Na počátku
výroční zpráva 2006

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, a taktéž
pro matky s dětmi, které jsou oběťmi domácího násilí (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 objevování 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 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.

Úvodní slovo
Milé čtenářky, milí čtenáři,
vítejte opět po roce u stránek výroční zprávy občanského
sdružení Na počátku. Přináší Vám ohlédnutí za rokem 2006,
ve kterém jsme s pomocí mnohých z Vás mohli pokračovat
v naší práci a pomáhat životu a jeho rozvoji. Stránky této zprávy
vypovídají o tom, že to byl rok na události bohatý. Na tomto místě
bych ráda uvedla alespoň ty nejvýznamnější z nich.
Krásné a kulaté narozeniny oslavil náš Domov pro dětský
život: vloni to bylo již 10 let, co v malé vesničce sloužil
potřebným maminkám v krizi a jejich nenarozeným i narozeným
dětem. Prvnímu kloučkovi, Vojtíškovi, který v něm strávil své
novorozenecké chvíle, je dnes 11 let. Jeho maminka tehdy vážně
zvažovala potrat jako řešení své obtížné situace: hrozilo jí, že
když si dítě „nechá“, zůstane na ulici a dítě půjde do kojeneckého
ústavu. Dopadlo to dobře! Také nyní už devítiletý Radek měl svůj
první pokojíček u nás. Jeho maminka rovněž neměla kam jít,
když ho čekala... Domov pro dětský život i jim pomohl včas.
O Radkovi víme, že chodí do druhé třídy, docela dobře se učí
a moc rád rybaří. Letos dokonce dostane svůj rybářský lístek!
Za dobu svojí působnosti Domov přispěl k záchraně
82 dětí a poskytl pomoc 94 maminkám (v loňském roce to
bylo konkrétně 7 novorozeňat - Jakub, Tomáš, Natálie, Sára,
Tereza, Veronika a Filip, a 13 maminek). A přestože víme,
že se život nedá ani počítat ani vyčíslit, je to údaj, který nám
v Na počátku (a věříme, že nejenom nám) dělá radost.
Další důležitou událostí v Domově pro dětský život
(a tím celého sdružení) bylo vybudování půdní vestavby.
Více místa na společné aktivity i lépe vyhovující ubytování
pro sloužící personál jsme si již dlouho přáli. Roční život
„pod staveništěm“ sice nebyl snadný, ale vestavba je hotová
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a tamní pospolitosti začala přispívat ke spokojenějšímu životu,
vzdělávání a setkávání.
Také v projektu Následné péče jsme budovali... Stěhovali
jsme naše „byty na půli cesty“, které nebyly v příliš dobrém
technickém stavu na lepší místo: resp. do dvou domů
v jednom městě, a zajistili tak k dispozici našim klientkám
s dětmi celkem čtyři byty a jeden byt krizový.
V této souvislosti se mi připomněly řádky, které jsem si minulý
rok při příležitostné návštěvě opsala z nástěnky v jednom domově
pro seniory, a ze srdce bych si přála, aby stále více platily o našem
Domově i domácnostech maminek v Následné péči:
„V každém domě nejsme doma. Domov je zabydlený vztahy
a zážitky. Šťastný domov je prohřátý láskou a prozářený radostí.
V zázemí má jistotu důvěry. I bolest jím projde. Nevezme však
radost, jen hlouběji zapustí její kořen. Vítán je v něm každý, kdo
umí tiše vstoupit a ctít jeho řád.“
Dovolte mi závěrem podělit se s Vámi ještě o jednu
nečekanou a „letošní“ radost: v polovině května t.r. jsem
v Betlémské kapli v Praze při udílení Ceny Olgy Havlové převzala
od Výboru dobré vůle „poděkování za vynikající realizaci projektu“.
Je to ocenění všech, kdo se na činnosti občanského sdružení Na
počátku a na realizaci našich projektů Domova pro dětský život,
Následné péče a Poradny podílejí – tj. všech zaměstnanců, členů,
dobrovolníků, dárců a spolupracovníků.
Zůstávám vděčně a srdečně zdravím!

Mgr. Ing. Eva Vondráková
předsedkyně správního výboru sdružení

Poradna
Poslání
Poradna provozovaná občanským sdružením Na počátku
poskytuje odborné sociální poradenství těhotným ženám, které
se v důsledku svého těhotenství dostaly do tíživé životní situace,
a dále ženám, které se staly obětí domácího násilí.
Cíle
Cílem služby je chránit a rozvíjet lidský život. Tohoto cíle je
dosahováno zejména prostřednictvím:
● odborného poradenství ženám, které nechtějí podstoupit
interrupci a ženám a matkám s dětmi z prostředí aktuálně
probíhajícího domácího násilí;
● napomáhání zdravému vývoji dítěte doprovázením jejich
matek;
● začleňování uživatelek služby do jejich přirozeného prostředí,
a to především podporou a rozvíjením základních dovedností
posilujících jejich samostatnost;
● rozvíjení spolupráce s ostatními organizacemi tak, abychom
základní cíl služby mohli stále lépe a efektivněji naplňovat.
Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou ženy v tísni na počátku
těhotenství a ženy a děti, které se staly oběťmi domácího násilí.
Služba je otevřená ženám z celé České republiky bez ohledu
na jejich zdravotní stav, věk, společenské postavení, rasu nebo
náboženskou příslušnost.
Principy
1) Služby poskytujeme v odpovídající kvalitě a prostřednictvím
pracovníků s příslušným vzděláním, zkušenostmi a předpoklady
pro tuto práci. Klademe důraz na další vzdělávání pracovníků,
aby se orientovali v nových trendech a metodách sociální práce.
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2) Při práci s uživatelkami služby vycházíme vždy z jejich potřeb
a přání; s každou uživatelkou uzavíráme individuální smlouvu,
která vychází z její konkrétní životní situace.
3) S klientkou jednáme tak, aby se sama mohla rozhodnout,
jaké řešení je pro ni přijatelné, v případě nutnosti však do jejího
rozhodování přinášíme rozměr přijatelnosti tohoto řešení i pro
společnost.
4) Naší snahou je doprovázet klientku způsobem, který jí umožní
co nejvíce využívat zdroje svého přirozeného prostředí a začlenit
se do společnosti.
5) Rozvíjením dovedností k tomu potřebných se snažíme
o zplnomocňování klientky tak, aby se nestala na poskytování
služby závislá.
6) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět ve
skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnotovém kodexu
občanského sdružení Na počátku.
Do tíživé životní situace se může dostat každý z nás.
Nečekaně, ze dne na den. Nabídnout a poskytnout odbornou
pomoc i prostou, ochotnou lidskou blízkost ženě v krizi je
úkolem Poradny občanského sdružení Na počátku.
V rámci našeho sdružení je Poradna prvním místem, kde je
klientkám nabídnuta pomocná ruka, a to především v oblasti
psycho-sociální, sociálně-právní a ekonomicko-sociální. Pokud se
na nás obrátí někdo, komu nejsou naše sociální služby primárně
určeny, nebo potřebuje jinou pomoc, než poskytujeme, předáme
či přímo zprostředkujeme kontakt na odpovídající instituci.
V roce 2006 se na nás obrátilo 105 nových klientek
(vzhledem k tomu, že jsme s některými ženami hovořili
vícekrát, šlo o celkem 147 kontaktů). Od začátku naší činnosti
jsme tak vešli v kontakt se 743 klientkami a vedli s nimi
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785 rozhovorů. Dodejme ještě, že našich služeb každým rokem
využívá více a více klientek.
Životní či sociální situace některých žen někdy bývá natolik
složitá, že pomoc formou ambulantní poradenské služby nestačí.
Možným východiskem pak je pomoci jim prostřednictvím
dočasného ubytování a nabídkou vhodného sociálního programu
v azylovém domě.
V tomto případě je Poradna místem, kde klientku přijímáme
do našeho Domova pro dětský život, jinými slovy, vedeme
s ní vstupní rozhovor a informujeme ji o podmínkách ubytování
a účasti na sociálním programu probíhajícím v Domově. (Pokud
nám jeho kapacita neumožňuje klientku přijmout, snažíme se jí
zprostředkovat přijetí v jiném azylovém domě.)
Závěrem bychom rádi připomněli, že Poradnu mohou
klientky kontaktovat na naší nonstop telefonní lince
548 221 405, nebo přímo osobně v Brně - Husovicích,
na adrese Soběšická 60; obrátit se na nás mohou také
prostřednictvím elektronické pošty a poslat zprávu na
napocatku@seznam.cz.

Zeptali jsme se poprvé:
Co z toho, co pro Vás dělá sdružení Na počátku, je pro Vás
důležité?
Dali mi bydlení. Učí mě vycházet s penězi. Založili klub pro
maminky. Učí se s dětmi. Jsou přátelé. Jezdí s námi na nákupy.
Vyplňují se mnou důležité papíry pro úřady. Dělají hodně pro
děti. Pomáhají mi udržet si rodinu.
Vždycky jsem mívala problém napsat písemnou odpověď.
Neumím to popsat. Je to pro mě hodně důležité, co pro nás
děláte. Chtěla bych to nějak vynahradit. Modlím se za Vás, za
celé sdružení Na počátku. To, že mi zavoláte, napíšete, i to že
se sejdeme jednou týdně v klubu – vážím si toho a tato podpora
je pro mě důležitá velice moc.
Důležitých je mnoho věcí. Začala bych hlavně tím, že se
kontakty se sdružením udržují. U mě byly důležité třeba kurzy,
na které jsem ráda chodila. Velmi důležité pro mě je, že mi
sdružení pomohlo najít bydlení, řešit veškeré důležité sociální
věci a také zařídit třeba kroužky pro děti, akce o prázdninách
(např. pobyty na táboře). Dále je pro mě důležitá pomoc
s plánováním měsíčního nákupu pro moji velkou rodinu (ušetří
to čas i peníze). Na závěr bych ještě chtěla říct, že je pro mě
důležité se sdružením vztahy nadále udržovat a umět si říct
o pomoc. Bez přátel a pomoci bych nemohla být na světě ráda
a růst. Je to velmi důležité pro celou rodinu – jen tak se dá
uskutečnit plán jak připravit své děti na život a hlavně udržet
rodinné vztahy.
Odpovídaly maminky, se kterými spolupracujeme v rámci
projektu Následné péče.
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Domov pro dětský život
Poslání
Domov pro dětský život provozovaný brněnským občanským
sdružením Na počátku 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, a dále
ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí.
Cíl
Cílem služby je ochrana ohroženého života – především života
nenarozeného dítěte, ale i života žen a dětí žijících v prostředí,
kde probíhá domácí násilí – a podpora jeho zdravého rozvoje.
Zaměřujeme se proto na zajištění bezpečí pro maminku a dítě
a jejich zplnomocňování k samostatnému životu v přirozeném
prostředí. Pro naplnění tohoto cíle:
1) poskytujeme bezpečné, leč dočasné místo k životu;
2) nabízíme poradenství zaměřené na zlepšení orientace
v běžných společenských zdrojích, s jejichž využitím je možné
úspěšněji zvládat samostatný život;
3) vytváříme příležitosti pro rozvoj dovedností potřebných pro
naplnění poslání „být matkou“;
4) nabízíme socioterapii směřující k prohloubení kompetencí
potřebných pro rozvinutí a udržení podpůrné vztahové sítě
uživatelky.
Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou ženy v tísni na počátku těhotenství
a ženy a děti, které se staly oběťmi domácího násilí. Služba
je otevřená ženám z celé České republiky bez ohledu na
jejich zdravotní stav, věk, společenské postavení, rasu nebo
náboženskou příslušnost.

Principy
● Usilujeme o začlenění uživatelek naší služby do běžné
společnosti tím, že jim poskytujeme vzdělání (např. informace
kam a kdy se obrátit, dovednosti jak žádat či jednat) a dle jejich
potřeb a schopností je doprovázíme při kontaktech s institucemi,
rodinou apod.
● Aktivně podporujeme nezávislost uživatelek na naší službě
tím, že s nimi hledáme zdroje pro uspokojení jejich potřeb
nejdříve v přirozené komunitě (např. v rodině, ve službách široké
veřejnosti), nikoliv pouze uvnitř naší služby.
● Průběh služby je pro každou uživatelku jiný, neboť vychází
z jejích individuálních potřeb. V rámci individuální práce
se ženami a dětmi je kladen důraz na rozvoj a posílení jejich
silných stránek a vloh, nikoliv pouze na řešení „problémů“.
● Usilujeme o to, aby naše práce se ženami byla proniknuta
principem partnerství (řešíme věci spolu). Pracovníci se na jednu
stranu chrání jednat z pozice „expertů“, ale zároveň respektují
limity dané domovním řádem a nevzdávají se své odbornosti,
tj. sociální pracovník neusiluje jen o realizaci zájmů klienta, ale
zastupuje též zájmy společnosti (např. zájmy dítěte); jsou-li pak
zájmy klienta v rozporu se zájmy společnosti, úkolem sociálního
pracovníka je vést dialog mezi těmito zájmy a hledat řešení, které
je přijatelné pro společnost i klienta.
● Kvalitu služeb zaručujeme trvalým vzděláváním pracovníků,
které zahrnuje sebepoznání, osobnostní růst, edukaci v oboru.
● Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět ve
skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnotovém kodexu
občanského sdružení Na počátku.
Tolik tzv. veřejný závazek služby, jehož splnění může její
uživatel očekávat (jde o nově ustanovenou náležitost pro
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prezentaci nestátních neziskových organizací). Nyní by jistě
bylo namístě pokračovat zcela konkrétní informací o naší službě
v loňském roce a uvést, kolik maminek přišlo k nám do Domova pro
dětský život. Uvědomili jsme si však, že nám takováto formulace
působí jisté zdráhání. Raději bychom to pověděli tak, že my
- pracovníci sdružení Na počátku - jsme se v průběhu roku
2006 snažili „přistoupit“ na životní cesty třinácti maminek
a čtrnácti dětí, které toho roku v Domově žily. Bylo totiž naším
cílem doprovázet maminky a děti jejich vlastní cestou; jinak
řečeno být s nimi u jejich starostí a radostí, zabývat se jejich zcela
individuálními potřebami a přáními, hledat s nimi formu života,
který by byl v souladu s jejich srdcem. Někdy trvalo dlouho, než
maminky našly odvahu a dovolily nám vstoupit do „středu svého
světa“. A když jsme pak poslouchali, kolik zranění už jejich duši
zasáhlo, nebylo se čemu divit. Dávalo to i porozumět tomu,
proč většinu impulsů přicházejících zvenku vnímaly spíše jako
ohrožení než pomoc.
Vytvoření vztahu vzájemné důvěry bylo jedním z prvních
úkolů, do něhož jsme vkládali svou sílu i odbornost. Dařívalo
se to, když maminka zakoušela, že společně s ní pracujeme na
zlepšení její situace, že se upřímně zajímáme o to, co jí leží na
srdci a co si ona přeje. Bohužel docházelo i k situacím, kdy se
přání maminky dostávala do konfliktu s potřebami dětí, a zvláště v
těchto situacích klientky vnímaly náš vliv spíše jako výše zmíněné
ohrožení a nikoli pomoc... Takové situace potřebovaly hodně času
pro rozhovor, v němž mohla maminka objevovat svá skutečná
přání a smiřovat je s požadavky mateřské role.
Přáli jsme si, aby Domov byl i v roce 2006 místem, kde
maminky dostanou dost prostoru, v němž jim někdo naslouchá,
je jim k dispozici, když si chtějí utřídit, co je pro ně důležité, když
chtějí přemýšlet o svém životě, zkoumat svoje životní volby,
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ptát se a hledat, jak dál. Procházeli jsme s nimi jejich vnitřními
krizemi i všemi vnějšími záležitostmi, které s tím souvisely, např.
soudními jednáními, kontakty s úřady, rodinou či partnerem. Dále
jsme se prostřednictvím kurzů snažili zprostředkovat maminkám
informace jak se připravit k porodu, jak zacházet s miminkem,
kam a jak se obracet při zajišťování finančních zdrojů, jak s těmito
prostředky hospodařit, jak vést šetrně domácnost, jak si ji zkrášlit
vlastnoručními výrobky, jak si něco pěkného ušít a nakonec jak
ke svému prospěchu použít počítač a internet. Nesnadné období
života žen a dětí jsme si „sladili“ společným slavením narozenin,
příchodů z porodnice, velikonoc a vánoc. O komunitním životě
v Domově jsme si každé úterý večer všichni povídali na rodinné
radě. Přáli jsme si, aby všechny tyto vklady v maminkách
posílily pocit vlastní hodnoty a staly se základem jejich lepší
péče o svůj život a tím i o život dítěte.
Další důležitá informace, kterou bychom rádi sdělili veřejnosti,
se týká řešení bytové krize našich maminek. Všech třináct žen
k nám přišlo v situaci, kdy nemělo kam hlavu složit a během roku
se jedenácti z nich podařilo bydlení zajistit. Kéž by tato zpráva
byla povzbuzením pro všechny těhotné ženy, které se obávají,
že přechodné azylové ubytování jejich bytovou tíseň nevyřeší
tak, aby zajistily svému děťátku bezpečné místo dlouhodobě. Tři
maminky získaly obecní byt, pět si našlo podnájem, dvě se vrátily
do rodiny a jedna přešla do našeho bytu Následné péče.
Na závěr nám zbývá zmínit se ještě o jednom úspěchu roku
2006. Je jím vybudování půdní vestavby v Domově. V jedné její
části jsou pokoje pro pracovníky Domova a v druhé je sál, který
slouží vzdělávání, cvičení, tančení a slavení maminek s dětmi
i členů a dobrovolníků sdružení. Je pravdou, že stavba byla
pro pracovníky Domova poměrně velkou zátěží, ale nyní je již
dokončená a začíná nám v naší práci pomáhat.

Keramická dílna
Práce s hrnčířskou hlínou v keramické dílně Domova
pro dětský život přispívala k odreagování od starostí a také
k radosti z tvorby, a to nejen pro naše maminky-klientky a
jejich děti, ale také pro ženy a děti z blízkého okolí. Návštěvníci
dílny se mohli seznámit s jednoduchými technikami této práce
a vyrobit si svůj vlastní hrneček, talířek i dekorativní předměty
(např. svícen, obrázek na zeď, postavičku). Děti měly také
možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu. Sednout si
k němu a točit... to jim spolehlivě rozzářilo tvář. Byly rozděleny
do dvou kroužků, navštěvovaly dílnu jednou týdně na 1 hodinu
a z okolí jich docházelo celkem 11 ve věkovém rozpětí 5-13 let.
Námětem k tvoření nám často bylo sledování proměn, událostí
a svátků, které se děly a slavily v jednotlivých ročních obdobích
(velikonoce, vánoce, svátek sv. Mikuláše aj.). Pro ženy z místní
osady se dílna otevřela k osmihodinovému prázdninovému
kurzu.
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Zeptali jsme se podruhé:
V čem se změnil Váš život po užívání služeb sdružení Na
počátku?
Našla jsem domov. Díky sdružení Na počátku jsem splatila
půjčku, naučila se hospodařit. Mám zázemí. Dcerka může
chodit na kroužek keramiky.
Jsem moc šťastná, že jsem poznala, že něco takového jako
sdružení Na počátku existuje. Uvědomuji si, že jste mi (nám)
moc pomohli. Hodně to změnilo můj život a vím, že budu
pomáhat taky, jak to bude v mých silách (třeba ne finančně, ale
psychicky – morálně).
Změna v mém životě nastala veliká. Nyní už mohu více
naslouchat dětem, co potřebují, cítí a také s nimi dovádět. Dřív
jsem se honila za každodenní prací, ale komunikaci s dětmi
jsem zanedbávala. Často jsem pomoc druhých odmítala, ale po
čase jsem zjistila, že kvůli tomu přicházím o to nejkrásnější. Být
vnitřně spokojenější, vyrovnanější, abych se o své děti mohla
postarat. Život se mi změnil i v jiných směrech, např. v tom,
že nejsem sama a naučila jsem se získávat si přátele nejen
ve sdružení, ale také v okolí. Myslím, že to je velmi důležité,
že to pomáhá zbavit se některých starostí a člověk není tak
zranitelný. Pak se může i věnovat tomu, z čeho může mít radost.
Díky sdružení jsem také poznala, že i tak početná rodina může
zažít hodně pěkných chvil a zábavy. Děkuji.
Odpovídaly maminky, se kterými spolupracujeme v rámci
projektu Následné péče.

Následná péče
Poslání
Následnou péči poskytuje brněnské občanské sdružení
Na počátku. V jejím rámci nabízí dva typy služeb: jednak
ubytování v bytech na půli cesty včetně poradenských
a asistenčních služeb a dále samotné poradenské a asistenční
služby. Vše poskytuje maminkám a dětem, které již ukončily
pobyt v Domově pro dětský život, ale ještě potřebují podporu
a pomoc, aby se jim podařilo úspěšně naplnit mateřskou roli
a začlenit se do přirozeného místního společenství, do něhož
se nově přistěhovaly.
Cíl
Cílem služby je umožnit neúplné rodině v obtížné životní
situaci společný život, předejít umístění dětí do ústavního
zařízení, podpořit úspěšné zvládnutí přechodu z azylového
domu do mnohem nezávislejší formy života a udržení zdravých
životních návyků i v novém prostředí.
Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou ženy a děti z celé ČR, které
prošly Domovem pro dětský život a pro fázi přechodu do zcela
samostatného a nezávislého života potřebují pomoc.
Principy
● Podporovat začlenění maminek a dětí do přirozeného
místního společenství tím, že jim pomůžeme zorientovat se
v nové komunitě, vyhledat v ní zdroje pomoci a růstu a dále se
do tohoto života komunity zapojit. Kromě toho jim nabídneme
prostor, aby mohly reflektovat svoje zkušenosti, které při
začleňování nabývají, a učit se z nich.
● Podporujeme maximální možnou samostatnost klientky
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především vzděláváním (poskytováním informací a učením
dovedností).
● Obsah služby se formuluje v individuálním plánu v procesu
domlouvání klíčového pracovníka a maminky. Tento proces
zahrnuje především objevování potřeb klientky, zkoumání
jejích schopností, stavění vývojových cílů a formulace obsahu
spolupráce sdružení a uživatelů při naplňování cíle.
● Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět ve
skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnotovém kodexu
občanského sdružení Na počátku.
V roce 2006 jsme v rámci Následné péče pracovali celkem
s 18 maminkami a 43 dětmi. Pět žen s dětmi bylo ubytováno
v bytech na půli cesty a s třinácti jsme pracovali ambulantně.
Ačkoli se u sedmi maminek vážně pochybovalo o tom, zda děti
budou moci zůstat v jejich péči, podařilo se to až na jednu u
všech (přičemž tato maminka do Následné péče vstoupila
až poté, co jí byly děti odebrány; za úspěch považujeme, že
se nám ji podařilo motivovat alespoň k tomu, aby nastoupila
protialkoholní léčbu).
V Následné péči jsme s každou maminkou uzavírali
individuální dohodu o obsahu naší spolupráce, která vycházela
z jejích potřeb a schopností. Ukazovalo se, že maminky nejvíce
potřebují čas dospělého člověka, před nímž mohou mluvit o
svých starostech a povídat si s ním o denním životě, o svých
prožitcích a rozhodnutích. Nejprve to byli naši pracovníci, ale
postupně jsme mohli pozorovat, jak stále více navazovaly
vztahy ve svém přirozeném prostředí. Pak opět přinášely tyto
zkušenosti ze vztahů do rozhovorů s pracovníky a hledaly, jak
prožívat vztahy zdravě, jak z nich čerpat podporu či podporu
dávat, jak hojit svá zranění, jak docházet k odpuštění a znova
13

se otevírat pro další setkání. Čtyřem maminkám se dokonce
podařilo obnovit dlouhodobě přerušené vztahy s rodinou.
Další oceňovanou službou byl týdenní plán, neboli pomoc při
plánování hospodaření s finančními prostředky, který probíhal
pravidelně každý týden s šesti maminkami. Bohužel často bylo
zjevné, že by bez něj samostatně tuto oblast života dlouhodobě
nezvládly, brzy by přestaly platit nájemné a v důsledku toho by
přišly o ubytování. Když ale mají doprovázení v hospodaření,
mohou v životě v přirozeném prostředí a s dětmi ve vlastní
péči docela dobře obstát. Díky realizaci týdenního plánu se
také maminkám Následné péče dařilo splácet dluhy, které by je
v opačném případě mohly přivést do soudních sporů (jednalo
se o pět z nich).
K dalším službám, které velmi dobře fungovaly, patřily:
pomoc s přípravou dětí na předškolní a školní docházku,
sociálně právní poradenství, poradenství v oblasti péče o dítě
(zahrnovalo i videotrénink interakcí) a víkendové a prázdninové
pobyty pro děti. Také se nám podařilo uskutečnit již tradiční
dovolenou pro maminky s dětmi, které prošly Domovem pro
dětský život (zúčastnilo se jí 6 maminek a 8 dětí).
Za velký úspěch letošního roku považujeme přesun bytů na
půli cesty do vyhovujících domů. Ještě v první polovině roku
byla situace taková, že klientky bydlely v námi pronajatých
bytech, které se postupně ukázaly jako ne příliš vhodná místa
k žití (kanalizace v havarijním stavu, vlhkost, časté poruchy
v elektroinstalaci, nedostatečná tepelná izolace). Během roku
se nám podařilo uzavřít výhodnou podnájemní smlouvu na
dům, který jsme upravili tak, aby v něm byly dva samostatné
byty a jeden byt krizový. Tento dům byl klientkami obydlen
téměř okamžitě. Druhý dům jsme zakoupili přímo do vlastnictví
sdružení (z daru věnovaného na tento účel). V něm jsou také
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dva byty. Do jednoho se přestěhovala maminka s šesti dětmi
(její stávající byt totiž spěl již opravdu k neobyvatelnému stavu).
Druhý byt plánujeme rekonstruovat v roce 2007. Oba domy
celkem se čtyřmi byty se nacházejí v jednom městě, které
nabízí poměrně uspokojivou nabídku služeb (poliklinika, školy
všech stupňů, volnočasové aktivity, mateřské centrum). Na
integraci maminek do tohoto prostředí pracujeme postupně
a vnímáme ji jako důležitý úkol pro rok 2007 (zejména integraci
do institucí jako je mateřské centrum a zájmové kroužky pro
děti).

Fundraising a public relations
Fundraising a public relations patří mezi významné aktivity
nestátních neziskových organizací a nejinak je tomu u
občanského sdružení Na počátku. Právě tyto aktivity mají velký
vliv na to, v jaké kvalitě a v jakém rozsahu budeme schopni
naše služby poskytovat. Je naším úkolem každoročně zajistit
finanční prostředky na pokrytí všech nákladů a odpovídajícím
způsobem informovat o naší činnosti veřejnost a vytvářet
prostor pro vzájemné porozumění.
Rozsah a kvalita poskytovaných služeb v naší Poradně,
Domově pro dětský život i Následné péči (tj. našich 3 hlavních
projektech) jsou přímo úměrné množství získaných finančních
prostředků. Máme-li zhodnotit, jak jsme si v tomto ohledu stáli
v roce 2006, můžeme shrnout, že to byl „dobrý rok“: nejenže
jsme mohli i nadále poskytovat stávající služby, ale získali jsme
prostředky, s nimiž lze rozsah naší činnosti rozšiřovat.
Příjmy z projektů a nadačních žádostí dosáhly celkové
částky 2 815 355,50 Kč (což je v porovnání s rokem předchozím
více než o 790 tisíc korun) a pokryly celkové projektové
náklady ze zhruba 70%. S žádostí o podporu jsme uspěli mj.
u těchto subjektů: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Jihomoravský kraj, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
a Nadace pro radost. Další příjmy na naši činnost pocházely z
veřejné sbírky (v roce 2006 jsme vybrali 771 832 Kč), a dále od
uživatelů našich služeb, tj. od klientek pobývajících v Domově
pro dětský život a v bytech na půli cesty, které se finančně
podílejí na úhradě nákladů na bydlení (příspěvky od nich daly
dohromady částku 140 115,50 Kč).
Pokud jde o oblast komunikace s odbornou i laickou
veřejností, usilujeme především o to, aby se o našich službách
dozvědělo co nejvíce lidí a institucí, neboli abychom se co
16

nejvíce přičinili o to, aby se k těhotné ženě v krizi nebo matce
s dětmi žijící v prostředí, kde probíhá domácí násilí, dostala
informace o tom, že se na nás může obrátit. A to kdykoliv
a ze kteréhokoliv koutu naší republiky. Spolupracujeme
proto s dalšími poradnami, krizovými centry, krizovými linkami
a azylovými domy, jakož i s orgány veřejné správy, zejména
se sociálními odbory obecních, městských a magistrátních
úřadů, s orgány sociálně právní ochrany dětí, ale také například
s bytovými odbory.
Dále jsme v dlouhodobém kontaktu s našimi dárci, sponzory
a sympatizanty, které o naší činnosti pravidelně informujeme,
a rovněž tímto způsobem zvyšujeme povědomí o námi
poskytovaných službách.
Pracovně přátelské vztahy jsme i v loňském roce prohlubovali
s občanským sdružením Český západ, nadačním fondem
Betlém nenarozeným a obecně prospěšnou společností Dlaň
životu.
Nedílnou součástí public relations je samozřejmě i spolupráce v rámci střešních organizací (ať již celorepublikových či
regionálních), v našem případě spolupracujeme se Spolkem
oborové konference neziskových organizací působících
v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK), Sdružením
azylových domů (S.A.D.), Českou radou humanitárních
organizací
(ČRHO),
Brněnskou
asociací
nestátních
neziskových organizací (BANNO), Regionální konferencí
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
(REKO) a Zdravotně sociální sekcí.
Z konkrétních PR aktivit v roce 2006 uveďme alespoň tyto
následující:
Účastnili jsme se komunitního plánování sociálních služeb
ve městě Brně (v rámci podskupiny „Rodiny s dětmi“). Rozeslali
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jsme informační dopis o našich službách, včetně výroční
zprávy a informačních letáčků, na všechny obecní, městské,
místní a magistrátní úřady s tzv. „rozšířenou působností“. Náš
pracovník pro PR, Mgr. Petr Chytil, byl zvolen do řídícího orgánu
Sdružení azylových domů ČR a podílel se na činnosti této
celorepublikové střešní organizace. Zveřejnili jsme informace
o naší činnosti v časopise Program Brněnsko a ve Zpravodaji
městské části Brno-střed. V neposlední řadě pak mezi již tradiční
formy informování veřejnosti o naší činnosti patřilo průběžné
aktualizování nástěnek na území města Brna.

Vzdělávání zaměstnanců
Stálou inspiraci a vedení získávali pracovníci Domova,
Následné péče i Poradny na supervizi, která probíhala přibližně
jedenkrát za měsíc. Na setkáních vedených akreditovanou
supervizorkou, PhDr. Olgou Havránkovou, hodnotili práci celého
týmu a v případech nejistoty konzultovali vhodné způsoby
pomoci klientce.
Ve snaze proniknout hlouběji do problematiky, které se
věnují, a v důsledku toho postoupit v umění pomáhat tak, aby
z toho měly klientky a jejich děti co největší prospěch,
absolvovali zaměstnanci Na počátku vybrané semináře,
školení, přednášky - každý podle své potřeby. Konkrétně se
jednalo o seminář Hra - rodič - dítě a komunikace, kurz Tělesně
zakotvené prožívání, Focusing I., kurz Děti a tvořivost, kurz
Kapitoly z pedagogiky, výtvarný a keramický kurz, dvoudenní
konferenci Úspěšný život s lehkou mozkovou disfunkcí, Kurz pro
koordinátory dobrovolníků, seminář na téma Standardy kvality v
sociálních službách, vzdělávací program Strategické plánování
a řízení jako jeden z moderních manažerských nástrojů,
workshop Udělat něco i pro sebe..., akreditovaný program
Krizové intervence, internetovou konferenci k problematice
domácího násilí a školení o Informačním portálu a databázi
služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Dále pozorně sledovali a studovali odpovídající
sociální zákony a jiné normy, které od roku 2007 doznají
zásadních změn.
Jedenkrát za čtvrt roku se také scházel strategický tým,
z jehož práce vzešlo doporučení věnovat se „organizačnímu
rozvoji“
pro
dosažení
efektivnějšího
řízení
služeb.
(Společná práce všech zaměstnanců vedená nezávislým
profesionálním facilitátorem byla zahájena koncem roku 2006.)
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Dobrovolníci
Dva tisíce šest hodin z dobré vůle… právě tolik
odpracovalo 26 dobrovolníků v roce 2006 v našem
občanském sdružení. Upřímné velké díky za jejich čas,
ochotu a nasazení pro věc.
V brněnské Poradně a „kanceláři“, kde vyvíjíme aktivity
v oblastech public relations a ekonomického chodu a finančního
zajištění sdružení, bylo odpracováno celkem 388,5 hodin.
Dobrovolnické činnosti se zde účastnilo 13 spolupracovníků
a vykonávali především administrativní práce, podíleli se na
přípravě informačních materiálů a pomáhali při již dlouho velmi
potřebném „zvelebení“ tamních prostor.
V projektu Následné péče bylo odpracováno 213,5 hodin
– celkem 16 dobrovolníků nabídlo své síly při stěhování klientek
a při práci s dětmi, při opravářských a údržbářských pracích
v bytech Následné péče a při stavebních úpravách.
V Domově pro dětský život bylo dobrovolnicky odpracováno
1270 hodin. Pomoci přijelo 22 dobrovolníků, kteří se podíleli
zejména na údržbě a provozu Domova a na hlídání dětí v době,
kdy klientky měly kurzy. V loňském roce jsme dále začali
spolupracovat s dobrovolnickým sdružením Střed, které nám
zajistilo 2 dobrovolnice dojíždějící do Domova: jedna pomáhala
v keramické dílně (a odpracovala 80 hodin), druhá šila
s maminkami v krejčovně (kde společně strávily 54 hodin).
Setkání pracovníků sdružení a dobrovolníků, které se
již tradičně konalo v Domově pro dětský život, neslo název
„velikonoční tvoření“ a bylo nejen hojně navštívené, ale také
velmi milé a podnětné. Dobrovolníci si mohli pod vedením
domácích lektorů batikovat trička, plést výrobky z pedigu či
malbou zdobit zrcadla.
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Kdo byl kdo v Na počátku 2006
Mgr. Ing. Eva Vondráková
předsedkyně sdružení,
pracovnice Poradny, účetní

Mgr. Petr Chytil
vedoucí Poradny a její sociální
pracovník, fundraiser
a pracovník PR

Mgr. Vlaďka Pavlíková
pedagogická pracovnice
Domova pro dětský život
a NP, koordinátorka
dobrovolníků

Ing. Jaroslava Richterová, PhD.
členka pracovního týmu Domova pro
dětský život, lektorka kurzů péče
o dítě, ručních prací, obsluhy PC
a seznámení s internetem, vede
keramickou dílnu

Josef Šváb
správce Domova pro dětský život a
správce bytů NP (v NP do 1. 9. 2006)

Mgr. Marie Hradecká
členka pracovního týmu Následné
péče, věnuje se především práci
s dětmi
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Mgr. Marie Kosová
vedoucí Domova pro dětský život
a Následné péče (NP), sociální
pracovnice Domova pro dětský život
a NP, VTI terapeutka, lektorka kurzu
ručních prací

Mgr. Irena Pyszko
sociální pracovnice Domova pro dětský
život a NP, lektorka kurzu základní
orientace v systému sociální ochrany
(od 3.7.2006)

Marie Flesarová,
členka pracovního týmu Domova
pro dětský život, lektorka kurzů
zdravotnictví, vaření, To se doma
hodí, vede týdenní plány

Marie Černocká
členka pracovního týmu
Domova pro dětský život,
lektorka kurzu vaření,
správce šatníku, věnuje se
též práci s dětmi

Marek Pacher
správce bytů NP a asistent pro
práci s dětmi (od 1. 9. 2006)

Václav Chaloupka
provedl elektroinstalaci půdní
vestavby Domova pro dětský život
(od 20.2.2006)

Příběh s dobrým koncem
Příběh, který Vám vypráví naše bývalá klientka tak, jak jej
život psal...
Jako dnes si vybavuji vzpomínky na to, když jsem zjistila, že
jsem těhotná. Je dost těžké si přiznat, že to vlastně zpočátku
vůbec nebyla radostná událost. Miminko nepřišlo v době
láskyplného vztahu a pocit zázemí v partnerovi jsem absolutně
neměla. Pak přišly další frustrující představy, jak to vše sdělit
rodině aniž by došlo „k zatmění měsíce a konci světa“.
S podporou rodičů jsem nemohla moc počítat, protože ti
dodnes bojují sami se sebou.
Co dál? Spousta otázek, zmatek v hlavě a, musím přiznat,
i ty nejhorší myšlenky. Rezignace, touha odvážit se bojovat,
výčitky - různé pocity smíchané dohromady. Díky Bohu za
to, že nám dal internet. Hodinové brouzdání po internetu mě
přivedlo na stránky sdružení a informace o něm i vše, co
v Domečku nabízeli, mě dovedlo k rozhodnutí je kontaktovat.
A najednou se v těch černých dnech objevila naděje, že
mám pro sebe a miminko zajištěnou dočasně střechu nad
hlavou, což bylo moc důležité, abych se mohla sama za sebe
rozhodnout, co budu dělat dál. Příjemné hlasy personálu, se
kterými jsem byla v kontaktu, mě ujistily, že jsem se rozhodla
správně a dodaly mi pocit bezpečí.
Pak mě už jen čekala cesta s obrovskou taškou někam do
neznáma, s pokladem v bříšku a nejistými představami, co
budu dělat dál.
Přišlo vlídné přijetí personálem i dalšími maminkami a začal
můj nový život budoucí maminky. Měly jsme svůj pokojíček,
svoje útočiště. Pomalu jsem se začala připravovat na změnu,
která mě čekala a tvořit si vztah s miminkem. Zpočátku,
pravda, jsem z toho byla dost frustrovaná, že můj svět, který

byl doposud o cestování a poznávání nových lidí, se scvrknul
na důležitost kojení a potřeby dítěte. Někdy se dostavily
chvíle, kdy jsem se nechtěla účastnit nějakých aktivit z důvodu
svých špatných „těhotensky různorodých“ nálad. Ale některé
aktivity mě přímo nadchly. Moc ráda jsem se učila šít, tvořit si
v keramické dílně, číst zajímavé články, péct dorty, a nebo jen
tak posedět a popovídat si. Jsem hodně praktický člověk, a tak
se ráda učím a dělám věci, které pak můžu využít v běžném
životě. Bylo fajn mít příležitost sama vyrobit pro svou holčičku
nebesa nad postýlku, hrneček na čaj, nebo si ušít nové kalhoty
- to bylo opravdu milým zpestřením.
Někdy přišly smutné pocity při konfrontaci s tolika smutnými
lidskými osudy, jindy pocit radosti ze společenství jiných lidí.
(...)
Dny plynuly a moje rodina se dozvěděla o mém těhotenství.
Čas začal měnit vztahy a situaci. Rozhodnutí být daleko od nich
mělo příznivý vliv na to, jak naložili se skutečností, že budu
maminka. A tak pár dnů před porodem, jsem se odstěhovala
na přechodnou dobu k mé sestře a tam čekala až do termínu
porodu, u kterého moje sestra dokonce byla a byla to úžasná
podpora.
Když se Slávka narodila, byl to nejkrásnější den a velký zázrak
mého života. A další zázraky se děly potom. Rodina děvčátko
opravdu hezky přijala. A několik měsíců po porodu jsem se
z Domečku odstěhovala do bytu poblíž mé rodiny.
Tak to je můj příběh. Jsem šťastná, že jsem se nedala
a nechala si svoje miminko a našla útočiště v Domečku. Díky
němu jsem zažila krásné a klidné těhotenství plné ohledu vůči
mně jako mamince i vůči miminku. Mohla jsem se soustředit
na přítomnost a pocit zázemí mi dal více odvahy bojovat za to,
co je důležité. Dnes mám svoji dceru a každý den s ní je plný
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našich malých dobrodružství a dává mi mnoho síly a pozitivní
energie. Moc děkuji za to, že Domeček existuje a za dočasné
útočiště, které nám poskytl. Děkujeme!
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Přehled nákladů a výnosů v Kč podle činnosti
ROZPIS NÁKLADŮ:
Spotřeba materiálu
z toho: kancelářské potřeby
odborná literatura
zařízení do 3 000,- Kč
Pořízení drobného majetku
spotřeba PHM
ostatní materiál
Spotřeba energie
z toho: vodné a stočné
palivo – uhlí
elektrická energie

Domov pro
dětský život

326 138,90
3 304,00
5 591,00
43 307,90
71 854,00
30 591,50
171 490,50
128 857,00
17 460,00
44 945,00
66 452,00

plyn
Opravy a udržování
z toho: opravy staveb
opravy aut

21 498,50
5 995,00
15 503,50

opravy zařízení
Cestovné
Ostatní služby
z toho: poštovné

14 434,00
142 001,38
15 887,00
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Poradna

36 592,20
11 905,00
1 780,00
2 106,00
11 090,00

Následná péče Keramická dílna
Domova pro
v Domově pro
Dětský život
dětský život

12 766,50
289,00
290,00

9 711,20
27 224,00
2 393,00

127 831,00
4 045,00
2 469,00
6 000,00
13 570,00
28 557,00
73 190,00
64 672,00
16 339,50

12 150,00
12 681,00
30 178,00
28 208,00

21 845,50
26 487,00
15 000,00
15 000,00

3 000,00

1 970,00
10 050,00
93 496,95
22 505,00

36 291,00
205 819,75
18 895,00

Dobrá Voda

Režie

12 187,50
5 337,00
2 337,00

152 681,60
152 681,60

220,00

1 720,00

1 720,00
2 707,00
3 330,25
1 775,00

Celkem

503 328,60
19 543,00
10 130,00
51 413,90
96 514,00
59 148,50
266 579,20
226 090,00
38 529,50
44 945,00
103 447,50
39 168,00
221 078,10
201 884,60
15 503,50
3 690,00
63 482,00
444 868,33
59 062,00
24

kopírování
telefon
Internet

734,00
45 950,00
7 854,00

nájemné
školení a vzdělávání
poplatky Č. pošta
ekonomické sl.
pořízení software
propagace
supervize
ostatní
Mzdové náklady
z toho: mzdy zaměstnanců
dohody o provedení práce
Pojištění sociální a zdravotní
Zákonné poj. zaměstnanců
Poplatky a kolky
Bankovní poplatky
Rozhlasové poplatky
Ostatní náklady
Pojistné – DHM, aut

20 485,00
324,28
3 035,00
1 915,50
11 000,00
4 870,00
29 946,60
862 355,00
844 855,00
17 500,00
295 707,00
2 987,00
50,00
8 720,00
1 620,00
900,00
22 423,00

45 739,95
8 550,00
12,00
3 825,00

430,50
20 077,75
3 596,50
114 700,00
2 540,00

1 190,00

1 725,00

8 400,00

7 448,00
8 550,00
27 857,00
550 552,00
420 371,00
130 181,00
147 137,00
1 042,00
850,00
643,00

229,80
950,00

375,45

3 275,00
404 637,00
395 887,00
8 750,00
138 567,00
1 321,00
627,00

220,00

331,00

1 585,00
2 600,00

Poskytnuté příspěvky
Odpisy
NÁKLADY CELKEM
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239 116,00
2 066 807,78

11 309,00
742 693,15 1 161 146,75

18 323,50

154 266,60

10 688,25

1 164,50
111 997,50
20 950,50
114 712,00
26 850,00
699,73
5 950,00
1 915,50
26 848,00
13 420,00
61 298,60
1 817 544,00
1 661 113,00
156 431,00
581 411,00
5 350,00
900,00
10 321,00
1 620,00
900,00
24 008,00
2 600,00
250 425,00
4 153 926,03
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Použití nadačního příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na Následnou péči Domova pro dětský život
v rámci programu „Obyčejný život“, který je financován z prostředků Nadačního a investičního fondu (NIF)
Náklady v Kč

55 233,00
8 550,00
17 072,00
9 115,50

Dohody o provedení práce – úpravy bytů Následné péče
Supervize
Cestovné
Spotřeba PHM
Spotřební materiál
- elektromateriál na úpravu bytů
- kancelářské potřeby
- pomůcky a hry pro práci s dětmi

19 997,50

Ostatní služby
- poštovné
- telefon + internet
- administrace počítačové sítě
- vodné + stočné v bytech Následné péče
- práce spojené s výměnou kondenzačního kotle

39 935,50

149 903,50

CELKEM

ROZPIS VÝNOSŮ:
Úhrada za ubytování klientek

Domov pro
dětský život

Poradna

Následná
péče

99 750,50

Keramická dílna
V Domově pro
dětský život

Dobrá Voda

Režie

Celkem

99 750,50

Úhrada nájemného od
klientek Následné péče

67 000,00

67 000,00

Úhrada za ubytování
byty NP

63 000,00

63 000,00
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10 000,00

Nájemné byt NP

8 323,50

Kurzovné – kurz keramiky
Úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
z toho za: telefon
cesty autem
látky + ost. materiál
jiné
Tržby z prodeje DHM
Přijaté příspěvky celkem

6 056,60
210 069,68
28 549,00
1 808,00
5 047,50
3 509,50
18 184,00
3 000,00
9 000,00

713,29
111 304,50

Členské příspěvky

9 000,00
800,00
845 300,00
625 166,00
1 827 691,78

38 642,36

Dotace MPSV ČR
Dotace z rozpočtu krajů
VÝNOSY CELKEM
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4 185,30
66 617,00

3 000,00
38 642,36

z toho: nadace
ostatní

5 353,31
72 936,50
3 000,00

333 300,00
258 733,00
742 693,15

331 744,94
90 315,50
241 429,44
3 850,00
343 500,00
249 453,00
1 149 837,75

10 000,00
10 000,00

18 323,50

87 649,60

402,95

87 649,60

402,95
6 100,00

154 266,60

10 688,25

10 000,00
8 323,50
16 308,50
460 927,68
31 549,00
1 808,00
5 047,50
3 509,50
21 184,00
3 000,00
477 439,85
100 315,50
377 124,35
10 750,00
1 522 100,00
1 133 352,00
3 903 501,03
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Rozvaha v Kč
AKTIVA - majetek sledovaný podle složení
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
z toho: stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)
Hmotný investiční majetek neodpisovaný - pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobé půjčky
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
z toho: stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý majetek
Peníze
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
AKTIVA CELKEM
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k 1. 1. 2006

k 31. 12. 2006

3 342 908,50
2 508 442,00
663 273,00
171 193,50
29 390,00
55 000,00
13 690,00
- 1 182 179,50
- 664 600,00
- 346 386,00
- 171 193,50
39 098,50
1 927 611,55
75 864,00
7 303,50
65 604,00
24 777,50
4 399 068,05

6 484 127,50
5 739 661,00
573 273,00
171 193,50
95 333,00
3 209 875,00
21 890,00
- 1 342 604,50
- 761 196,00
- 410 215,00
- 171 193,50
20 443,50
1 323 868,33
185 413,00
31 028,50
14 818,00
38 762,00
12 118,06
10 095 072,39
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PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku
Vlastní jmění
Fondy
z toho: Dary od soukromých osob - veřejná sbírka
Dary od soukromých osob na činnost sdružení
Nadační příspěvek Nadace pro radost
Dary od soukromých osob na projekt Dobrá Voda
Dotace Jihomoravského kraje na rok 2007
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Výsledek hospodaření
PASIVA CELKEM

k 1. 1. 2006

k 31. 12. 2006

2 846 360,81
1 539 788,06
1 386 267,76
76 903,30
10 000,00
66 617,00
174 014,68
1 048,50
76 972,00
- 239 116,00
4 399 068,05

5 902 822,81
3 859 426,53
1 915 912,88
1 858 163,25
5 350,40
80 000,00
461 173,05
875,00
121 200,00
- 250 425,00
10 095 072,39

Stav peněžních prostředků v Kč
Bankovní účty celkem
z toho: Československá obchodní banka, a.s. - veřejná sbírka
Československá obchodní banka, a.s. - Poštovní spořitelna
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s. - vkladový účet
Peníze - pokladny celkem
z toho: Pokladna Domov I.
Pokladna Brno - kancelář
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k 1. 1. 2006

k 31. 12. 2006

1 927 611,55
1 411 894,44
14 518,46
305 817,79
195 380,86
39 098,50
30 782,50
8 316,00

1 323 868,33
355 727,88
70 138,98
528 597,79
369 403,68
20 443,50
14 901,50
5 542,00
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Adresa:
Na počátku
Soběšická 60, 614 00 Brno
Telefon: 548 221 405 (nepřetržitá služba)
E-mail: napocatku@seznam.cz
http://www.napocatku.cz
IČO: 60 55 46 65
Správní výbor:
Mgr. Ing. Eva Vondráková (předsedkyně, statutární zástupce)
Mgr. et Mgr. Marie Kosová (místopředsedkyně, statutární zástupce)
Mgr. Stanislav Bárta (člen)
Mgr. Ing. Libuše Řezbová, Ph.D. (členka)
Mgr. Lucie Langová (členka)
Revizorky kontroly hospodaření:
Mgr. Eva Herzánová
Mgr. Dana Nováková, Ph.D.

Aktuálně:
Veřejná sbírka
V pořadí již druhá veřejná sbírka byla zahájena 7. 7. 2004.
Osvědčení o konání této veřejné sbírky vydal Krajský úřad
Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 19775/2004 OPO.

Poznámky ke zprávě o hospodaření
Celková účetní ztráta je tvořena odpisy a činí 250 425,00 Kč.

Podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách byla
k 31. 5. 2007 tato sbírka ukončena. Znamená to, že
od 1. 6. 2007 do dne povolení nové veřejné sbírky nesmíme
na účet, na kterém je sbírka vedena, přijímat žádné finanční
dary. Předpokládáme, že nová veřejná sbírka se stejným
číslem účtu bude povolena nejpozději od srpna 2007.
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Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům v roce 2006
(v abecedním pořadí)

● Agentuře Větrník, s.r.o. za materiální a finanční pomoc
maminkám a dětem z Domova pro dětský život

● Organizaci AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství
za poskytnutí 120 výtisků Informačních příruček pro
pracovníky poskytující sociální služby osobám bez
přístřeší a pro uživatele sociálních služeb

● Biskupství brněnskému za morální podporu činnosti
sdružení

● Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální a morální
podporu činnosti sdružení

● Společnosti GIESE & PARTNER, v.o.s. za finanční dar na
činnost sdružení

● Paní JUDr. Ludmile Janečkové za bezplatné ekonomické
a účetní poradenství

● Krajům za poskytnutí finanční dotace z jejich rozpočtu
● Paní JUDr. Janě Krčkové za finanční dar na činnost
sdružení

● Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotace na
provoz Poradny, Domova pro dětský život a Následné péče
Domova pro dětský život

● Nadaci pro radost za nadační příspěvek na projekt
Keramická dílna

● Občanskému sdružení VARIACE za materiální pomoc
maminkám a dětem z Domova pro dětský život

● Sestrám

Sorores Christi z Belgie za podporu činnosti

sdružení

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

● Firmě tilo s.r.o. za finanční dar na činnost sdružení
● Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné
konzultace

● Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za nadační
příspěvek na Následnou péči Domova pro dětský
život v rámci programu „Obyčejný život“, který je
financován z prostředků Nadačního a investičního
fondu (NIF)

● Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za nadační
příspěvek na dvě lednice s mrazákem pro klientky
Následné péče Domova pro dětský život

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

děkujeme

Hodnotový kodex občanského sdružení Na počátku
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.

