Výroční zpráva 2014

Úvodní slovo
Vážení a milí, vážené a milé,
přinášíme vám v pořadí 21. výroční zprávu a v ní shrnutí
toho nejdůležitějšího, co se v minulém roce událo. Začněme podstatou našeho poslání.

Získali jsme Značku spolehlivosti veřejně prospěšné organizace, kterou uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti
těm organizacím, které prokážou, že „řádně hospodaří se
svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně
využívají k naplňování svého deklarovaného poslání“.

Díky práci Poradny a Domova pro dětský život se narodilo 5 dětí. Připojily se tak k 131 dětem, které se v Domově
pro dětský život již narodily v předchozích 18 letech. Za
každé z těchto 136 dětí jsme vděční. Přechodné bydlení
v Domově našlo v minulém roce celkem 13 maminek a další 4 již větší dětí.

Děkuji všem současným i bývalým pracovníkům, členům
a dobrovolníkům, protože díky jejich zodpovědné a spolehlivé práci můžeme být „spolehlivá organizace“.

Na Poradnu Na počátku se s žádostí o radu, pomoc a podporu obrátilo 223 žen. Bylo jich o 16 % více než v předchozím roce.

S přáním pokojných dní plných světla, dobra a naděje,

A poděkování patří i vám všem, kteří nám, každý dle svých
možností, v našem úsilí nezištně pomáháte.

V Bytech Na počátku bydlelo v minulém roce 8 maminek
s 16 dětmi.
Byli jsme s infostánkem přítomni na 6 propagačních akcích, další dvě jsme zorganizovali v Poradně. Hlavní akcí
roku pro nás byl benefiční koncert připomínající dvacetileté výročí naší práce pro nenarozený život.
Pracovnice Poradny uspořádaly 6 osvětových workshopů
pro studenty středních škol a pro návštěvníky nízkoprahových denních klubů pro mládež.

Eva Vondráková, ředitelka

Obecné informace
HISTORIE – ČASOVÁ OSA
1994 Vznik občanského sdružení. Zahájení poskytování poradenství
1996 Zprovoznění Domova pro dětský život
1998 Založení první veřejné sbírky
2001 Zahájen program následné podpory klientek
2004 Zprovoznění Bytů na půl cesty (dnes Byty Na počátku)
2006 Pořízení vlastního domu pro Byty na půl cesty
2007 Registrace 4 sociálních služeb v souvislosti se vznikem zákona o sociálních službách
2008 Vytvoření současného loga a prvních obsáhlejších internetových stránek
2011 Vznik projektu „Podpora rodičovských kompetencí“
2013 Přeměna Na počátku z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
REGISTRACE
Do 31. října 2013 bylo občanské sdružení Na počátku, o. s.
zaregistrováno na MV ČR v Praze pod č. j. II/s-OS/1-23
928/94-R, s datem zápisu 21. 3. 1994. Od 1. listopadu
2013 je společnost Na počátku, o. p. s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským
soudem v Brně, pod spisovou značkou O 651.

JSME ČLENY
Sdružení azylových domů (SAD), Spolek oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální
oblasti (SKOK), Koordinačního uskupení NNO Vysočiny (KOUS), Asociace nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje (ANNO JMK), Asociace veřejně
prospěšných organizací (AVPO), Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).

Na počátku, o. p. s. | Soběšická 560/60, 614 00 Brno | tel. 548 221 406, 702 104 441 | info@napocatku.cz | www.napocatku.cz
IČ 60554665 | číslo bankovního účtu: 1344243369/0800 | číslo účtu veřejné sbírky: 3657833/0300

3

Zakladatelky obecně prospěšné společnosti
(od 1. 11. 2013)
Bc. Kamila Culíková, DiS.
Marie Flesarová
JUDr. Eva Herzánová
Mgr. Marie Hradecká
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Jana Lazáriková
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.
Lenka Nováková
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová
Ing. Mgr. Libuše Řezbová, Ph.D.
Mgr. Ing. Eva Vondráková

Působnost správní rady
Správní rada je orgánem, který v Na počátku dohlíží
na zachování účelu, k němuž byla společnost založena
a dbá na řádné hospodaření s jejím majetkem.

Správní rada
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová – předsedkyně
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Ing. Mgr. Libuše Řezbová, Ph.D.

Působnost dozorčí rady
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti se zákonem stanovenou pravomocí.

Dozorčí rada
JUDr. Eva Herzánová – předsedkyně
Mgr. Sylva Krčálová
Mgr. Dana Nováková, Ph.D.
Ředitelka
Mgr. Ing. Eva Vondráková

Pravomoci správní rady
Správní rada rozhoduje o věcech jí svěřených do působnosti podle § 13 zákona o obecně prospěšných společnostech.
Periodicita zasedání správní rady
Předseda svolává a řídí zasedání správní rady, je povinen
svolat zasedání správní rady alespoň jedenkrát do roka.

Pravomoci dozorčí rady
• přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku
a výroční zprávu společnosti
• nejméně jednou ročně předkládá správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti
• dohlíží na dodržování právních předpisů, zakládací
listiny a statutu společnosti, byl-li vydán
• je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje
• je oprávněna svolat mimořádné zasedání správní rady,
jestliže to vyžadují zájmy společnosti
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• je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůty
ke zjednání nápravy; není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatelky společnosti.
Periodicita zasedání dozorčí rady
Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady jedenkrát do roka.
Působnost ředitelky
Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
Pravomoci: ředitelky
Ředitel řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou těch
činností, které jsou zákonem, zakládací listinou nebo
statutem svěřeny do výlučné působnosti správní rady. Je
jmenován správní radou, které je ze své činnosti odpovědný. (Podrobný výčet pravomocí lze nalézt v Zakládací listině na www.napocatku.cz v sekci „Ke stažení“).
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Poslání
Na počátku, o. p. s. usiluje o ochranu a rozvoj lidského
života.

o poslání muže a ženy, o interrupci, jejích následcích
a o antikoncepci);

Pro realizaci tohoto poslání volí společnost Na počátku
cestu ochrany nenarozeného dítěte, jehož život je ohrožen umělým potratem, a dále podpory a vzdělávání rodičů, kterým je svěřena péče o rozvoj dětí.

5) zapojováním dobrovolníků do projektů organizace
a cíleným podporováním jejich rozvoje.

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);

Společným úkolem zakladatelů je účinná snaha o rozvoj
své osobnosti, tj. naplnění základního poslání být ženou
či být mužem.

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,
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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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Organizační struktura a zaměstnanci v roce 2014
Správní rada

Dozorčí rada

Ředitelka

Fundraiser
a PR pracovník

Koordinátorka služeb

Administrativní
pracovnice

Vedoucí pracovnice
Poradny Na Počátku

Vedoucí pracovnice
Domova pro dětský život

Vedoucí pracovnice
Bytů Na počátku
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Struktura úvazků pracovního týmu
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Monika
Tomáš
Marcela
Eva
Petr
Lucie
Vilém
Marie
Marie
Jana
Lenka
Jana
Nikola
Martina
Mariya
Jitka
Jan
Marek
Marie
Hana
Eva
Miroslava
Eva

Andrášová
Bendl, Bc.
Blažková
Blechová, Mgr.
Bohuslav
Bohuslavová
Dvořák
Flesarová
Hradecká, Mgr.
Jirásková, Bc. Mgr.
Kobylková
Kodetová, Mgr.
Křehová
Kunstová, Bc.
Levkova
Mozorová, Mgr.
Nehyba, Ing.
Pacher
Pacherová, Mgr. et Mgr.
Procházková, Mgr.
Schwarzová
Smržová
Vondráková, Mgr. Ing.

Poradna
Na počátku

Domov pro
dětský život

Byty
Na počátku

Podpora
rodičovských
kompetencí

0,15

1
0,4

0,3

DPP
0,05
DPP

DPP

DPP
0,7
0,8
0,8

0,75
0,2

0,8
DPP
0,05
0,4

0,1

0,05
DPČ
1
DPČ
0,4

DPP
0,7
0,3
0,3
0,9

Režie

Přednášky
a workshopy

DPP

DPP
DPP
0,2
DPP

0,2
0,5
0,15

0,05

0,2

0,05

0,1
0,05

DPP

0,2

0,05

(k 31. 12. 2014)

Pracovní zařazení
pracovnice v sociálních službách a lektorka
fundraiser a PR pracovník
lektorka a terapeutka
sociální pracovnice a lektorka
topič a údržbář
pracovnice v sociálních službách a lektorka
úklidové práce
pracovnice v sociálních službách a lektorka
pracovnice v sociálních službách
sociální pracovnice
vedoucí Domova pro dětský život a pedagogická pracovnice
vedoucí a sociální pracovnice v Bytech Na počátku
pracovnice v sociálních službách a lektorka
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách
vedoucí Poradny Na počátku, sociální pracovnice a lektorka
administrativní pracovník
správce Bytů Na počátku
terapeutka a videotrenérka
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
koordinátorka služeb, ekonomka

Krok za krokem rokem 2014
Leden
První měsíc roku bývá ve znamení vyúčtování dotací
z veřejných rozpočtů a uzavření účetnictví. Ani letos
tomu nebylo jinak. Také jsme dárcům rozesílali potvrzení o daru.

Dále jsme se s prezentačním stánkem zúčastnili Jarmarku neziskovek na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity.
V Katolickém týdeníku vyšly 4 strany informací o Na počátku.

V tomto období jsme rovněž spustili testovací verzi nových webových stránek.

Duben
Ředitelka Eva Vondráková se zúčastnila krajského setkání Mateřských center v Břeclavi a představila tam naše
projekty a způsoby podpory maminek v tísni.

Únor
V Bytech Na počátku se podařilo dokončit stavbu venkovního schodiště a díky tomu v patře vybudovat Klubík
pro děti na hraní s názvem Živá fantazie.
Ředitelka Eva Vondráková se zúčastnila kurzu „Domácí kompostování v praxi“, díky čemuž byl Poradně Na
počátku přidělen městem Brnem zahradní kompostér za
sníženou cenu. Nyní můžeme kompostovat zbytky z kuchyně i zahrady mnohem efektivněji.
Březen
V druhé polovině března tomu bylo přesně 20 let od
vzniku Na počátku.

Během slavnostního ceremoniálu jsme převzali darovací
smlouvu od Diplomatic Spouses Association (organizace
sdružující partnery a partnerky zástupců diplomatických
misí v ČR) na rumunské ambasádě v Praze. Získali jsme
100 000 korun na vybavení pokojů v azylovém domě
a koupi potřeb pro maminky a děti.
Květen
Při příležitosti dvacetiletého výročí existence Na počátku
jsme uspořádali benefiční koncert v kostele sv. Augustina
v Brně na Kraví hoře. Bez nároku na honorář vystoupil
třebíčský sbor Musica Animata a Malý smyčcový orchestr
ZUŠ Třebíč & hosté s uměleckým vedoucím Vítem Coufalem. Dirigoval Karel Tomek.
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S naším infostánkem jsme ani tentokrát nevynechali již
tradiční NGOmarket v Praze, největší přehlídku neziskových organizací v ČR.
Červen
V Telči se konal benefiční koncert a my jsme byli jednou
ze tří institucí, kterým byl věnován výtěžek ze vstupného.
Na nákup materiálu na kurzy jsme získali 7 300 korun.
Koncert měl název Srdce z Telče, a za pozvání děkujeme
paní Jiřině Šimkové.
Červenec
V Domově pro dětský život se konal kurz „Zvládání
agrese v kontaktu s klientem“, kterého se zúčastnil skoro
celý tým Na počátku.
Společně jsme se sešli ke dvoudennímu strategickému
plánování. Ujasnili jsme si priority rozvoje do dalších let
a potvrdili hlavní zásady, se kterými pracujeme. Vypracovali jsme akční plán pro překlenutí let 2015 a 2016, během kterých dojde k zásadním změnám ve financování
sociálních služeb.
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Srpen
K poslednímu dni měsíce byla ukončena sbírka ve prospěch podpory rodičovských kompetencí maminek
v Domově pro dětský život. Sbírka se konala prostřednictvím Charitativních aukcí – projektu obecně prospěš-

né společnosti Světýlko. Za 3 měsíce se podařilo získat
na transparentní účet částku 10 000 korun. Chtěli bychom tímto poděkovat všem prodávajícím, kupujícím,
i organizátorům, že se tuto pěknou částku podařilo dát
dohromady. Doporučujeme k návštěvě web www.charitativniaukce.cz.
Září
První podzimní den roku jsme v Praze převzali od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) certifikát značky spolehlivosti: Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace.

Hodnocení proběhlo v rámci projektu Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací
v ČR“, který finančně podpořil Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Říjen
V rámci Týdne sociálních služeb jsme připravili Den otevřených dveří v Poradně. Byl to již čtvrtý ročník, a bylo to
znát i na návštěvnosti, kdy k nám zavítalo více než dvacet
návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Nejčastěji to byli
zástupci jiných sociálních služeb, např. právní poradny
či nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, a také sociálních odborů z obecních úřadů.

Jedna z našich podporovatelek nás přihlásila do charitativní akce společnosti IKEA s názvem „Spolu s vámi
– Pro nejdůležitější lidi na světě“. Dostali jsme se tak
mezi 5 finálových projektů, které spadají pod brněnský
obchodní dům. Mezi nimi jsme v hlasování zákazníků
skončili na druhém místě a společnost IKEA nás obdarovala vybavením v hodnotě 15 000 korun. Dary jsme využili ke zvelebení herny a setkávací místnosti v Domově.

Listopad
Nevynechali jsme ani Veletrh neziskových organizací Brno, na Fakultě sociálních studií MU. Velký úspěch
měly látkové tašky, které šily maminky v Bytech Na počátku. Výtěžek z prodeje šel na naši veřejnou sbírku.

Předvánoční sbírku mezi svými zaměstnanci uspořádala společnost Delikomat. Na charitativním vánočním
večírku se podařilo vybrat celkem 156 500 korun, z toho
90 000 bylo věnováno na individuální práci se ženami
v Domově pro dětský život a v Bytech Na počátku a na
preventivní a vzdělávací a osvětovou práci s mládeží.
Společnosti Delikomat a jejím zaměstnancům velice děkujeme.

Prosinec
V adventním období jsme v prostorách Poradny poprvé
uspořádali předvánoční prodej výrobků, které vyráběly
maminky v Domově pro dětský život a Bytech Na Počátku. Bylo možné zakoupit například ozdobné květináče,
látkové tašky, hrníčky nebo přáníčka.
Rodiče a děti z Mateřské školy v Modřicích uspořádali
pro maminky a děti z Domova pro dětský život a Bytů
Na počátku vánoční sbírku. Za nápad, organizaci a iniciativu děkujeme paní učitelce Monice Čechovské a za
všechny dárky i dary všem rodičům a jejich dětem.
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Benefiční koncert Srdce z Telče

Momentka z kurzu Zvládání agrese v kontaktu s klientem

Benefiční koncert u sv. Augustina

Jarmark neziskovek na FSS MU

Den otevřených dveří v Poradně na počátku

Benefiční koncert u sv. Augustina

Předávání smlouvy o daru od DSA Prague

NGOmarket
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Poradna Na počátku
Registrovaná sociální služba Odborné sociální poradenství, číslo
registrace 4472865.
Okamžik, kdy žena zjistí, že je těhotná, není vždy spojen
s radostným očekáváním. Těhotenství může být životní
událostí, která přišla příliš brzy, nečekaně, za nevhodných okolností. Může být spojeno s pocity bezmoci
a hněvu, může být provázeno velkými obavami z budoucnosti. Může být příčinou partnerských nebo rodinných konfliktů, pokud není blízkými lidmi přijato. To je
situace, kdy je namístě oslovit Poradnu Na počátku.
Co Poradna Na počátku nabízí?
• pomoc při hledání bydlení a při udržení si dosavadního bydlení
• pomoc při řešení potíží ve vztazích s blízkými lidmi
(násilí ze strany partnera, obtíže v komunikaci a ve
vztazích v rodině)
• poradenství při hospodaření s penězi včetně toho, jak
ušetřit a jak zvládnout zabezpečit sebe a očekávané
dítě
• poradenství týkající se finanční pomoci od státu
• zprostředkování sociálních a veřejných služeb (občanské a právní poradny, služby pro oběti domácího
násilí, manželské a rodinné poradny, rodinná a mateř-

ská centra, lékaři apod.)
• zprostředkování kontaktu na azylové domy
• doprovody do veřejných a sociálních služeb
• poskytnutí základních informací týkajících se těhotenství a mateřství
• prostor pro posílení sebedůvěry v sebe jako ženy
a matky
Rok 2014 v Poradně
Celkový počet žen

223

Meziroční nárůst

16 %

z toho: Oběti domácího násilí

12

Nezletilé

9

Kontakty

215

Intervence

449

Ženám, které zvažují potrat jako řešení své situace nabízíme:
• prostor pro zvážení důvodů, kvůli kterým se žena přiklání k řešení situace umělým potratem - konečnou
volbu ženy vždy respektujeme
• informace o zdravotních důsledcích potratu a riziku
postinterrupčního syndromu
16

• pomoc a podporu při rozhodování donosit své dítě
• informace o alternativních možnostech potratu (adopce, pěstounská péče)
• navazující pomoc v mateřství
Leden:
Navázali jsme spolupráci s organizací HoSt – Home-start
a s Klokánkem Brno, kde byla vedoucí Poradny Jitka Mozorová na exkurzi.
Únor:
Jitka vedla 2 lekce relaxačního tance pro maminky v Domově pro dětský život.
Březen:
Proběhly 2 workshopy „Počítej s početím“ v nízkoprahovém klubu a v dětském domově, které lektorovali Jitka
s Evou.
Duben:
Jitka Mozorová přednesla příspěvek o naší činnosti na
konferenci „Mít či nemít dítě?“, kterou pořádalo Centrum komplexní péče Dobřichovice ve spolupráci s centrem Živá radost.

17

Květen:
Dobrovolnice Sabina připravila pro tým Poradny teambuildingový arteterapeutický program. Zúčastnili jsme

se přednášek v rámci Týdne respektu k porodu v Brně
a navázali spolupráci s porodními asistentkami a Ligou
lidských práv.
Červen:
Eva Blechová vedla dva workshopy „Počítej s početím“
v nízkoprahových klubech.
Červenec:
Navázali jsme spolupráci se sociálním odborem městské
části Brno-sever.
Srpen:
Jitce Mozorové se podařilo domluvit spolupráci s rodinným centrem Studánka v Tišnově.
Září:
Jitka Mozorová úspěšně absolvovala kurz „Prevence neplánovaných těhotenství“, který připravila Národní iniciativa pro život.
Říjen:
Jitka Mozorová přednesla příspěvek na konferenci
„Nejmenší z nás“ v Brně, jíž zorganizoval stejnojmenný
spolek, a na konferenci Sólo rodičovství v Praze, kterou
pořádalo Aperio.
17

Listopad:
Poradna úspěšně prošla kontrolou kvality poskytované
sociální služby, kterou provedli pověření odborní pracovníci Jihomoravského kraje.
Prosinec:
Činnost Poradny a možnosti pomoci neočekávaně těhotným ženám jsme prezentovali na setkání lékařů porodnice na Obilním trhu v Brně.

Jste těhotná a zároveň ve složité
životní situaci?

Volejte
548 221 405 či 774 440 821
nebo pište na
poradna@napocatku.cz
18
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Domov pro dětský život
Registrovaná sociální služba Az ylové domy pro matky s dětmi,
číslo registrace 3165111.
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. Pomoc těmto ženám vychází
z jejich individuálních potřeb. Je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení jejich situace,
v rozvoji dovedností pro samostatný život a ženy směruje k začlenění zpět do přirozené komunity. Domov má
z důvodu ochrany bezpečí klientek neveřejnou adresu.
Kapacita
V Domově pro dětský život je možné ubytovat najednou 7 maminek a deset jejich dětí. Každá má samostatný
pokoj a sociální zařízení a kuchyň na patře.
Co vše je součástí služby?
• ubytování v malém azylovém domě v klidném prostředí na neveřejné adrese se zahradou
• základní sociální poradenství
• individuální plánování zaměřené na řešení konkrétních situací žen
• individuální tvorba plánů hospodaření a trénink je-

jich realizace
• trénink komunikačních dovedností při jednání s úřady, případně doprovod při těchto jednáních
• výlety
• aktivity, které jsou součástí projektu „Podpora rodičovských kompetencí“ - terapeutické, rozvojové
a vzdělávací
Rok 2014 v Domově
Celkový počet žen
Celkový počet dětí
z toho: Děti narozené během pobytu v Domově
Intervence
Lůžkodny

13
9
5
4039
3301

Leden:
Na začátku roku jsme nachystali společný velký novoroční oběd pracovního týmu a maminek s dětmi. Za
několik dní poté nás navštívili Tři králové. V druhé
polovině měsíce zorganizovala pracovnice Monika pro
maminky „Burzu oblečení“.
Únor:
Jitka z Poradny uspořádala pro maminky taneční pohy-
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bovou terapii. Monika připravila pro maminky aktivitu
„Vyrábění z potahovací hmoty“.

výletě k rybníku, a s Mirkou se seznámily s výtvarnou
technikou enkaustiky.

Březen:
Předali jsme maminkám potravinové dary od Dobrotet
z Brna. Lenka je provedla aktivitou „Barvy, které sluší“.
S Bárou sely semínka do truhlíků a připravovaly zahradu na novou sezónu, především záhonky.

Červenec:
V červenci jsme pro děti nafoukli a napustili na zahradě
Domova bazének. S Monikou maminky vyráběly měsíčkové masti.

Duben:
S Marií maminky pekly perníčky, s Lucií zdobily velikonoční vajíčka, s Marií a Monikou opékaly u táboráku
špekáčky, a také si díky příspěvku brněnských Dobrotet
nechaly dělat nové účesy.
Květen:
Monika uspořádala další „Burzu oblečení“, a také ukázala maminkám, jak lze vyrobit ozdobné kytičky ze
starých silonek. Lucie ukázala možné úvazy pro nošení
miminek v šátcích, a také jak si vyrobit domácí mýdlo.
Všechny si společně vyšly na sběr hluchavek, které si
pak nechali usušit.
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Červen:
Dvě děti nechala jejich maminka pokřtít a Marie jim
byla za kmotru. Na druhý den pak dvě maminky nachystaly oslavu křtin. Dobrovolnice Sabina uspořádala
pro maminky arteterapeutické aktivity. S Lucií byly na

Srpen:
Druhý prázdninový měsíc byl ve znamení výletů, které
byly celkem čtyři. Za všechny jmenujme velmi oblíbenou destinaci - ZOO v Jihlavě. Díky podpoře od Diplomatic Spouses Association jsme o prázdninách mohli
obměnit již zastaralé a nevyhovující vybavení Domova,
včetně nábytku a vybavení pokojů.
Září:
V září proběhla letošní třetí „Burza oblečení“.
Říjen:
Dvě pracovnice týmu, Marie a Monika, úspěšně zakončily vzdělávací kurz „Aplikace psychologie v sociálních
službách“.
Listopad:
Předposlední měsíc roku maminky s Monikou pletly
zvonečky z pedigu, s Lucií vytvářely hračky z rukavic
a knoflíků; na konci měsíce se připravovaly na advent

tvořením věnců, se kterým jim pomáhala nová členka
pracovního týmu Eva. Také jsme úspěšně prošli kontrolou Jihomoravského kraje, zaměřenou na kvalitu sociální služby.
Prosinec:
O Štědrém večeru povečeřely maminky společně s Evou.
Poslední den roku si v rámci kurzu vaření nachystaly pod
vedením Mirky pohoštění a silvestrovský večer strávily
spolu a s pracovnicí Marií.

22
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Projekt „Podpora rodičovských kompetencí“
Těhotné ženy a maminky s dětmi v nepříznivé životní
situaci mají možnost najít dočasný azyl v Domově pro
dětský život. Zde je třeba, aby se těmto ženám a jejich
dětem dostalo takové podpory, která jim umožní se do
nepříznivých životních situací znovu nedostávat.
Proto mají možnost během pobytu dobrovolně navštěvovat kurzy a aktivity, které jim umožní pracovat na zlepšení své situace směrem do budoucnosti – na zlepšení
svých schopností starat se o děti a vychovávat je, pečovat
o domácnost, udržet si kvalitní partnerský vztah, najít
a udržet si zaměstnání, ale také zvýšit svou sebedůvěru
a sebevědomí.
Záměrem projektu je zlepšení nedostatečných rodičovských kompetencí klientek Na počátku, o. p. s., které
jsou ubytovány v Domově pro dětský život. Pokroku je
dosaženo prostřednictvím vzdělávacích, tréninkových
a psychosociálních aktivit zaměřených na:
• praktické stránky rodičovských kompetencí;
• posílení sociálních dovedností (jakožto nezbytných
podmínek k zajištění rozvoje a výchovy dítěte);
• zvýšení sebedůvěry, sebepřijímání a sebeprosazení
(jakožto nezbytných podmínek k tomu být dobrým
rodičem).

Aktivity projektu jsou rozděleny do 4 tematických oblastí
Péče o dítě a o sebe

Péče o domov

Předporodní příprava

Péče o domácnost

Péče o maminku a dítě

Vaření

Péče o zdraví

Ruční práce

Rozvíjím své dítě

Sociální dovednosti

Seberealizace
a seberozvoj

Podpora a posilování
Psychologické
pracovních návyků poradenství a terapie
Finanční gramotnost
a dluhové poradenství

Klub maminek

Práce a psaní na PC Videotrénink interakcí
Právní minimum
a rodinné právo

Výtvarné techniky
a Keramika
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Byty Na počátku
Registrovaná sociální služba Sociální rehabilitace – pobytová
forma, číslo registrace 5720237.
Jak podpořit ženy, které opouštějí azylový dům a kterým se přes veškerou snahu nepodařilo nalézt návazné
bydlení? Pro tyto ženy jsme do konce roku 2013 provozovali službu Byty na půli cesty (od 1. 1. 2014 je tato služba registrována nově jako pobytová sociální rehabilitace
s názvem Byty Na počátku).
Tato služba jim pomáhá s přechodem z azylového ubytování do samostatného způsobu života. Pomáhá také překonávat obtíže spojené s fungováním ve vztazích.
V průběhu pobytu maminek v Bytech se snažíme posílit
schopnosti a dovednosti žen při uplatňování oprávněných zájmů, při hledání zaměstnání a vlastního bydlení,
při hospodaření s finančními prostředky a při vytváření
přirozené vztahové sítě. Vytváříme podmínky pro jejich
osobnostní rozvoj s ohledem na stávající rodinné zázemí
i na další možnou budoucnost rodiny.
Co vše je součástí služby?
• ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti

• podpora a nácvik rodičovského chování
• poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj, které vytváří prostor pro reflexi vlastního fungování ve vztazích
• sociálně terapeutickou práce s dětmi rozvíjející jejich
sociální schopnosti a dovednosti
• podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování a při využívání běžně dostupných služeb
• poradenství při orientaci v oblasti fungování sociálních systémů, vzdělávání a práva
• krizová intervence, která vede k překonání krizového
stavu
Kapacita
Byty jsou celkem čtyři, proto je možné ubytovat najednou 4 rodiny. Nacházejí se na Vysočině a mají neveřejnou
adresu.
Rok 2014 v Bytech
Celkový počet žen
Celkový počet dětí
Kontakty
Intervence
Lůžkodny

8
16
70
1111
2720
26

Leden:
Připravili jsme pro maminky kurz první pomoci. V rámci
OSMY (neboli Organizačního Setkání MAminek) jsme
si četli na pokračování myšlenky Yvonny Lucké a Luboše Kobrleho na téma Potřeby dle Pesso Boyden terapie
o potřebách limitů, místa, jistoty.
Únor:
Dokončili a upravili jsme několik pracovních postupů,
např. o práci se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných
činů, a s maminkami jsme hodnotili plnění jejich cílů
a kvalitu naší služby v roce 2013.
Březen:
Navrhli jsme pracovní postup pro individuální plánování s ženou z domácího násilí přicházející v akutním stavu. Také jsme definovali možné rozvojové cíle pro ženy
ve vztahu k domácímu násilí.
Duben:
Velikonočního tvoření s maminkami a dětmi se ujala
dobrovolnice Hanka. Pracovnice Nikola absolvovala seminář Intervenčního centra k domácímu násilí.
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Květen:
Vyrazili jsme na společný májový výlet po okolí. Nikola
se zúčastnila schůzky Probační a mediační služby v Intervenčním centru v Jihlavě.

Červen:
Pro posílení pracovních vztahů jsme si udělali teambuildingové setkání. Nikola navštívila seminář „Dostupné a stabilní bydlení: připravovaná legislativa a příklady
dobré praxe“ na Krajském úřadě v Jihlavě.
Červenec:
Pro děti a maminky jsme uspořádali „Burzu oblečení“.
Dokončili jsme nátěr fasády na domě, ve kterém se nacházejí dva z našich bytů.
Srpen:
Zpracovali jsme pravidla pro komunikaci s klientkami
pro vyřizování úředních záležitostí.
Září:
Vypracovali jsme postup pro efektivní poskytování
zpětné vazby při komunikaci.
Říjen:
Proběhla další „Burza oblečení“ a zvelebili jsme velkou
klubovnu i klubík pro děti.
Listopad:
Šili jsme s maminkami látkové tašky pro adventní prodej výrobků. Připravili jsme projekt pro jarní úpravu
předzahrádky před jedním z domů.

Prosinec:
V prosinci maminky a děti navštívil Mikuláš a přinesl jim nadílku, především suroviny na vánoční
pečení a pytle brambor na salát i do nového roku.
O Štědrém dnu jsme všichni společně poseděli a zazpívali si koledy.
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Projekt „Jak nebýt na počátku v koncích aneb
Co potřebují těhotné ženy v krizové situaci
a co jim můžeme nabídnout“
Záměrem projektu je vzdělávání současných i budoucích
profesionálů v oblasti problematiky těhotných žen a maminek s dětmi v nepříznivé životní situaci; je tedy určen
jednak pracovníkům odborů sociálněprávní ochrany
dětí, úřadů práce, vybraných sociálních služeb a jednak
studentům sociálně a zdravotně zaměřených oborů na
SŠ, VOŠ a VŠ.
Cílem je adekvátní řešení situace těhotných žen hledajících v nelehké situaci podporu sociálních pracovníků na
úřadech či v sociálních službách.
Workshopy „Počítej s početím“
Další důležitou aktivitou projektu, kterou jsme zahájili
na konci roku, jsou osvětové workshopy v nízkoprahových klubech pro děti a mládež či dětských domovech.
V roce 2014 se jich uskutečnilo celkem 6.

30

Jak můžete podpořit těhotné ženy
v obtížné životní situaci?
Pomáhejte společně s námi.
Podpořte finančně naše projekty a přispějte do veřejné
sbírky – složenkou, převodem nebo osobně na některé
z akcí, kterých se účastníme. Přispět nám můžete jednoduše i online pomocí elektronické peněženky PaySec
a plateb kartou na www.darujspravne.cz. Nebo při nákupu na vybraných e-shopech prostřednictvím portálu
GIVT.cz.
Veřejná sbírka: 3657833/0300
Veřejná sbírka je povolena Jihomoravským krajem pod spisovou značkou
S-JMK/107759/2013/OSP, a to od 20.9. 2013 na dobu neurčitou.
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Uspořádejte pro nás sbírku mezi svými příbuznými, kamarády a známými, ve škole, na pracovišti, v duchovním
společenství. Rádi Vám také na vyžádání zašleme letáčky
s oddělitelnou složenkou.

Můžete dát dar na náš provoz nebo nákup 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 naši práci považujete za důležitou, řekněte o nás svým přátelům a známým. Informujte o naší činnosti všude, kde to je možné.
Pomoci můžete i svou dobrovolnou činností – pro více
informací napište na info@napocatku.cz.

Zpráva o hospodaření
Náklady 2014

Poradna Na počátku

Projekt Prevence

Domov pro dětský život

Podpora rod. komp.

Byty Na počátku

Režie

Spotřeba materiálu (materiálové náklady celkem)

35 801,60

3 248,80

269 979,50

9 174,10

138 407,18

19 199,00

Spotřeba energií

44 252,00

0,00

133 671,00

11 989,00

160 532,00

0,00

Opravy a udržování
Cestovné

7 406,00

0,00

4 563,00

0,00

4 624,15

0,00

14 436,00

2 193,00

56 952,00

1 390,00

77 632,00

4 145,00

Ostatní služby

85 652,34

12 027,61

301 261,85

26 829,60

261 277,00

12 110,69

Mzdové náklady

407 713,00

67 926,00

1 623 246,00

151 079,00

850 913,00

68 038,00

Pojištění sociální a zdravotní - mzdy

117 599,00

21 170,00

498 641,00

33 646,00

282 146,00

23 129,00

0,00

0,00

33 999,00

1 132,00

0,00

0,00

1 570,00

212,00

6 509,00

415,00

3 398,00

269,00

0,00

0,00

5 975,00

0,00

2 100,00

1 275,00

Pojištění sociální a zdravotní -DPČ
Zákonné pojištění zaměstnanců
Daň silniční
Poplatky ostatní

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Bankovní poplatky

1 326,50

516,00

6 716,50

959,48

3925,00

195,70

0,00

0,00

1 620,00

0,00

540,00

0,00

Rozhlasové poplatky
Televizní poplatky

0,00

0,00

1 620,00

0,00

0,00

0,00

Pojistné aut

0,00

0,00

25 723,00

0,00

0,00

0,00

Pojistné DHM

2 129,00

0,00

10 293,00

0,00

2 882,00

0,00

Pojistné služeb

1 238,00

0,00

1 238,00

0,00

1 238,00

0,00

Pojistné ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 700,00

Poskytnuté členské příspěvky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 580,00

Odpisy
NÁKLADY CELKEM

0,00

0,00

279 052,00

0,00

143 741,00

0,00

719 223,44

107 293,41

3 261 059,85

236 614,18

1 933 355,33

149 790,76
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VÝNOSY 2014
Úhrada za ubytování
Úroky

0,00
103,52

Zúčtování fondů

1 087,00

z toho: veřejná sbírka

1 087,00

ostatní příspěvky
Jiné

0,00
0,00

Přijaté příspěvky celkem

393 545,92

z toho: veřejná sbírka

232 551,59

Diplomatic Spouses Association

0,00

Světýlko, o. p. s.

0,00

ostatní příspěvky

160 994,33

Ostatní výnosy

10 487,00

Dotace MPSV ČR

254 000,00

Město Brno
Dotace Jihomoravský kraj

60 000,00
0,00

Projekt Prevence
0,00
36,35
280,00
280,00
0,00
0,00
106 977,06
24 424,71
0,00
0,00
82 552,35
0,00
0,00
0,00
0,00

Domov pro dětský život
206 515,00

Podpora rod. komp.
0,00

Byty

Režie

152 332,00

0,00

266,01

16,56

238,91

41,90

133 073,43

513,00

2 595,00

0,00

4 080,00

513,00

2 595,00

0,00

125 763,43

0,00

0,00

0,00

3 230,00

0,00

0,00

0,00

929 798,41

206 084,62

202 427,42

149 748,86

420 296,30

47 935,70

131 988,66

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

409 502,11

148 148,92

70 438,76

149 748,86

14 071,00

0,00

3 783,00

0,00

0,00

0,00

852 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

30 000,00

303 000,00

Dotace kraj Vysočina

0,00

0,00

0,00

0,00

349 000,00

0,00

JM kraj –Individuální projekt

0,00

0,00

1 698 284,00

0,00

0,00

0,00

719 223,44

107 293,41

2 982 007,85

236 614,18

1 865 776,33

149 790,76

VÝNOSY CELKEM
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Poradna Na počátku

CELKEM ZA ORGANIZACI
(služby, projekty, režie kromě investičního projektu)
Spotřeba materiálu

Náklady 2012

Náklady 2013

Náklady 2014

694 079,92

405 276,72

475 810,18

z toho: kancelářské potřeby

32 474,80

27 974,00

34 399,20

odborná literatura

16 023,00

14 548,00

18 298,00

zařízení do 3 000,- Kč

163 600,00

114 206,00

72 952,00

pořízení drobného hmotného materiálu

194 881,00

92 321,00

105 597,40

materiál na kurzy

27 173,00

18 057,00

29 621,00

165 786,12

53 855,72

93 431,20

spotřeba pohonných hmot

17 733,00

15 633,00

11 700,00

hygienické potřeby

15 470,00

7 274,00

8 437,00

propagační materiál, složenky

potraviny

10 986,00

6 300,00

2 764,00

spotřební materiál na provoz a údržbu

29 779,00

38 870,00

19 539,00

pracovní oděvy

0,00

0,00

240,00

materiální podpora uživatelek

0,00

0,00

67 563,38

ostatní materiál
Spotřeba energií
z toho: vodné a stočné
palivo – uhlí

20 174,00

16 238,00

11 268,00

427 025,26

432 193,00

350 444,00

69 374,00

58 724,00

54 474,00

44 009,28

39 754,00

28 094,00

elektřina

163 972,00

185 006,00

155 456,00

plyn

149 669,98

148 709,00

112 420,00

Opravy a udržování

65 810,49

55 298,50

16 593,15

z toho: opravy staveb

39 067,90

27 759,00

8 123,00
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opravy aut
opravy zařízení

11 818,00

1 710,00

15 721,50

6 760,15

Cestovné

159 294,00

126 721,00

156 748,00

Ostatní služby

746 687,59

566 794,05

699 159,09

z toho: telefon

66 713,99

54 147,95

50 208,62

internet

19 581,10

21 237,49

15 995,21

poštovné

50 115,00

49 176,13

49 262,40

školení a vzdělávání

133 775,10

79 567,50

52 168,00

supervize

101 508,00

119 640,00

116 585,00

komunální odpad

14 432,00

9 470,00

8 704,00

propagace

88 968,80

15 489,00

168 190,30

nájemné
právní a ekonomické služby

45 000,00

45 048,00

45 012,00

150 858,00

70 087,00

70 766,00

pořízení DNM do 60 tis.

2 888,00

2 000,00

3 449,07

správa PC sítě

6 928,00

8 024,23

7 517,99

675,00

1 389,00

2 722,00

kopírování + fotografie
další služby České pošty
odvoz fekálií + rozbor vody

720,60

357,50

612,80

2 346,00

1 761,00

1 791,00

služby PO+BOZP, revize

50 956,00

50 996,40

60 533,50

ostatní

11 222,00

38 402,85

45 641,20

Mzdové náklady

2 955 572,00

2 991 717,00

3 168 915,00

z toho: mzdy zaměstnanců

2 712 489,00

2 683 571,00

2 848 357,00

150 703,00

194 560,00

215 036,00

dohody o provedení práce
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7 009,00
19 733,59

dohody o provedení činnosti

92 380,00

113 586,00

105 522,00

932 875,00

924 213,00

976 331,00

Pojištění sociální a zdravotní - DPČ

29 279,00

38 543,00

35 131,00

Zákonné pojištění zaměstnanců

12 392,00

11 640,00

12 373,00

0,00

0,00

9 350,00

Pojištění sociální a zdravotní – ke mzdám

Daň silniční
Poplatky, kolky

1 600,00

2 617,00

0,00

Poplatky ostatní

897,30

596,00

250,00

Kurzová ztráta

50,57

0,00

0,00

0,36

0,00

0,00

Bankovní poplatky

13 374,00

10 928,00

13 638,55

Rozhlasové poplatky

2 160,00

2 160,00

2 160,00

Zaokrouhlovací rozdíly

1 620,00

1 620,00

1 620,00

Pojistné aut

Televizní poplatky

38 586,00

37 810,00

25 723,00

Pojistné DHM

15 304,00

15 304,00

15 304,00

Pojistné služeb

3 714,00

3 714,00

3 714,00

Pojistné ostatní

0,00

0,00

8 700,00

Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy
NÁKLADY CELKEM

13 320,00

12 340,00

12 580,00

490 762,00

441 552,00

422 793,00

6 604 403,49

6 081 037,27

6 407 336,97
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CELKEM ZA ORGANIZACI
(služby, projekty, režie kromě investičního projektu)
Úhrada za ubytování
Úroky
Zúčtování fondů
z toho: veřejná sbírka
Nadace Divoké husy
Siemens
ostatní příspěvky
jiné

Výnosy 2013

Výnosy 2014

308 750,00

354 510,00

358 847,00

5 997,09

1 235,10

703,25

1 209 798,25

899 617,09

137 548,43

508 441,45

524 897,20

8 555,00

71 537,00

0,00

0,00

40 750,00

0,00

0,00

587 169,80

373 009,89

125 763,43

1 900,00

1 710,00

3 230,00

1 277 778,15

1 127 390,08

1 988 582,29

429 266,01

585 604,21

857 196,96

79 972,00

50 000,00

0,00

Diplomatic Spouses Association

0,00

0,00

100 000,00

Světýlko, o. p. s.

0,00

0,00

10 000,00

708 792,00

0,00

59 748,14

491 785,87

0,00
1 021 385,33

Ostatní výnosy

9 832,00

19 352,00

28 341,00

z toho: telefon

1 328,00

1 571,00

4 410,00

Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka
nadace, nadační fondy, občanská sdružení

Johnson & Johnson
ostatní příspěvky

cesty autem

800,00

1 613,00

3 475,00

látky + ostatní materiál

0,00

0,00

850,00

doplňková činnost

0,00

4 952,00

10 487,00

7 704,00

11 216,00

9 119,00

jiné
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Výnosy 2012

Členské příspěvky

8 400,00

4 600,00

0,00

Dotace MPSV ČR

1 174 090,00

1 032 021,00

1 106 400,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Dotace Jihomoravský kraj

Město Brno

346 000,00

312 000,00

333 000,00

Dotace kraj Vysočina

387 800,00

262 000,00

349 000,00

Individuální projekt JMK (ESF, OP LZZ)

1 325 196,00

1 566 760,00

1 698 284,00

VÝNOSY CELKEM

6 113 641,49

5 639 485,27

6 060 705,97

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

13 028 674,50

13 028 674,50

13 251 305,50

z toho: stavby

12 212 490,00

12 212 490,00

12 435 121,00

samostatné movité věci

685 041,00

685 041,00

685 041,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)

131 143,50

131 143,50

131 143,50

105 333,00

105 333,00

105 333,00

95 333,00

95 333,00

95 333,00

Hmotný investiční majetek neodpisovaný
z toho: pozemky

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

umělecká díla – obraz

12 500,00

176 500,00

0,00

Ostatní dlouhodobé půjčky

28 000,00

8 000,00

0,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-3 681 004,50

-4 122 556,50

-4 545 349,50

z toho: stavby

-2 891 149,00

-3 306 372,00

-3 729 165,00

Peníze

samostatné movité věci

-658 712,00

-685 041,00

-685 041,00

drobný dlouhodobý majetek

-131 143,50

-131 143,50

-131 143,50

46 666,00

102 846,00

107 611,00
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Bankovní účty
Odběratelé

1 000 242,00

1 361 266,93

248 376,00

386 188,00

351 604,00

Poskytnuté provozní zálohy

30 100,00

25 280,00

103 913,00

Pohledávky

113 431,00

60 292,00

82 836,00

3 498,00

13 766,00

10 916,00

12 104 758,46

10 784 565,00

10 829 435,93

Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

Vlastní jmění

9 698 293,31

10 016 193,31

9 794 042,31

Fondy

1 149 689,09

311 508,19

972 365,52

682 679,29

21 744,76

344 265,62

365 951,80

289 763,43

628 099,90

94 000,00

0,00

0,00

z toho: dary – veřejná sbírka
dary ostatní na činnost sdružení
dotace Jihomoravského kraje na rok 2013
Muzikobraní
Přijaté zálohy
Krátkodobé závazky

7 058,00

0,00

0,00

459 024,00

459 024,00

0,00

1 253 854,06

395 281,50

374 600,10

Dohadné účty pasivní

34 660,00

44 110,00

35 059,00

Výsledek hospodaření

-490 762,00

-441 552,00

-346 631,00

12 104 758,46

10 784 565,00

10 829 435,93

PASIVA CELKEM
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2 169 184,46

Stav peněžních prostředků v Kč

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

Bankovní účty celkem

2 169 184,46

1 000 242,00

1 361 266,93

z toho: Československá obchodní banka, a. s. – veřejná sbírka

1 009 543,44

193 809,68

537 456,59

61 618,33

67 229,84

85 641,80

Česká spořitelna, a. s.

327 738,57

358 804,21

282 744,57

Česká spořitelna, a. s. – vkladový účet

770 284,12

380 398,27

455 423,97

46 666,00

102 846,00

107 611,00

Československá obchodní banka, a. s. – Poštovní spořitelna

Peníze - pokladny celkem
z toho: Pokladna Domov pro dětský život

14 418,00

47 929,00

57 173,00

Pokladna Poradna Na počátku

21 590,00

33 962,00

36 469,00

Pokladna Byty na půli cesty

10 658,00

20 955,00

13 969,00

Celková účetní ztráta je tvořena z části odpisů a činí 346 631,- Kč.
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je společně s výroční zprávou zveřejněna ve sbírce listin v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 651.
Seznam dárců nad 10 000 Kč: Stanislav Dlouhý, Klára Osolsobě, Petr Osolsobě, Jana Vítková - ostatní dárci si nepřáli
být ve výroční zprávě uvedeni.
Součet 3 největších mezd v organizaci: 883 336,- Kč
Odměna ředitelky: 0,- Kč
Ředitelka Eva Vondráková vykonává funkci bezplatně. V organizaci byla v roce 2014 zaměstnána jako koordinátorka
služeb a ekonomka. Za tyto pozice činila její roční mzda v roce 2014 celkem 340 184,- Kč.
Doplňková činnost:
V rámci doplňkové činnosti (pronájem bytových prostor) jsme vykázali výnos ve výši 10 487,- Kč.
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Vyjádření auditora
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a

Černobílá pozitivní varianta

Poděkování

2.3

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

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních
věcí za finanční podporu Poradny Na poě, pokud technologie tisku neumožňuje tisk ve stupních šedi nebo by tento tisk nebyl kvalitní,
čátku a Bytů Na počátku (www.mpsv.cz).
ernativní řešení povolena varianta, kdy obě podkladové plochy mají barvu černou.

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

Děkujeme Statutárnímu městu Brnu za
finanční podporu Poradny Na počátku
(www.brno.cz).

®¯Ç®´
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Děkujeme Kraji Vysočina za finanční podporu Bytů Na počátku
(www.kr-vysocina.cz).

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční podporu Bytů Na počátku a projektu Podpora rodičovských kompetencí
(www.kr-jihomoravsky.cz).

výjimečně

Obnovu vybavení Domova pro
dětský život a projekt Podpora rodičovských kompetencí
podpořila a na přímou podporu klientek Domova pro
dětský život finančně přispěla
Diplomatic Spouses Association
(www.DSAPrague.org).
Rekonstrukci prostor herny
a návštěvní místnosti v Domově
pro dětský život věcnými dary
podpořila společnost IKEA, obchodní dům Brno.

Projekt Podpory rodičovských
kompetencí podpořila prostřednictvím Charitativních aukcí
obecně prospěšná společnost
Světýlko.
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Poskytování služby „Domov pro dětský život“ bylo financováno v rámci
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.

Na individuální práci se ženami v Domově pro dětský život
a v Bytech Na počátku a na preventivní a vzdělávací a osvětovou
práci s mládeží přispěla společnost DELIKOMAT, s. r. o. a její
zaměstnanci.
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Finančními dary nás dále
podpořily následující
společnosti:
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Agentura Větrník

Sedea s.r.o.		

Plastpol, s.r.o.		

Karel Poprach - TYTO

Děkujeme také
• Panu Matúši Bašovskému za domluvení a zařízení prezentace na setkání lékařů porodnice na Obilním trhu
v Brně.
• Biskupství brněnskému za morální podporu naší činnosti.
• Dobrotetám z Brna za zorganizování sbírky pro maminky a jejich další podporu.
• Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální, morální a finanční podporu naší činnosti.
• Panu Filipu Čejkovi za grafickou tvorbu všech našich
materiálů.
• Farnosti sv. Augustina a panu P. Mgr. Pavlu Šenkyříkovi za to, že jsme u nich v kostele mohli uspořádat
benefiční koncert.
• Panu Petru Kavánkovi a společnosi ExTech, s. r. o. za
technickou podporu a správu webových stránek.

• Panu P. Josefu Koláčkovi SJ za morální podporu naší
činnosti.
• Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální podporu naší činnosti.
• Mateřské škole v Modřicích, Monice Čechovské, rodičům a dětem za zorganizování předvánoční sbírky
pro maminky.
• Členům souboru Musica Animata a Malého smyčcového orchestru ZUŠ Třebíč a hostům za vystoupení
během benefičního koncertu v kostele sv. Augustina,
kteří pro nás zahráli a zazpívali s radostí a bez nároku
na honorář.
• Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné
konzultace.
• Ženám navštěvujícím agenturu Větrník za hmotnou
podporu maminek.
• Panu Mgr. Petru Vrzáčkovi za přípravu a facilitaci strategického plánování.
Velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální
dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem pomáhají uskutečňovat naše poslání.

Výroční zprávu graficky připravil Filip Čejka. Všechny osoby
(nebo jejich zákonní zástupci) zobrazené na fotografiích se zveřejněním ve výroční zprávě souhlasí.

