
propagační materiál, složenky 35 084,00
spotřeba PHM 41 425,00
hygienické potřeby 13 694,00
spotřební materiál na provoz a údržbu 86 246,00
pracovní oděvy 2 361,00
ostatní materiál 51 539,00

Spotřeba energií 447 420,90
z toho: vodné a stočné 85 015,00

palivo – uhlí 59 630,40
elektrická energie 181 679,00
plyn 121 096,50

Opravy a udržování 121 423,60
z toho: opravy staveb 90 747,60

opravy aut   27 211,00

opravy zařízení 3 465,00
Cestovné 143 577,00
Ostatní služby 619 886,71
z toho: telefon 87 543,64

internet 24 907,67
poštovné 50 896,00
školení a vzdělávání 81 706,00
supervize 66 378,00
komunální odpad 9 300,00
propagace 34 276,00
nájemné 45 000,00
Právní a ekonomické služby 8 634,00
správa PC sítě 6 814,00
pořízení software 7 943,00
kopírování + fotky 463,00
image – Česká pošta 383,40
odvoz fekálií + rozbor vody 3 466,00
služby PO + BOZP, revize 39 022,00
ostatní 153 154,00

Mzdové náklady 3 489 704,00
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Rozpis výnosů:  

Celkem
Úhrada za ubytování Domov 120 080,00
Úhrada za ubytování byty NP 198 900,00
Úroky 3 376,32
Zúčtování fondů 616 718,20
Ostatní  výnosy    26 335,16
z toho: telefon 1 495,00

cesty  autem 16 042,00
látky+ost. materiál 30,00
jiné 8 768,16

Přijaté příspěvky celkem 288 496,40
z toho: veřejná sbírka 193 465,12

 nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení 16 492,00
 ostatní 78 539,28

Členské příspěvky 9 200,00
Dotace MPSV ČR 1 109 194,00
Dotace Jihomoravský kraj 371 000,00
Dotace kraj Vysočina 169 800,00
Dotace město Brno 80 000,00
Dotace JM kraj, individuální projekt 3 848 256,46
VÝNOSY CELKEM 6 841 356,54

z toho: mzdy zaměstnanců 3 265 328,00
           dohody o provedení práce 87 460,00
           dohody o provedení činnosti 136 916,00
Pojištění  sociální a zdravotní 1 169 477,00
Zákonné poj. zaměstnanců 13 618,00
Poplatky a kolky 3 680,00
Bankovní poplatky 10 485,00
Rozhlasové poplatky 2 160,53
Televizní poplatky 4 860,00
Pojistné aut 43 329,00
Pojistné DHM 16 379,00
Pojistné služeb 2 704,00
Poskytnuté čl. příspěvky 5 272,00
Dary 12 866,00
Odpisy 471 349,00
NÁKLADY CELKEM 7 312 705,54
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ROZVAHA V KČ
AKTIVA - majetek  sledovaný podle složení

k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010
Dlouhodobý hmotný majetek  odpisovaný 10 844 768,50 10 840 268,50
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) 135 643,50 131 143,50
Hmotný investiční majetek neodpisovaný 105 333,00 105 333,00
z toho: pozemky 95 333,00 95 333,00
           umělecká díla - obraz 10 000,00 10 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 486,00 0,00
Ostatní dlouhodobé půjčky 58 000,00 132 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – družstevní byt 760 000,00 760 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - 2 250 973,50 - 2 717 822,50
z toho: stavby - 1 783 650,00 - 2 124 468,00
           samostatné movité věci  - 331 680,00 - 462 211,00
           drobný dlouhodobý majetek   - 135 643,50 - 131 143,50
Peníze 57 292,00 156 901,00
Bankovní účty 1 450 943,63 1 040 654,65
Peníze na cestě - 5 000,00 0,00
Odběratelé 873 249,70 935 244,30
Poskytnuté provozní zálohy 232 689,00 233 299,00
Pohledávky 41 631,50 67 645,50

Náklady příštích období 46 919,00 4 669,00
Příjmy příštích období 245 371,51 285 169,59
AKTIVA CELKEM 12 530 710,34 11 843 362,04

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku
k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010

Vlastní jmění 10 292 803,31 9 820 054,31
Fondy    748 010,20 518 500,60
z toho: Dary od soukromých osob – veřejná sbírka 321 031,38 361 234,88
           Dary od soukromých osob na činnost sdružení 293 691,42 63 599,72
           Dary – Centrum pro rodinu a sociální péči 8 692,00 2 666,00
           Dary od soukromých osob na projekt Dobrá Voda 595,40 0,00
           Dotace Jihomoravského kraje na rok 2009, 2010 124 000,00 91 000,00
Přijaté zálohy 1 342 344,00 1 342 344,00
Krátkodobé závazky 386 169,83 410 974,13
Výnosy příštích období 36 996,00 9 110,00
Dohadné účty pasivní 195 736,00 213 728,00
Výsledek hospodaření - 471 349,00 - 471 349,00
PASIVA CELKEM 12 530 710,34 11 843 362,04
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Stav peněžních prostředků v Kč
k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010

Bankovní účty celkem 1 450 943,63 1 040 654,65
z toho: Československá obchodní banka, a. s. – veřejná sbírka 342 844,08 361 234,79

Československá obchodní banka a. s. – Poštovní spořitelna 14 259,70 2 640,56
Česká spořitelna, a. s. 1 087 841,20 670 332,24
Česká spořitelna, a. s.  –  vkladový účet 5 998,65 6 447,06

Peníze - pokladny celkem 57 292,00 156 901,00
z toho: Pokladna Domov 13 235,00 51 255,00

Pokladna Brno 13 549,00 73 599,00
Pokladna Následná péče 30 508,00 32 047,00
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Poznámky ke zprávě o hospodaření
Celková účetní ztráta je tvořena odpisy a činí 471 349,00 Kč.

Třetí veřejná sbírka probíhala od 1. 9. 2007 do 25. 7. 2010 na č. ú. 3657833/0300. Celkový výnos 
činí 2 280 974,88 Kč, z toho celkové náklady na veřejnou sbírku 56 221,70 Kč, což je 2,46 %.  
Čistý výnos veřejné sbírky činí 2 224 753,18 Kč.

Čtvrtá veřejná sbírka byla zahájena 1. října 2010 na základě povolení Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje. č. j. JMK/114901/2010.

Účelem veřejné sbírky je získání finančních prostředků na spolufinancování investičních, provoz-
ních 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.
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.
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Audit
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Přehled zaměstnankyň a zaměstnanců pracujících 
na plné či částečné úvazky v našich službách
Stanislav Bárta fundraiser a pracovník PR (do 31. 12. 2010)
Tomáš Bendl fundraiser a pracovník PR (od 13. 1. 2011)
Lucie Bohuslavová pracovnice v sociálních službách
Kamila Culíková sociální pracovnice
Marie Černocká pracovnice v sociálních službách (DPČ)
Marie Flesarová pracovnice v sociálních službách
Lenka Frantálová pracovnice v sociálních službách (DPČ)
Marie Hradecká pracovnice v sociálních službách
Zdeněk Karásek správce Domova pro dětský život
Lenka Kobylková vedoucí Domova pro dětský život a pedagogická pracovnice
Jana Kodetová vedoucí Následné péče a sociální pracovnice
Jana Kosová lektorka kurzu Předporodní příprava (DPP)
Marek Pacher  správce bytů Následné péče a pracovník v sociálních službách
Marie Pacherová metodička
Lenka Pláteníková vedoucí Poradny a sociální pracovnice
Jana Procházková sociální pracovnice a účetní
Jana Procházková pracovnice v sociálních službách (DPČ)
Marie Svobodová pracovnice v sociálních službách
Martina Svobodová pracovnice v sociálních službách
Lucie Učená pracovnice v sociálních službách
Eva Vondráková koordinátorka služeb a sociální pracovnice
Eva Zapletalová hlavní účetní



Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům v roce 2010
(v abecedním pořadí)

  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 finančních darů na pomoc klientkám Domova pro dětský život

 a za darování plynového sporáku pro klientku Terénní a ambulantní následné péče Domova pro dětský život
 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 společnosi ExTech s. r. o. za technickou podporu a správu webových stránek
 Panu P. Josefu Koláčkovi, SJ za morální podporu činnosti sdružení
 Firmě Maglabel za darování magnetek pro potřeby prezentace sdružení
 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotace na provoz Poradny Na počátku a Pobytové následné péče Domova pro dětský život 
 Moravskému gymnáziu v Brně: vedení školy, studentům i vyučujícím za uspořádání vánoční sbírky na podporu našich klientek a jejich dětí
 Občanskému sdružení Život dětem za darování kojeneckých potřeb pro děti klientek 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

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

Vydání této výroční zprávy je finančně podpořeno v rámci projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území
Jihomoravského kraje“ reg. Č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.


