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Základní informace
Brněnské občanské sdružení Na počátku bylo zare-
gistrováno 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 působ-
ností, poskytující sociální služby. 

Občanské sdružení Na počátku je členem Sdružení 
azylových domů (SAD), České rady sociálních služeb 
(ČRSS), Spolku oborové konference NNO působících 
v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK), Koordi-
načního uskupení NNO Vysočiny (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 560/60, 614 00 Brno
Telefon: 548 221 405, 774 440 821
(obě linky nepřetržitý provoz)
Email: info@napocatku.cz
Web: www.napocatku.cz
IČO: 60 55 46 65

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

Provozní účet:
Česká spořitelna, a.s. Brno
číslo účtu: 1344243369/0800

Správní výbor:
Mgr. Ing. Eva Vondráková - předsedkyně, statutární zá-
stupkyně, telefon 774 440 812
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová - místopředsedkyně, statu-
tární zástupkyně
JUDr. Eva Herzánová 
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. 
Jana Lazáriková 
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Vážené a milé, vážení a milí,
držíte v rukou výroční zprávu, která mapuje rok 2012 z po-
hledu činnosti sdružení Na počátku. Dočtete se v ní, kolik 
žen a dětí se nám společně podařilo podpořit, zachránit, 
povzbudit a doprovázet, kde všude jste nás mohli během 
roku potkat, co se nám podařilo zlepšit, kdo nám pomá-
hal, kdo tvořil pracovní tým a v neposlední řadě i to, jak se 
nám s Vaší pomocí podařilo zdárně proplout mezi skalisky 
finančních útesů. Prohlédnout si můžete také fotografické 
momentky.
Vaší pozornosti bych též ráda doporučila rozhovory se čtyř-
mi zástupkyněmi organizací, které nás v loňském roce vý-
znamně podpořily.  Nabízí Vám je hned následující strana. 
Touto cestou bychom jim rádi za neokázalou, ale velmi cen-
nou a efektivní podporu ještě jednou srdečně poděkovali.

Dále mi přísluší informovat Vás na tomto místě o naší ve-
řejné sbírce. Rok 2012 byl posledním rokem, kdy probíhal 
čtvrtý cyklus veřejné sbírky. Jelikož až do minulého roku 
měly veřejné sbírky omezenou platnost na 3 roky, na pře-
lomu léta a podzimu 2013 budeme tento čtvrtý cyklus uza-
vírat a vyúčtovávat. Z důvodů změny legislativy platné od 
roku 2012 bude pátá veřejná sbírka vyhlášena již na dobu 
neurčitou. Znamená to však, že po dobu zhruba 1-2 měsíců 
na přelomu léta a podzimu 2013 nebude možné zasílat dary 
na účet veřejné sbírky. 

Přeji Vám počtení, které Vás potěší. Jsme rádi, že Vás  
máme. Vaše 

Eva Vondráková, předsedkyně sdružení
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1) Co Vás na našem způsobu podpory těhotných žen  
v tísni nejvíce zaujalo? V čem spatřujete hlavní přínos 
našich aktivit?

2) Vidíte v některé z činností rezervy a možnosti ke zlep-
šení? Na čem bychom měli či mohli zapracovat?

3) Jak hodnotíte spolupráci s námi?

4) Co byste vzkázala „našim“ maminkám a jejich dětem 
- minulým, současným i budoucím?

MUDr. Milena Černá
(Výbor dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové)
  
1) Nečekané či nechtěné těhotenství představuje pro 
ženu velkou zátěž, jejíž důsledky mohou být doživotní. 
Velké procento žen se těžko vyrovnává s potratem, ze-
jména nemohou-li mít později děti.

2) Nevím, jak je využívaný Váš dům na půl cesty; pro 

mne je neobvyklé, že v něm žijí matky s dětmi. Ale budiž, 
je to Váš záměr, patrně to Vaše klientky potřebují. Podle 
naší praxe bychom přivítali, kdybyste do cílové skupiny 
zahrnuli také ženy migrantky, které žijí na našem úze-
mí, zejména z Kazachstánu, a požívají tzv. doplňkovou 
ochranu.

3) Ve Vašem případě se můžeme spolehnout, že nadač-
ní příspěvky budou využity na daný účel, že poslouží ke 
zlepšení situace Vašich klientek a že účinek bude dlou-
hodobý. Neříkám to jako frázi, ale naopak, můžete mi 
věřit, že organizacím jako je ta Vaše, správní rada v jejich 
potřebách ráda vyhoví.

4) „Na počátku“ je dobré sdružení. Přirovnala bych je  
k hvězdě, která vychází nad Vašimi hlavami a zvěstuje 
Vám i Vašim dětem dobrý osud.

Lucie Meixnerová
(Johnson & Johnson)

1) Obrovským přínosem je komplexnost poskytovaných 
služeb. Zároveň je ze všech aktivit sdružení cítit velkou 

Jak vidí Na počátku reprezentantky dárců?
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profesionalitu a ohromně lidský přístup. Také ze všech 
osobních setkání a rozhovorů se zástupci sdružení mám 
vždy pocit vysoké profesionality na straně jedné a velké-
ho srdíčka na straně druhé. A velmi oceňuji zdůrazňová-
ní významu a hodnoty každého lidského života.

2) Prostor na zlepšení je vždy. V této oblasti hraje nepo-
chybně důležitou roli prevence a osvěta, takže rozšíření 
činnosti sdružení tímto směrem by mohlo mít významný 
dopad. Možná by se daly zařadit další typy aktivit v rám-
ci aktivizačních služeb.

3) O spolupráci se sdružením Na počátku bych mohla 
mluvit poměrně dlouho, ale shrnu ji do jednoho slova: 
perfektní.

4) Život je to nejcennější, co máme, tak si ho važme, 
chraňme ho a zároveň si ho užívejme.

Karolína Kříženecká
(Fond pomoci Siemens)
 
1) Charitativní projekt Siemens Fond pomoci podporuje 
pouze takové projekty, které řeší sociální problémy naší 
společnosti komplexně. A přesně proto jsme si projekt o. s. 
 Na počátku vybrali. Samotné téma podpory těhotných 

žen v tísni je rozhodně závažné, ale řešení těchto indi-
viduálních problémů je často závislé ne na samotných 
ženách, ale na chápavém okolí a profesionální pomoci. 
Pouze vyškolení pracovníci, kteří se dokážou vyrovnat se 
stresovými a velmi emotivními situacemi spojenými s ži-
voty těhotných žen v krizi, mohou pomoci napravit či 
regulovat leckdy zdánlivě neřešitelné situace. Velmi si ce-
níme, že občanské sdružení Na počátku se snaží posky-
tovat služby svým klientkám v té nejvyšší možné kvalitě, 
protože právě na přístupu a schopnostech jejich zaměst-
nanců leckdy závisí osudy dětí, které se teprve chystají na 
svět, ale i samotných matek.

2) Jsme na začátku spolupráce, proto se těším, že budeme 
moci sledovat, jak náš finanční příspěvek prospěje čin-
nosti organizace. Případná opatření na zlepšení budou 
až součástí našeho společného vyhodnocování projektu. 

3) Jako dobře se rozvíjející partnerství.

4) Ráda bych za Siemens Fond pomoci popřála všem 
zaměstnancům občanského sdružení i jejich klientkám, 
aby se jim vždy podařila najít taková cesta, na jejímž kon-
ci budou spokojené matky a šťastné děti.
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Věra Neckářová
(Nadační fond J&T)
 
1) Na organizaci mě velmi zaujala návaznost azylového 
domu a bytů na půl cesty, klientky může organizace tak 
lépe a déle doprovázet a mají větší šanci začlenit se do 
běžného života. Pozitivně také hodnotím zaměření orga-
nizace na pomoc nezletilým dívkám.
 
2) Organizaci nemám co vytknout. 

3) Spolupráci s Na počátku hodnotím pozitivně. Při roz-
dělování finančních prostředků se snažíme o maximální 
efektivitu. Chceme každou organizaci detailněji poznat, 
abychom měli záruku správného využití našeho daru. 
Organizace Na počátku nám poskytla vše, co jsme od ní 
požadovali. Při osobní návštěvě jsme měli možnost se-
známit se s prostředím azylového domu. Byli jsme velmi 
mile přijati a provedeni celým zařízením. 

4) Všem maminkám a jejich dětem bych chtěla popřát, 
aby organizace Na počátku byla počátkem jejich nového 
a lepšího života. Pevně věřím, že s pomocí týmu Na po-
čátku, se to povede.

 24. března jsme se zúčastnili doprovodného progra-
mu XII. Pochodu pro život, který se konal v barokním 
refektáři dominikánského kláštera na Starém městě v Pra-
ze. Zde se konala prezentace organizací, které se svým 
působením hlásí k ochraně nenarozených dětí. 

 Ve středu 21. března proběhla slavnostní vernisáž Ne-
ziskové výstavy, kterou pořádala ANNO JMK v Červe-
ném kostele na Joštově ulici v Brně. Na ní si návštěvníci 
mohli prohlédnout prezentační panely jihomoravských 
neziskovek, které jsou členy ANNO JMK. 

 18. dubna jsme měli v rámci sekce neziskovek prezen-
tační stánek na multižánrovém kulturním festivalu Youth 
for you(th) na Moravském náměstí v centru Brna. 

 V pátek 11. května jsme vyjeli do Prahy, abychom se 
zúčastnili největšího veletrhu neziskovek v ČR - NGO-
marketu, pořádaného Fórem 2000.  

 V rámci Světového týdne respektu k porodu jsme 
přednesli přednášku o možnostech pomoci těhotným 
ženám v nepříznivých životních situacích na jihlavském 
Dni respektu k porodu, který se uskutečnil 26. května.  

Co se událo v roce 2012
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 Zavítali jsme také na Velehrad, kde jsme během Dnů 
lidí dobré vůle 4. a 5. července prezentovali činnost sdru-
žení poutníkům a návštěvníkům. 

 V druhé polovině prázdnin, konkrétně v sobotu  
18. srpna, jsme se zúčastnili „Festivalu 3+1“ v Letovicích, 
kde nám organizátoři dali mimo jiné možnost promluvit 
z pódia k celému publiku během hlavního programu. 

 V sobotu 8. září se uskutečnilo Muzikobraní v Brajne-
rově dvoře. Ročník 2012 byl opět věnován Na počátku  
a benefici na obnovu vybavení Domova pro dětský život. 
Díky ní bylo možné nakoupit nové matrace pro mamin-
ky a děti a nahradit jimi nevyhovující 15 let staré a zniče-
né matrace, které sloužily od začátku provozu Domova 
v roce 1996.

 V září nás také svou milou návštěvou poctil štáb Čes-
ké televize. V rámci vysílání Křesťanského magazínu se 
výsledky tohoto setkání dostaly prostřednictvím ČT 2 
do éteru a Vy jste mohli na svých televizních přijímačích 
sledovat reportáž z Poradny, Domova pro dětský život  
i Bytů na půli cesty.

 V měsících srpnu a září se také podařilo realizovat 
dlouho plánovanou akci – zateplení Domova pro dět-
ský život a výměnu kotle. Díky tomu jsme významným 
způsobem již následující zimu snížili náklady na energie. 

Za finanční podporu děkujeme Státnímu fondu životní-
ho prostředí, Nadačnímu fondu J&T a Jihomoravskému 
kraji. Bez ní by investice tohoto rozsahu nebyla možná.

 Říjnový devátý den a s ním spojený Den otevřených 
dveří v Poradně předčil naše očekávání. Vystřídalo se  
u nás přes dvacet návštěvníků z řad laické i odborné ve-
řejnosti. Podařilo se díky tomu navázat mnoho kontaktů, 
díky nimž můžeme i nadále zvyšovat kvalitu služeb pro 
klientky. 

 20. října proběhla na FSS MU v Brně konference Ak-
tivní rodičovství, které jsme se s naším infostánkem zú-
častnili i my. Akce byla oboustranně přínosná, velice in-
formačně obohatila i naše pracovnice z poradny. 

 Společnost Johnson & Johnson v roce 2012 finančně 
podporovala aktivity Poradny, Domova pro dětský ži-
vot, Bytů na půli cesty i vzdělávání a kurzy pro maminky. 
Na základě iniciativy svých zaměstnanců pak uspořádala 
předvánoční sbírku věcí pro maminky a jejich děti. Pře-
dávání darů se mnozí zaměstnanci společnosti zúčastni-
li osobně. My jsme jim na oplátku rádi pověděli o naší 
práci, o těžké situaci mnohých žen, i o tom, jak vypadají 
typické případy, se kterými se na nás obracejí. 
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Poradna Na počátku   
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 www.napocatku.cz.

V roce 2012 se na Poradnu obrátilo celkem 148 žen, které 
potřebovaly pomoc nebo si ve své situaci nevěděly rady. 

Bylo to o něco méně než v předchozím roce. Kontaktů 
s nimi jsme zaznamenali 257. V letošním roce jsme za-
znamenali častější výskyt domácího násilí. Od roku 1994 
jsme prostřednictvím poradenství pomohli již 1587 že-
nám. V průběhu roku došlo ke změně na pozici vedoucí 
Poradny. Na začátku prázdnin nahradila Kamila Culí-
ková odcházející Lenku Pláteníkovou. Na sklonku roku 
odešla na mateřskou a následnou rodičovskou dovole-
nou sociální pracovnice Eva Blechová, od začátku roku 
2013 její pozici zastává Jitka Mozorová.

V roce 2012 jsme pokračovali v cyklu přednášek a work-
shopů pro školy o problematice těhotných žen v nepříz-
nivých životních situacích, celkem jsme jich realizovali 7. 
S větší intenzitou než dříve se nám také dařilo navazovat 
kontakty s institucemi a organizacemi podobného poslá-
ní. Díky spolupráci s partnerskými neziskovkami a soci-
álními službami, odbory sociálně-právní ochrany dětí, 
lékaři a školami můžeme komplexněji pomáhat ženám 
v tísni, nebo preventivně těmto situacím předcházet. 
Dále se podařilo zintenzivnit roznos letáků o našich služ-
bách na důležitá místa. To vše díky úsilí všech pracovnic 
Poradny.
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Poradna  Na počátku Náklady
Spotřeba materiálu 94 174,14

Spotřeba energií 30 737,00

Opravy a udržování 6 292,60

Cestovné 24 021,00

Ostatní služby 146 644,15

Mzdové náklady 436 011,00

Pojištění sociální a zdravotní – mzdy 147 913,00

Zákonné pojištění zaměstnanců 1 831,00

Kurzová ztráta 50,57

Bankovní poplatky 2 153,00

Pojistné DHM 2 129,00

Pojistné služeb 536,00

NÁKLADY CELKEM 892 492,46

V rámci plnění odborných praxí jsme spolupracovali se 
4 studentkami sociálně zaměřených oborů ze středních 
odborných, vyšších odborných a vysokých škol, které do 
Poradny docházely pomáhat i získávat zkušenosti. Po celý 
rok nám také pomáhaly 4 dobrovolnice, které odvedly 
celkem 71 hodin práce. Moc všem za každou pomoc dě-
kujeme.

Pracovní tým: Lenka Pláteníková – vedoucí poradny a so-
ciální pracovnice (do 30. 6. 2012), Kamila Culíková – ve-
doucí poradny a sociální pracovnice (od 1. 7. 2012), Eva 
Vondráková – sociální pracovnice, koordinátorka služeb, 
ekonomka a účetní, Eva Blechová – sociální pracovnice, 
Tomáš Bendl – fundraiser a PR pracovník

Jste těhotná a zároveň
v nepříznivé životní situaci? 

Volejte 548 221 405
nebo pište na poradna@napocatku.cz !
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Poradna Na počátku  Výnosy
Úroky 1 134,48

Zúčtování fondů 90 960,74

z toho: Siemens 12 417,00

ostatní příspěvky 78 543,74

Přijaté příspěvky celkem 389 397,24

z toho: veřejná sbírka 227 130,99

Johnson & Johnson 162 266,25

Dotace MPSV ČR 351 000,00

Město Brno 60 000,00

VÝNOSY CELKEM 892 492,46

Poradna Na počátku byla v roce 2012 provozována díky finanční pod-
poře našich individuálních dárců, statutárního města Brna, společnosti 
Johnson & Johnson a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vzdělá-
vání pracovnic a pracovníka Poradny podpořil Fond pomoci Siemens.
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK (ve zkrácené úpravě) 

 Poslání
Domov pro dětský život poskytuje azylové ubytování a so-
ciální 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 dítě-
te a podpora jeho zdravého vývoje, o který usilujeme pře-
devším prostřednictvím posílení kompetencí jeho matky, 
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 přijímány ženy 
na počátku těhotenství. Služba je otevřená ženám z celé Čes-
ké republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), spo-
lečenské postavení, rasu nebo náboženskou příslušnost.

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

V roce 2012 našlo útočiště v Domově pro dětský život  
14 těhotných žen nebo maminek s dětmi. Maminkám u nás 
ubytovaným se narodilo 7 dětí. Další 2 děti k nám přišly již 
s maminkami. Některé ženy ještě před porodem vyřešily 
svou složitou životní situaci a již dále nepotřebovaly pod-
poru formou azylového ubytování. Od doby zprovoznění 
Domova v roce 1996 do konce roku 2012 jsme pomohli  
148 maminkám a 121 narozeným dětem. 

Během léta se po dlouhé době plánování a příprav podařilo 
zateplit obvodový plášť Domova, vyměnit kotel a instalovat 
bezpečnostní kamerový systém. Celé dílo bylo předáno od-
bornou firmou začátkem září. Již od zimní sezony 2012/2013 
tak počítáme s úsporami za energie. Také okolí Domova 
bude díky kamerám bezpečnější. Zejména ženy, kterým se 
u nás podařilo skrýt před domácím násilím, budou mít větší 
klid v duši.

Díky benefičnímu festiválku „Muzikobraní ve dvoře“ se po-
dařilo vybrat finanční prostředky na ohřívač vody, vysavač, 
mixér a nové matrace do pokojů pro maminky a děti. Ty pů-
vodní, získané při zprovoznění Domova, již dostatečně ne-
plnily svou funkci. Organizátorům benefice za tuto pomoc 
velmi děkujeme.

Domov pro dětský život
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Kvůli změně financování Domova jsme v roce 2012 byli nuce-
ni provést opatření, které nám umožnilo udržet kvalitu služby  
i s nižším příjmem z Individuálního projektu Jihomoravské-
ho kraje (hrazeného z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost). Tímto opatřením bylo vytvoření samo-
statného projektu sociálně-vzdělávacích aktivit, které vždy 
byly nedílnou součástí sociální služby. Všechny kurzy a další 
aktivity jsme sloučili pod hlavičku projektu „Podpora rodi-
čovských kompetencí pro uživatelky Domova pro dětský 
život“.

Pracovní tým: Lenka Kobylková – vedoucí azylového 
domu, Kamila Culíková – sociální pracovnice, Jana Fle-
sarová – pracovnice v sociálních službách, Milan Kubel-
ka – pracovník v sociálních službách, Monika Andrášová 
– pracovnice v sociálních službách (od 10. 8. 2012), Mar-
ta Hlouchová – pracovnice v sociálních službách (od  
1. 7. 2012), Marie Petříčková – pracovnice v sociálních 
službách (od 5. 12. 2012), Jana Vechetová – pracovnice 
v sociálních službách (od 1. 7.2012), Petr Bohuslav – to-
pič a údržbář, Václav Učený – údržbář (do 31. 8. 2012), 
Marie Černocká – pracovnice v sociálních službách, An-
drea Raveánová  – pracovnice v sociálních službách (do 
31. 5. 2012), Martina Svobodová  - pracovnice v sociál-
ních službách (do 31. 5. 2012), Eva Vondráková – koordi-
nátorka služeb, ekonomka a účetní, Tomáš Bendl – fun-
draiser a PR pracovník

Domov pro dětský život  Náklady
Spotřeba materiál 204 496,17
Spotřeba energií 153 820,28
Opravy a udržování 16 456,00
Cestovné 46 465,00
Ostatní služby 300 793,56
Mzdové náklady 1 539 367,00
Pojištění sociální a zdravotní -mzdy 485 955,00
Pojištění sociální a zdravotní -DPČ 29 279,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 6 408,00
Poplatky, kolky 1 500,00
Poplatky ostatní 897,30
Zaokrouhlovací rozdíly 0,34
Bankovní poplatky 6 935,00
Rozhlasové poplatky 1 620,00
Televizní poplatky 1 620,00
Pojistné aut 38 586,00
Pojistné DHM 10 293,00
Pojistné služeb 2 105,00
Odpisy 349 140,00
NÁKLADY CELKEM 3 195 736,65

12 13



Domov pro dětský život Výnosy
Úhrada za ubytování  160 700,00
Úroky 2 382,88
Zúčtování fondů 883 995,58
z toho: veřejná sbírka 508 441,45

Siemens 19 938,00
ostatní příspěvky 353 716,13
Jiné 1 900,00

Přijaté příspěvky celkem 465 457,19
z toho: veřejná sbírka 14 381,77

nadace, nadační fondy, občanská sdružení 20 000,00
Johnson & Johnson 393 632,98
ostatní příspěvky 37 442,44
Ostatní výnosy 8 802,00

Členské příspěvky 63,00
Individuální projekt Jihomoravského kraje (ESF, OP LZZ) 1 325 196,00
VÝNOSY CELKEM 2 846 596,65

Poskytování služby „Domov pro dětský život“ je financováno v rám-
ci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území  
Jihomoravského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který byl  
financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Domov pro dětský život byl v roce 2012 provozován také díky finanční 
podpoře našich individuálních dárců a společnosti Johnson & Johnson. 
Vzdělávání pracovnic a pracovníků Domova podpořil Fond pomoci 
Siemens.
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Investiční projekt  Náklady
Projektová příprava 57 000,00
Technický dozor 29 640,00
Rekonstrukce topení 303 000,34
Zateplení obvodového pláště 947 782,00
Zateplení podlah lodžií 77 134,00
CELKEM 1 414 556,34

Investiční projekt Zdroje
Evropská unie - Fond soudržnosti 916 892,45
Státní rozpočet ČR 53 934,85
Jihomoravský kraj 100 000,00
Nadační fond J & T 90 000,00
Veřejná sbírka 239 782,00
Ostatní příspěvky 13 947,04
 CELKEM 1 414 556,34

Projekt Zateplení obvodového pláště azylového domu a rekonstrukce topení 
+ Zateplení podlah lodžií azylového domu

Investiční projekt „Zateplení obvodového pláště azylového domu a re-
konstrukce topení“, ev. č. CZ.1.02/2.1.00/11.09850, byl spolufinanco-
ván Evropskou unií – Fondem soudržnosti a státním rozpočtem ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na zateplení obvodového pláště budovy a výměnu kotle přispěl 
 Jihomoravský kraj a Nadační fond J&T.
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Podpora rodičovských kompetencí
V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které už v Domo-
vě probíhaly dříve a osvědčily se jako užitečné.  Zaměřují 
se zejména na praktické stránky rodičovských kompeten-
cí, na posílení sociálních dovedností (jakožto nezbytných 
podmínek k zajištění rozvoje a výchovy dítěte) a na zvýšení 
sebedůvěry, sebe-přijímání a sebeprosazení (jakožto ne-
zbytných podmínek k tomu být dobrým rodičem). 
Užitečnost intenzivní práce s maminkami spočívá ve zvý-
šené samostatnosti a schopnosti vytvořit lepší zázemí pro 
svoje děti. Tyto maminky často neměly ve svém přirozeném 
sociálním prostředí možnost rodičovské kompetence získat  
a dostaly se mnohdy kvůli tomu do těžké situace, která je 
dovedla až do azylového domu. Pokud by během azylového 
ubytování nedocházelo ke zvyšování rodičovských kompe-
tencí, hrozilo by, že se uživatelky budou po opuštění služby 
dostávat do problematických situací znovu a nastálo uvíznou 
v síti sociálního systému (v lepším případě). Protože je azylo-

vý dům určen pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni, zna-
menalo by to i ohrožení zdravého vývoje jejich dětí. Pobyt  
v Domově pro dětský život je nejen nouzovým přechod-
ným řešením, ale díky sociálně-vzdělávacímu programu 
také odrazovým můstkem k soběstačnosti, zlepšení kvality 
života matky i dítěte a v dlouhodobém hledisku i vyhlídek 
pro nově vznikající rodinu.

Pracovní tým: Lenka Kobylková – koordinátorka projektu, 
pedagogický pracovník, Jana Flesarová – lektorka (DPP), 
Kamila Culíková – lektorka (DPP), Nikola Křehová – lek-
torka (DPP, od 1. 2. 2012), Milan Kubelka – lektor (DPP), 
Monika Andrášová (DPP, od 1. 11. 2012), Lucie Bohuslavová 
(DPP, od 1. 10. 2012), Marta Hlouchová (DPP, od 1. 8. 2012), 
Martina Svobodová – lektorka (DPP, do 31. 5. 2012), Marcela 
Blažková – terapeutka (DPP, od 23. 2.2012), Eva Vondráková 
– ekonomka, Tomáš Bendl – fundraiser a PR pracovník

OBSAH PROJEKTU „Podpora rodičovských kompetencí“
Péče o dítě a o sebe Péče o domov Sociální dovednosti Seberealizace a rozvoj
Předporodní příprava Péče o domácnost Práce na PC Psychologické poradenství a psychoterapie
Péče o matku a dítě Vaření Psaní na PC Klub maminek
Zdravotnictví Šití Orientace v systému sociální ochrany Videotrénink interakcí
Rozvíjím své dítě Ruční práce Výtvarné techniky a Keramika
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Podpora rodičovských kompetencí  Náklady
Spotřeba materiálu  45 498,10
Spotřeba energií 9 801,00
Cestovné 6 070,00
Ostatní služby 53 677,48
Mzdové náklady 171 597,00
Pojištění sociální a zdravotní -mzdy 32 364,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 898,00
Bankovní poplatky 427,00
Odpisy 5 451,00
NÁKLADY CELKEM 325 783,58

Podpora rodičovských kompetencí  Výnosy
Úroky 409,56
Zúčtování fondů 43 788,44
Přijaté příspěvky celkem 90 027,58
z toho: veřejná sbírka 42 736,90

Johnson & Johnson 47 290,68
Členské příspěvky 17,00
Dotace MPSV ČR 186 090,00
VÝNOSY CELKEM 320 332,58

Projekt „Podpora rodičovských kompetencí“ byl v roce 2012 realizován 
díky finanční podpoře našich individuálních dárců, společnosti Johnson 
& Johnson a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
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Byty na půli cesty 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK (ve zkrácené úpravě) 

 Poslání
Posláním sociální služby Byty na půli cesty je nabídnout 
pomoc spojenou s přechodným ubytováním matkám  
a jejich dětem. 

 Cíle
Cílem služby je podpořit uživatelku ve fázi jejího přechodu  
z azylového domu do nezávislejší formy života v přiro-
zené komunitě.

 Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, které opouštějí azy-
lové domy a 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 znění 
na www.napocatku.cz

Při odchodu z Bytů by maminky měly mít zajištěno ná-
sledné místo k bydlení a upevněné dovednosti souvise-
jící s vedením domácnosti, měly by být schopné udržet 
si zaměstnání, umět hospodařit s penězi a být oriento-

vané ve vlastních právech a povinnostech. Měly by také 
zvládat péči o děti a mít osvojeny formy péče o sebe, své 
zdraví a duševní stabilitu. 
K aktivitám, které jim k tomu mohou dopomoci a které 
jsou během pobytu poskytovány, patří: poradenství za-
měřené na osobnostní rozvoj (sociální terapie); rodinná 
rada/komunita; práce s rodinou; videotrénink interakcí; 
psychoterapie; domácí příprava dětí; volnočasové aktivi-
ty - pro děti předškolního věku Klubíčko, pro děti školní-
ho věku Klubko, pro maminky Klub; péče o domácnost; 
Finanční poradenství aneb jak hospodařit s finančními 
prostředky; Jak si najít práci aneb co je pro to potřeba 
udělat a Počítačová gramotnost aneb jak se neztratit ve 
světě počítačů.

Ubytováním a návaznými činnostmi jsme v Bytech na 
půli cesty v roce 2012 podpořili celkem 11 maminek, jed-
noho tatínka a 28 dětí. V průběhu roku nám v Bytech 
pomáhala jedna praktikantka. 



POSKYTNUTÉ ČINNOSTI – POČET INTERVENCÍ
Sociálně terapeutické činnosti 176
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 220
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 268
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 8
CELKEM 672

Minulý rok byl ve znamení oprav a rekonstrukcí. V čer-
venci byla dokončena téměř půlroční kompletní rekon-
strukce jednoho bytu, z jednoho pokoje byla vytvořena 
herna a byt se celý nově zařídil a vybavil. V září jsme pak 
rekonstruovali další dva byty a částečně je dovybavili.  
A na sklonku roku čekala na úpravy ještě klubovna – bylo 
potřeba vyměnit podlahovou krytinu a obnovit nábytek. 
Tímto velmi děkujeme všem, kdo nám s těmito finančně 
náročnými akcemi pomáhali.

Pracovali jsme průběžně také na vypracování SWOT ana-
lýzy a definovali cíle služby na další rok. Pro maminky se 
podařilo externě zajistit kurzy artekoučinku zdarma. 

Pracovní tým: Jana Kodetová – vedoucí Bytů na půli cesty, 
sociální pracovnice, Nikola Křehová – pracovnice v so-
ciálních službách (od 1. 5. 2012), Marie Hradecká – pra-
covnice v sociálních službách, Marek Pacher – správce,
Eva Vondráková – ekonomka a účetní, Tomáš Bendl – 
fundraiser a PR pracovník, Vilém Dvořák – úklidové prá-
ce (DPP, od 19. 3. 2012)
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Byty na půli cesty  Náklady
Spotřeba materiálu  347 056,51
Spotřeba energií 232 666,98
Opravy a udržování 43 061,89
Cestovné 79 066,00
Ostatní služby 242 622,83
Mzdové náklady 766 082,00
Pojištění sociální a zdravotní -mzdy 253 249,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 2 986,00
Bankovní poplatky 3 859,00
Rozhlasové poplatky 540,00
Pojistné DHM 2 882,00
Pojistné služeb 1 073,00
Odpisy 136 171,00
NÁKLADY CELKEM 2 111 316,21

Byty na půli cesty  Výnosy
Úhrada za ubytování  148 050,00
Úroky 2 070,17
Zúčtování fondů 142 604,60
z toho: Nadace Divoké husy 71 537,00

Siemens 8 395,00
ostatní příspěvky 62 672,60

Přijaté příspěvky celkem 310 590,44
z toho: veřejná sbírka 145 016,35

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 39 972,00
ostatní nadace, nadační fondy, občanská sdružení 20 000,00
Johnson & Johnson 105 602,09
Ostatní výnosy 1 030,00

Dotace MPSV ČR 637 000,00
Dotace Jihomoravský kraj 346 000,00
Dotace kraj Vysočina 387 800,00
VÝNOSY CELKEM 1 975 145,21



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

Byty na půli cesty byly v roce 2012 provozovány díky finanční podpoře 
našich individuálních dárců, Jihomoravského kraje, společnosti John-
son & Johnson, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Kraje Vyso-
čina. Vzdělávání pracovnic a pracovníka Bytů podpořil Fond pomoci 
Siemens.

Na projekt „Obnova vybavení Bytů na půli cesty pro matky s dětmi“ při-
spěl Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Nadace Divoké husy.
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Těhotné maminky
v tísni potřebují pomoc 

Pomáhejte společně s námi. 

Jak nás můžete podpořit?

 Můžete přispět do veřejné sbírky – složenkou, převodem 
nebo osobně na některé z akcí, kterých se účastníme. Přispět 
nám můžete jednoduše i online pomocí elektronické pe-
něženky PaySec a plateb kartou na www.darujspravne.cz. 

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

Pozor, provoz účtu bude v průběhu září a října 2013 v sou-
vislosti s vyúčtováváním veřejné sbírky přerušen. O zno-
vuspuštění se prosím informujte na našich internetových 
stránkách.
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 Uspořádejte pro nás sbírku mezi svými příbuznými, 
kamarády a známými, ve škole, na pracovišti, v duchov-
ním společenství. 

 Můžete dát dar na provoz sociálních služeb nebo ná-
kup vybavení mimo veřejnou sbírku – sepíšeme darovací 
smlouvu. 

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

 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. In-
formujte o naší činnosti všude, kde to je možné. 

 Pomoci můžete i svou dobrovolnou činností – práce pro 
dobrovolníky je stále dost, napište na info@napocatku.cz.

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

 Právnické osoby mohou od daňového základu ode-
číst dar (nebo jejich součet za celý rok), pokud je vyšší 
než 2000 Kč. Celkem je možné odečíst dary do výše 5 % 
z daňového základu.

 Fyzické osoby si mohou dar od daňového základu 
odečíst, pokud je dar (nebo součet darů za celý rok) 
vyšší než 1000 Kč nebo pokud je dar nebo jejich součet 
vyšší než 2 % daňového základu. Celkem si fyzická osoba 
může odečíst nejvíce 10 % základu daně. 
 

 V případě hmotného daru je hodnotou zůstatková 
cena daru nebo hodnota zaznamenaná v účetnictví (dle 
zvl. právního předpisu).
 

 Na požádání a po zaslání kontaktních údajů Vám rádi 
vystavíme Potvrzení o daru, které pro získání daňové 
úlevy budete potřebovat, nebo můžeme uzavřít darova-
cí smlouvu.
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Zpráva o hospodaření
Režie  Náklady
Spotřeba materiálu 2 855,00
Cestovné 3 672,00
Ostatní služby 2 949,57
Mzdové náklady 42 515,00
Pojištění sociální a zdravotní - mzdy 13 394,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 269,00
Poplatky, kolky 100,00
Zaokrouhlovací rozdíly 0,02
Poskytnuté členské příspěvky 13 320,00
NÁKLADY CELKEM 79 074,59

Režie  Výnosy
Zúčtování fondů 48 448,89
Přijaté příspěvky celkem 22 305,70
Členské příspěvky 8 320,00
VÝNOSY CELKEM 79 074,59

Celkem za sdružení Náklady
Spotřeba materiálu 694 079,92
 z toho: kancelářské potřeby 32 474,80

odborná literatura 16 023,00
zařízení do 3 000,- Kč 163 600,00
pořízení drobného hmotného materiálu 194 881,00
materiál na kurzy 27 173,00
propagační materiál, složenky 165 786,12
spotřeba pohonných hmot 17 733,00
hygienické potřeby 15 470,00
potraviny 10 986,00
spotřební materiál na provoz a údržbu 29 779,00
ostatní materiál 20 174,00

Spotřeba energií 427 025,26
z toho:  vodné a stočné 69 374,00

palivo – uhlí 44 009,28
elektřina 163 972,00
plyn 149 669,98



Opravy a udržování 65 810,49
z toho: opravy staveb 39 067,90

opravy aut   7 009,00
opravy zařízení 19 733,59

Cestovné 159 294,00
Ostatní služby 746 687,59
z toho: telefon 66 713,99

internet 19 581,10
poštovné 50 115,00
školení a vzdělávání 133 775,10
supervize 101 508,00
komunální odpad 14 432,00
propagace 88 968,80
nájemné 45 000,00
právní a ekonomické služby 150 858,00
pořízení DNM do 60 tis. 2 888,00
správa PC sítě 6 928,00
kopírování + fotografie 675,00
další služby České pošty 720,60
odvoz fekálií + rozbor vody 2 346,00
služby PO+BOZP, revize 50 956,00

ostatní 11 222,00
Mzdové náklady 2 955 572,00
z toho: mzdy zaměstnanců 2 712 489,00
           dohody o provedení práce 150 703,00
           dohody o provedení činnosti 92 380,00
Pojištění sociální a zdravotní – ke mzdám 932 875,00
Pojištění sociální a zdravotní - DPČ 29 279,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 12 392,00
Poplatky, kolky 1 600,00
Poplatky ostatní 897,30
Kurzová ztráta 50,57
Zaokrouhlovací rozdíly 0,36
Bankovní poplatky 13 374,00
Rozhlasové poplatky 2 160,00
Televizní poplatky 1 620,00
Pojistné aut 38 586,00
Pojistné DHM 15 304,00
Pojistné služeb 3 714,00
Poskytnuté členské příspěvky 13 320,00
Odpisy 490 762,00
NÁKLADY CELKEM 6 604 403,49
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Celkem za sdružení Výnosy
Úhrada za ubytování  308 750,00
Úroky 5 997,09
Zúčtování fondů 1 209 798,25
z toho: veřejná sbírka 508 441,45

Nadace Divoké husy 71 537,00
Siemens 40 750,00
ostatní příspěvky 587 169,80
jiné 1 900,00

Přijaté příspěvky celkem 1 277 778,15
z toho: veřejná sbírka 429 266,01

nadace, nadační fondy, občanská sdružení 79 972,00
Johnson & Johnson 708 792,00
ostatní příspěvky 59 748,14

Ostatní výnosy 9 832,00
z toho: telefon 1 328,00

cesty autem 800,00
jiné 7 704,00

Členské příspěvky 8 400,00

Dotace MPSV ČR 1 174 090,00
Město Brno 60 000,00
Dotace Jihomoravský kraj 346 000,00
Dotace kraj Vysočina 387 800,00
Individuální projekt JMK (ESF, OP LZZ) 1 325 196,00
VÝNOSY CELKEM 6 113 641,49
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AKTIVA - majetek  sledovaný podle složení k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  11 600 268,50 13 028 674,50
z toho: stavby 10 784 084,00 12 212 490,00
             samostatné movité věci 685 041,00 685 041,00
             drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 131 143,50 131 143,50
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 27 000,00 12 500,00
Ostatní dlouhodobé půjčky 70 000,00 28 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  -3 190 242,50 -3 681 004,50
z toho: stavby -2 475 926,00 -2 891 149,00
             samostatné movité věci  -583 173,00 -658 712,00
             drobný dlouhodobý majetek   -131 143,50 -131 143,50
Peníze 72 087,00 46 666,00
Bankovní účty 2 712 171,52 2 169 184,46
Odběratelé 338 460,24 248 376,00
Poskytnuté provozní zálohy 175 223,00 30 100,00
Pohledávky 65 548,00 113 431,00
Náklady příštích období 6 386,00 3 498,00
AKTIVA CELKEM 11 982 234,76 12 104 758,46
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PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012
Vlastní jmění  9 346 995,31 9 698 293,31
Fondy    2 419 514,25 1 149 689,09
z toho: dary – veřejná sbírka 604 291,45 682 679,29
            dary ostatní na činnost sdružení 881 943,80 365 951,80
            dary – Nadace Divoké husy 71 537,00 0,00
            dar Siemens, s. r. o. 40 750,00 0,00
            dar Johnson & Johnson 708 792,00 0,00
            dotace Jihomoravského kraje na rok 2011, 2012 97 000,00 94 000,00
            Nadační fond Šance – na ubytování uživatelky 15 200,00 0,00
            Muzikobraní 0,00 7 058,00
Přijaté zálohy 0,00 459 024,00
Krátkodobé závazky 302 281,20 1 253 854,06
Výnosy příštích období 7 500,00 0,00
Dohadné účty pasivní 133 370,00 34 660,00
Výsledek hospodaření - 227 426,00 -490 762,00
PASIVA CELKEM 11 982 234,76 12 104 758,46
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Stav peněžních prostředků v Kč k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012
Bankovní účty celkem 2 712 171,52 2 169 184,46
z toho: Československá obchodní banka, a. s. – veřejná sbírka 815 644,07 1 009 543,44 

Československá obchodní banka a. s. – Poštovní spořitelna 40 230,26 61 618,33
Česká spořitelna, a. s. 648 941,45 327 738,57
Česká spořitelna, a. s.  –  vkladový účet 1 207 355,74 770 284,12

Peníze - pokladny celkem 72 087,00 46 666,00
z toho: pokladna Domov pro dětský život 30 425,00 14 418,00

pokladna Poradna Na počátku 18 454,00 21 590,00
pokladna Byty na půli cesty 23 208,00 10 658,00

Poznámky ke zprávě o hospodaření:
Celková účetní ztráta je tvořena odpisy a činí 490 762,00 Kč.
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Vyjádření
auditora
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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.

34 35



Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům
  Agentuře Větrník za finanční podporu projektů.
  Biskupství brněnskému za morální podporu činnosti 

 sdružení.
 Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální,  

 morální a finanční podporu činnosti sdružení. 
 Centru pro rodinu a sociální péči Brno za

 poskytnutí finančních darů na pomoc klientkám  
 Domova pro  dětský život.

 Panu Filipu Čejkovi za grafickou tvorbu všech našich  
 materiálů.

 Fondu pomoci společnosti Siemens za finanční
 podporu vzdělávacího programu zaměstnanců.

 Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace  
 z rozpočtu kraje na provoz Bytů na půli cesty.

 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.

 Kraji Vysočina za poskytnutí finanční dotace   
 z rozpočtu kraje na provoz Bytů na půli cesty.

 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotace na  
 provoz Poradny Na počátku a Bytů na půli cesty. 

 Nadačnímu fondu J&T za významnou finanční
 podporu při realizaci zateplení Domova. 

 Nadaci Divoké husy za významnou finanční
 podporu při obnově vybavení Bytů na půli cesty.

 Organizátorům, vystupujícím a dárcům
 Muzikobraní ve dvoře za uspořádání benefiční akce  
 a finanční podporu Domova pro dětský život.

 Sestrám Sorores Christi z Belgie za finanční podporu  
 činnosti sdružení.

 Společnosti Johnson&Johnson za významnou   
 finanční podporu a pomoc s propagací.

 Státnímu fondu životního prostředí ČR za
 významnou finanční podporu při realizaci zateplení  
 Domova a výměně kotle.

 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 významnou finanční podporu při obnově
 vybavení Bytů na půli cesty a paní doktorce Černé
 za dlouhodobou morální podporu.

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


