Výroční zpráva 2007 / Na počátku, o. s.

Poslání
Poslání
Občanské sdružení Na počátku usiluje o ochranu a rozvoj lidského života.
Pro realizaci tohoto poslání členové sdružení volí cestu ochrany nenarozeného dítěte,
jehož život je ohrožen umělým potratem, a dále podporou a vzděláváním rodičů, kterým
je svěřena péče o rozvoj dětí.
K ochraně a rozvoji života sdružení přispívá:
1) provozováním azylových domů se sociálním programem pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky, (takové domovy mají být bezpečným místem pro
ochranu ohroženého života a prostředím podpůrným
pro osobnostní zrání);
2) poradenstvím ženám, které se v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím dostávají do krizové situace;
3) vzděláváním a podporou osobnostního růstu žen
s důrazem na 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.

Jak
nás
můžete
podpořit?
Jak nás
můžete
podpořit?
Podpořte nás dobrým slovem…

Pokud si myslíte, že to, co děláme, má smysl, pokud naši práci považujete za důležitou, řekněte o nás svým přátelům
a známým.

Podpořte nás drobným darem…

Máte nějakou drobnost, kterou si přejete darovat? Nebo jste schopni poskytnout nějaké vybavení či pomůcky pro naši
činnost? Zavolejte nám či napište a my Vám rádi sdělíme, co právě potřebujeme.

Přispějte do veřejné sbírky…

V září 2007 jsme otevřeli v pořadí již třetí dlouhodobou sbírku. Její výnos je používán právě na úhradu nákladů spojených s provozováním Poradny Na Počátku, Domova pro dětský život a následné péče.
Staňte se dobrovolníkem/dobrovolnicí, kontaktujte nás.

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s. Brno
číslo účtu: 3657833/0300, variabilní symbol 001 – veřejná sbírka
Česká spořitelna, a.s. Brno
číslo účtu: 1344243369/0800

Adresa:
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Na počátku, o. s.
Soběšická 60, 614 00 Brno
Telefon: 548 22 14 05 (nepřetržitá služba), 774 440 812
E-mail: info@napocatku.cz, www.napocatku.cz
IČO: 60 55 46 65

Vždyť to vůbec tak těžké není.
Pánbůh stvořil svět. A jak dávno?
Nedávno. Dneska ráno. Snad jen před hodinou.
Vždyť květy se otvírají, sotva dokončené.
(Den stvoření, Czesław Miłosz)

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, milí přátelé,
dovolte mi začít letošní úvodní povídání k výroční zprávě za rok 2007 poděkováním: ze srdce děkuji všem zaměstnancům občanského sdružení Na počátku, všem
dobrovolníkům, spolupracovníkům a dárcům, díky jejichž nasazení, obětavosti a štědrosti můžeme pokračovat
v naší činnosti pro záchranu a rozvoj života. Jak většina
z Vás již ví, naše práce spočívá ve snaze pomoci těhotným
ženám v krizi. Toto úsilí vyvíjíme již jedenáctým rokem
a stále se při tom učíme. Stále více si přejeme, aby „u nás“
narozené děti měly maminky, které ve svém životě pocítí
více pokoje, radosti a světla, a jsou tak lépe nachystány
pečovat o sebe a své děti.
Ženy, se kterými se v naší práci setkáváme a s nimiž pracujeme, potkaly v životě velmi těžké věci. Období očekávání dítěte pro ně bývá obdobím vážných, nejednou
existenčních starostí. Chybí jim domov, zázemí pěkných
vztahů, bezpečné místo k žití, často mívají zkušenost vlastního neradostného dětství. Zdá se nám proto, že spolu se
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snahou o záchranu nenarozeného života je třeba snažit se
podpořit také tyto maminky, aby dokázaly uspořádat svůj
život ve prospěch svých dětí a chtěly se pokud možno
pustit do nelehkých změn svého dosavadního životního
stylu, způsobu jednání s druhými i nakládání s tím, co se
děje uvnitř nich samých. Abychom jim v tom uměli pomoci, naši zaměstnanci stále rozšiřují své vzdělání v oblasti psychoterapie, komunikace a krizové intervence.
A nyní několik čísel, která by měla též přispět k ilustraci práce sdružení: V poradně sdružení Na počátku jsme
v roce 2007 zaznamenali 199 kontaktů s 89 klientkami.
(K 31. 12. 2007 jde o celkem 984 kontaktů s 832 klientkami.) Domov pro dětský život v říjnu roku 2007 přivítal svou 100. obyvatelku a uživatelku jeho služeb. V roce
2007 v něm našlo útočiště 12 maminek a s nimi 7 dětí.
(K 31. 12. 2007 bylo v Domově ubytováno již celkem 104
maminek a narodilo se u nás 89 dětí.) V našich domech
na půl cesty (neboli ve čtyřech námi spravovaných by-
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tech následné péče) jsme v roce 2007 poskytli ubytování
4 maminkám a jejich 10 dětem. (K 31. 12. 2007 se jedná
o celkem 7 maminek a 18 dětí.) V ambulantní následné
péči jsme doprovázeli 14 maminek s celkem 26 dětmi, přičemž s 6 z nich jsme měli pravidelný kontakt, tzn. alespoň
jedenkrát týdně. Jakým způsobem tak probíhalo a mnohem více o konkrétních aktivitách našeho sdružení Vám
přinášejí následující stránky.
		
S upřímným přáním radosti z toho, že květy se otvírají...,
zdraví a vše dobré přeje

Eva Vondráková
předsedkyně sdružení

Poradna
Na počátku
Poradna Na počátku
Poradna Na počátku je prvním místem, kde podáváme
ženám v tísni pomocnou ruku. Nabízíme jim zde krizovou intervenci, odborné sociální poradenství, dáváme jim
prostor o svém problému mluvit. Příchozím či volajícím
ženám dále zprostředkováváme kontakt na další specializované poradny, azylové domy a organizace. V případě,
že jejich situaci nelze řešit „prostým“ poradenstvím a objevují se další problémy, nabízejí pracovníci Poradny nastávajícím maminkám možnost ubytování v Domově pro
dětský život.
Poradna je otevřena ženám z celé České republiky. Vedle možnosti osobního setkání v sídle sdružení na Soběšické 60 v Brně, je proto důležitý i kontakt prostřednictvím nepřetržité telefonní linky 548 22 14 05 nebo e-mailu
info@napocatku.cz. Většina poradenských kontaktů je
jednorázová, či krátkodobá. Nejčastěji se jedná o konzultace ohledně různých dávek, právních problémů spojených s rodičovstvím nebo o předání kontaktů na bližší
poradny či azylová zařízení. Přesto jsme v uplynulém roce
zaznamenali nárůst počtu opakovaných kontaktů. Ženy
se na nás buď znovu obracejí, nebo jejich problém nelze
v krátké době vyřešit. Nastupuje pak dlouhodobější doprovázení (například při jednání s úřady nebo při prožívání osobní životní krize).

V roce 2007 se na naši Poradnu obrátilo celkem 89 žen
a počet kontaktů s nimi dosáhl 199. (Největší část z nich
připadla na naši non-stop poradenskou linku 548 22 14 05.
Stále častěji nás však uživatelky oslovují také prostřednictvím e-mailu, a proto se v následujícím roce chceme zaměřit na rozvíjení internetového poradenství.)

Výpověď klientky
aneb překvapení z Cosmopolitanu
V říjnu nečekaně oslovili redaktoři časopisu Cosmopolitan předsedkyni správního výboru našeho sdružení
s tím, že se dostala do finálové desítky soutěže „Velké srdce“, kterou časopis pořádá ve spolupráci s firmou Avon.
Ukázalo se, že nominace je dílem jedné z klientek naší
Poradny.
Pořadatele soutěže zajímalo, jaký je mezi navrženou
kandidátkou a navrhovatelkou vztah, zda se blíže znají a proč si navrhovatelka myslí, že by měla cenu vyhrát
právě paní Eva. A takto zněla odpověď paní D. redakci
časopisu:
S paní Vondrákovou se příliš neznám, počátkem tohoto
roku jsem si na internetu našla kontakt na sdružení, které
vede, a tak jsme se seznámily. Byla jsem v situaci, která mě
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zaskočila - neplánovaně jsem otěhotněla, chtěla jsem si popovídat s někým nezúčastněným o možnostech, jak vše můžu řešit.
Paní Vondráková mě přijala v jejich „sídle“ - víc než skromném
domečku na okraji Brna, uvařila dobrý čaj a vyslechla mě, v té
době uzlíček nervů. Měla jsem už vyřízené doporučení k potratu
(kvůli zdravotnímu stavu), ale po návštěvě u paní Vondrákové
jsem se rozhodla jinak. Přesvědčila mě, že se to vždycky dá nějak
zvládnout, a že mít dítě je to nejkrásnější, co může ženu potkat.
Nominovala jsem ji nejen proto, že mi pomohla a dnes jsem
vděčná za krásnou a zdravou dcerku, ale také proto, že mi při
tehdejší návštěvě došlo, že pracují opravdu s minimem finančních prostředků a naprostá většina jejich klientů jsou lidé sociálně slabší, kteří by asi jen stěží při brouzdání internetem narazili
na vaši anketu (popřípadě si koupili Cosmopolitan). Nějak jsem
cítila, že bych to měla udělat já. I když třeba sdružení nebude
oceněno finančně, alespoň se o práci paní Vondrákové dozvědí
další lidé.
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Domov
dětský
Domov propro
dětský
život život
To, že máme každodenně po boku či k dispozici někoho, kdo nám vytváří důležité zázemí a poskytuje citovou
oporu, se nám zdá samozřejmostí. Jen těžko si umíme
představit, že by to mohlo být jinak. Přesto jsou lidé, kteří oporu svých blízkých ztratili, a také ti, kteří ji možná
ani nikdy neměli. Patří mezi ně i mladé ženy „v naději“,
které přicházejí do Domova pro dětský život. Přicházejí
právě proto, že se jich poté, co otěhotněly, jejich rodiče
zřekli, partner je opustil a ve chvíli potřeby nenašly žádné
přátele. Nebývá výjimkou, že jejich životní příběhy vyprávějí o dětských domovech, ubližování, nedůvěře v sebe
i druhé.
Domov pro dětský život vstoupil do druhého desetiletí
své existence. Přes všechny změny, kterými dosud prošel,
je jeho základní cíl stále stejný: umožnit nastávajícím maminkám, které ztratily podporu těch nejbližších, v bezpečném prostředí donosit a porodit své děti.
Život v „Domečku“ ( jak je často zúčastněnými nazýván) má svůj vlastní rytmus, který se odvíjí od potřeb jeho
obyvatelek. Každý týden se schází rodinná rada maminek
i pracovníků, na které se plánují společné akce, rozdělují
se společné úkoly, řeší problémy a sdílejí společné radosti. Maminky mají možnost navštěvovat různé celoroční
kurzy zaměřené na péči o matku a dítě, ruční práce, šití,

zdravotnictví, orientaci v systému sociální ochrany apod.
Vedle společných aktivit se zaměřujeme také na individuální práci s každou maminkou. Společně s ní zpracováváme individuální plán, který zachycuje její konkrétní potřeby a cesty, jak je naplnit. Na jeho základě pak mamince
nabízíme např. osobnostní poradenství, pomoc při hospodaření a při kontaktech s úřady, doprovázení při péči
o dítě, aj.
Do života obyvatel Domova v roce 2007 výrazně zasáhly další stavební úpravy. V červenci byl Domov uzavřen
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a byly zahájeny přípravy na přechod na nový způsob vytápění. Byla provedena výměna všech oken, výměna radiátorů a zateplení štítů. V září se již zaměstnanci mohli pustit do úklidu a prostory si díky tomu a vymalování velmi
přilepšily na přívětivém dojmu. Domov byl znovuotevřen
počátkem října 2007. Poté ještě pokračovaly práce na zateplení štítů, které byly dokončeny počátkem listopadu.
V roce 2007 se v Domově pro dětský život vystřídalo celkem 12 maminek a narodilo se v něm 7 dětí. Za jedenáct let
se tak stal na čas domovem pro 104 maminek a 89 dětí.
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Můj život v Domově…

Následná
Následná péče péče
„Někdo je na ten můj život se mnou.“
Také v roce 2007 pokračovala naše služba následného provázení (neúplných) rodin, které strávily nějaký čas v Domově pro dětský život, ale po odchodu z něj ještě cítily
naléhavou potřebu spolupráce se sdružením. Přáním maminek v těchto případech vždy bylo uspokojivě zvládnout
život s dětmi a nepropadnout se do potíží, ve kterých se
nacházely před nástupem do Domova. Dosažení tohoto přání představuje pro mnohé z nich naplnění dlouhé
řady úkolů a především poctivou práci na sobě. Nasbírat
chybějící důvěru v sebe a dozrát k úctě k sobě, mít odvahu reálně se podívat na svůj život, překonat naučenou
bezmocnost, a pak se trpělivě po malých krůčcích učit žít
každodennost jinak, to je běh na dlouhou trať. Některé
maminky by se do něj ani nepustily, kdyby stály v životě
samy, bez opory, bez zájmu druhého, který by jim svědčil
o hodnotě jejich osoby.

spolu s nimi objevovali. V procesu individuálního plánování jsme jim pomáhali formulovat jejich osobní cíle a domlouvali jsme si formu a obsah spolupráce se sdružením
tam, kde na realizaci cílů maminky nestačily samy. Vyznat
se někdy až ve spleti problémů v jednotlivých rodinných
systémech nám pomáhal Trajekt plán. Trajekt plán velmi
přehledně definuje oblasti života rodiny, které, nejsouli adekvátně zvládnuty, vedou k obtížím v rodině. Díky
pomůcce Trajekt plán jsme maminkám umožnili rozkrýt
příčiny pociťovaných problémů a objevit souvislosti, kte-

Pobytová následná péče
Domova pro dětský život
V bytech následné péče bylo v roce 2007 ubytováno celkem 14 uživatelů služby: 4 maminky a 10 dětí. Spolupráce
s maminkami se zcela odvíjela od jejich potřeb, které jsme
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ré pro ně na první pohled nebyly zjevné. Kromě oblastí
funkční rodiny, jejichž zvládnutí je nejnaléhavější (např.
hospodaření s finančními prostředky a zapojení dětí ve
škole) jsme s nimi pracovali i na vývoji v oblastech organizace každodenního života rodiny, rozdělení odpovědností v rodině (v jedné rodině se dokonce s úspěchem ujala
jedenkrát týdně rodinná rada), vedení domácnosti a péče
o zdraví všech členů rodiny. Věnovali jsme se také obnově vztahů s původní rodinou a dále oblasti partnerských
vztahů a vztahů s lidmi z přirozené komunity. Samozřejmě jsme se v souvislosti se všemi oblastmi dotýkali i oblasti osobnostního vývoje jednotlivých žen (např. ve smyslu
sebepoznání, učení se sociálním dovednostem, učení se
zacházení se svými emocemi a potřebami apod.). Hodně

jsme se snažili podporovat jakékoli kroky našich klientek,
které směřovaly k vrůstání do přirozené místní komunity
(např. účast na akcích města, přednáškách, karnevalech,
koncertech, v mateřském centru). Při řešení některých
individuálních obtíží jsme maminky směrovaly na zdroje
odborné pomoci v komunitě (psychoterapeut, občanská
poradna, terapeutická skupina, pedagogicko-psychologická poradna). Náš úkol také někdy spočíval v motivaci
klientek ke změně v oblasti, kde se dostávaly na hranici
zájmů svých a zájmů dětí. Abychom ochránili zájmy dětí,
byli jsme také v pozici, kdy jsme museli maminky limitovat vnějšími pravidly.
Nově jsme zrekonstruovali čtvrtý byt (který byl mimochodem okamžitě obsazen) a s ním jsme zbudovali
i klubovnu, v níž jsme otevřeli novou aktivitu, tzv. „Klub“.
Společná setkání maminek slouží především ke sdílení
zkušeností s výchovou a zkušeností ze života matky samoživitelky. Diskuse se obvykle odvíjí od četby textů vztahujícím se k těmto oblastem zájmu. Dále je Klub zaměřen
na „péči o matku“, a to především na možnosti relaxace
a zdroje radosti a energie (tanec, cvičení, masáže, společné pečení či vaření a ruční práce). Setkání v Klubu jsou
pro maminky předmětem těšení a bezpečným prostorem
pro obnovení sil.
K aktivitám, které směřovaly především k dětem, patří každodenní doučování, kontakty se školami, doprovázení na volnočasové aktivity v daném místě, hlídání

ná o podnájem, městský byt nebo azylový dům v místě
trvalého bydliště, popř. se vracejí k příbuzným). Ne všem
z nich ale taková možnost přináší úlevu. Některé se bojí
představy samostatného života, respektive života, kdy na
všechny náročné úkoly budou samy. Často si ještě vzpomínají na těžké chvíle před vstupem do Domova, často
na ně „za branami Domova“ nikdo nečeká. Očekává se
od nich, že samy zvládnou všechnu práci, která je v úplné
rodině rozdělena mezi dva, vyřeší finanční starosti, unesou celé břemeno odpovědnosti, vypořádají se se svými
osobními problémy a při tom budou k dispozici pro
všechny potřeby dítěte. Rádi bychom naší službou předešli tomu, aby se maminky záhy po odchodu z relativně
dětí v době, kdy maminka vyřizuje naléhavé záležitosti
(např. návštěvy různých odborníků), víkendové akce,
které zahrnují výlety, hry, učení se různým dovednostem,
a prázdninové tábory.
Naše služba v neposlední řadě zahrnuje údržbu domů,
v nichž se byty nacházejí. I do té se ale snažíme maminky
zapojovat, jak jen je to možné.

Terénní a ambulantní následná péče
Domova pro dětský život
Řadě maminek, které odcházejí z Domova pro dětský život, se podaří získat nové místo k bydlení (obvykle se jed12

sytícího prostředí Domova pro dětský život hroutily z vysokých nároků života, vracely se k nezdravým vzorcům
řešení krizí, upadaly do dluhů apod.
Když mají maminky zájem o následnou spolupráci, pak
téměř vždy potřebují emoční podporu. Kromě toho má
každá své zcela individuální potřeby.
Již během pobytu v Domově se maminky učí dívat se realisticky na svůj život. Poznávají, kde ještě potřebují podporu, aby neselhaly a nepropadly se zpátky do nesnází se
závažnými důsledky. Z takové reflexe se pak rodí obsah
spolupráce po ukončení jejich pobytu v Domově. Každá
maminka, která cítí následnou pomoc jako svou potřebu,
si se svým klíčovým pracovníkem vytváří dohodu o spolu13

práci, stanovují si obsah a intenzitu společné práce, jejímž
cílem je začlenit se v místní komunitě do té míry, aby byl
umožněn zdravý život maminky a dětí.
Obvykle jsme se zaměřovali na podporu při udržení
ještě křehké dovednosti vycházet s finančními prostředky. Dále jsme maminkám pomáhali dělat krok do přirozené komunity, orientovat se v ní a najít tam, co potřebují
(např. šlo o vyhledání psychologické pomoci v místě,
zkontaktování na zařízení, které pracuje s dětmi se speciálními potřebami, zaučení místní sociální pracovnice
v metodě týdenního plánu, zprostředkování kontaktu s místním mateřským centrem). Často jsme nabízeli
doprovázení v krizových situacích, které v souvislosti
s novou životní situací vznikají poměrně často (kromě pochopení toho, co se děje, ještě s maminkou hledáme způsob jak krizí projít k nové, zralejší stabilitě). Poradenství
jsme poskytovali v oblastech výchovy dítěte, partnerských
a rodinných vztahů a v oblasti organizace denního života
rodiny. V roce 2007 jsme takto doprovázeli 14 maminek
s dětmi. Pravidelný kontakt (tj. vícekrát nebo jedenkrát
týdně) jsme měli se 6 maminkami. Intenzita kontaktů
s nimi se během roku snižovala a je namístě říci, že to nemělo za důsledek žádné výrazné sociální selhání. Maminky se postupně naučily zvládat životní úkoly samy nebo
s pomocí zdrojů z přirozené komunity v novém místě.
Ani jedno dítě nemuselo být odejmuto z péče matky,
ačkoli to některým vážně hrozilo.

Třikrát
klientky
Třikrát klientky
„Myslím, že v tom minulém roce jsem už našla víc odvahy mluvit o svých problémech, chybách, a taky přemýšlet o svých rozhodnutích a zvažovat důsledky. Úřady už si vyřizuju sama,
kolikrát už o tom ani nepotřebuju mluvit. Bojuju s leností, učím
se nevěřit každému. Přestala jsem úplně kouřit, splatila všechny
dluhy a místo televize bývám častěji s holkama. Jsem moc ráda,
že tu holky mohou chodit do kroužků. Děkuji za to, že jste nám
dali domov, lásku a ukázali novou cestu. Ale to člověk musí chtít
s vámi sám spolupracovat, aby to mělo nějaký výsledek – hned
problém řešit a ne to schovávat ze strachu. To jsem zjistila, že jen
spolupráce má výsledek.“
„Jsem ráda, že jsme tady v (místo má utajenou adresu, pozn.
autorů), moc se nám tady líbí. Zabydleli jsme se tady, máme
tady dobré kamarádky – nebýt jich, bylo by mi hodně smutno.
Velkou věc jsme také díky vaší pomoci zařídily – trvalý pobyt pro
mě, za což jsem opravdu velice ráda… Poznávám, že není vůbec
lehké vychovávat samotné mámě dítě. Dá se to, to ano, ale někdy je to hodně těžký. Snažím se myslet na dobrý věci, děkovat,
a pak to nějak jde. Spolupráce se sdružením mi moc pomáhá.
Máme ve vás velkou oporu, když jsme samy. Jsem vděčná, že mě
vyslechnete a moc dobře mi vždycky poradíte. Také děkuji, že mi
někdy pohlídáte holčičku, když je něco důležitého, a pomůžete
s vyřizováním na úřadech.“

„V minulém roce se v mém životě změnilo hodně ohledně rodiny. Poznala jsem, co je to znovu žít naplno. Někdy jsem hrdá sama na sebe, že jsem překonala mnoho
špatného, dokázala jsem se zase vrátit ke svým zájmům
a postupně pracovat na sobě. Ale někdy si taky nevěřím, po těch
mukách zkušenostech. Potřebovala bych větší výdrž. Snažím se
teď vést své děti k nějakému řádu během dne, děláme si rodinnou radu, vždycky v úterý. Snažím se je vést k určitým cílům a
taky k lepšímu chování mezi sebou. Snažím se pracovat na sobě,
na jednom návyku. Jsem tak na půl cesty. Hrozně bych si přála,
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aby ta naše rodinka mohla už fungovat bez větších krizí. Ty osobní
problémy, nevyrovnanost, to možná bude trvat ještě dlouho. Stále
se mi vrací vzpomínky na minulost. Jsem moc ráda, že děti tu
mohou chodit do kroužků. Je skvělé, že se s vámi mohou doučovat
a chodit se k vám učit hrát na hudební nástroje, jezdit na výlety.
Vidím, jak je to motivuje k lepší souhře mezi sebou. I rodinné
rady, které společně děláme, nám mnoho přinášejí. Jsem ráda, že
mi i díky jim děti mnohem víc pomáhají v domácnosti.“
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Public
relations
Public relations
Základní snahou v oblasti PR bylo vytváření a udržování
vztahů s veřejností a vykreslení pravdivého a srozumitelného obrazu činnosti našeho sdružení. Naše PR aktivity
sledují dva hlavní cíle. Jednak různými cestami oslovujeme těhotné ženy, dívky a maminky, které by mohly
potřebovat naši pomoc. Dále se zaměřujeme na informování veřejnosti o naší činnosti, o možnostech podpory a zapojení se do pomoci ohroženým maminkám
a o problematice spojené s těhotenstvím, potraty a tíživou situací našich klientek.
V květnu jsme se zúčastnili veletrhu neziskových organizací v rámci otevření nového poradenského centra
Přes bloky v areálu VUT v Brně. V poradenském centrum
byla trvale umístěna naše prezentace a letáky. Materiály
o našem sdružení jsme nabízeli také během Miniveletrhu
brněnských ženskoprávních iniciativ a neziskových organizací (Mahenova knihovna, Brno, 24. 10.) a Veletrhu
pro celou rodinu (Praha, 14. - 16. 11.), k němuž byl vydán
i katalog s naší prezentací. Předsedkyně sdružení přednesla koreferát o námi nabízené pomoci těhotným ženám v tísni na konferenci Život je dar, která proběhla
12. - 14. 10. v Brně. Během jednání si mohli účastníci také
prohlédnout nástěnky s nabídkou našich služeb a fotografiemi ze života sdružení.

Novinkou bylo zavedení tiskových zpráv. Byly vydány
celkem tři a na jejich základě vyšly články v  Brněnském
deníku (Azylový dům přivítal stou ženu, 31. 10.) a v MF
Dnes (Utajený dům skrývá těhotné ženy, 15. 11.). Naše
služby byly prezentovány také např. v Programu Brněnsko. Dne 20. 11. měli posluchači pořadu Ženšen vysílaného na vlnách ČRo Leonardo možnost poslouchat
rozhovor s pracovníky sdružení o těhotenství, potratech
a s nimi spojených rizicích, a samozřejmě o naší nabídce
pomoci těhotným ženám.
Aktualizovali jsme též informace o nás v různých webových katalozích a databázích a nově byly vytvořeny
prezentace na portálu veřejné správy (http://portal.
gov.cz) a v katalogu neziskových organizací (http://
neziskovky.cz/katalog). Intenzivně jsme pracovali také
na naší vlastní webové prezentaci a podařilo se nám vytvořit její základní podobu. Nové webové stránky byly
spuštěny na počátku ledna 2008 (http://www.napocatku.cz).
Pokračovali jsme také ve spolupráci v rámci zastřešujících organizací, k nimž patří např. ČRHO (Česká rada
humanitárních organizací), SAD (Sdružení azylových
domů) a SKOK (Spolek oborové konference nestátních
neziskových organizací působících v sociální a zdravot-
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ně sociální oblasti). Zapojili jsme se také do komunitního plánování v městě Brně.
K již tradičním počinům patří rozeslání předvánočního
dopisu našim dárcům, zaslání informací o nabídce našich
služeb na pověřené obce a vydání výroční zprávy. V květnu byla také uzavřena druhá veřejná sbírka a od 1. 9. byla
otevřena nová, v pořadí již třetí.
Závěrem zbývá podělit se o to, co vždy potěší – ocenění naší práce ze strany veřejnosti. V rámci slavnostního
odpoledne předávání Ceny Olgy Havlové, které proběhlo dne 14. května 2007 v Aule Českého vysokého učení
technického – Betlémské kapli, převzala poděkování za
vynikající realizaci projektu i předsedkyně správního výboru našeho sdružení. Dne 29. června zaslal poděkování Evě Vondrákové a všem spolupracovnicím, spolupracovníkům a dobrovolníkům sdružení Na počátku Mons.
ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Jedna z uživatelek Poradny Na počátku nominovala Evu Vondrákovou
do soutěže „Velké srdce“, kterou pořádal Avon a časopis
Cosmopolitan, a výsledkem ankety bylo 4. místo. V neposlední řadě nám udělalo velkou radost poděkování
našich milých přátel z Českého západu, kterého si velmi
vážíme.
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Dobrovolníci
- laskavé
ruce k dílu
Dobrovolníci - laskavé
ruce k dílu
V roce 2007 k nám do Na počátku přijelo pomoci celkem
24 dobrovolníků, kteří odpracovali 1100 hodin. Patří jim
za to náš velký dík.
V Domově pro dětský život jsme vděčně přijali 16 dobrovolníků, kteří odpracovali 832,5 hodin. Byli nejen velice
ochotní, ale také dobře zvládli vše, co bylo třeba při provozu Domova a práci s maminkami zařídit: ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhali zejména při
údržbě a provozu Domova a také při hlídání dětí v době,
kdy maminky měly kurzy. Mnoho dobrovolnických hodin bylo odpracováno při přípravě na stavební úpravy,
a pak při úklidu po jejich realizaci.
V Následné péči bylo třeba odpracovat 22 hodin a této
práce se zhostilo 7 dobrovolníků.
Celkem 94 hodin v brněnském sídle sdružení strávili
dobrovolníci nad administrativní a překladatelskou prací. Dalších 151,5 hod. bylo darováno z Prahy ( jednalo se
zejména o pomoc s přípravou materiálů pro prezentaci
sdružení).
Také v roce 2007 se konalo tradiční setkání pracovníků
sdružení s dobrovolníky. Mělo tentokrát jinou formu, než
bývalo obvyklé: místo tvoření jsme se vydali na společný
výlet. Byl to velmi příjemný den.
18

Kdo
Na počátku
2007
Kdo bylbyl
kdokdo
v Na v
počátku
2007
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Mgr. Ing. Eva Vondráková

Mgr. Marie Pacherová

předsedkyně sdružení,
sociální pracovnice Poradny a Následné péče (NP),
vedoucí Domova pro dětský život (od 1. 9. 2007),
účetní (do 30. 8. 2007)

vedoucí Domova (do 31. 8. 2007),
vedoucí NP, sociální pracovnice

Mgr. Petr Chytil

Ing. Anna Bártová, Ph.D.

vedoucí Poradny a její sociální
pracovník, fundraiser a pracovník PR
(do 30. 3. 2007)

vedoucí Poradny a pracovnice
v sociálních službách v Poradně
(od 2. 4. 2007)

Mgr. Stanislav Bárta

DiS. Kamila Culíková

v roce 2007 pracoval od dubna jako pracovník PR
a fundraiser na Dohodu o provedení práce

sociální pracovnice Domova pro
dětský život, klíčová pracovnice
(od 25. 6. 2007)

Kdo byl kdo v Na počátku 2007
Marie Černocká

Marie Flesarová

pracovnice v sociálních službách
v Domově a pedagogická
pracovnice v NP
(0,2 úvazku)

pracovnice v sociálních službách
v Domově a v NP (0,2 úvazku),
klíčová pracovnice

Jitka Karásková

Marek Pacher

vrátná, krejčová
(od 4. 9. 2007)

správce bytů NP a asistent pro práci
s dětmi

Mgr. Irena Pyszko

Ing. Jaroslava Richterová, Ph.D.

sociální pracovnice Domova
(do 30. 6. 2007)

pracovnice v sociálních službách
v Domově (do 30. 9. 2007)
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Mgr. Marie Hradecká

Václav Chaloupka

pracovnice v sociálních službách v NP

elektrikář, provedl údržbu a
rekonstrukci elektrického vedení v
Domově pro dětský život a bytů NP
(do 31. 12. 2007)

Mgr. Vladimíra Pavlíková

Bc. Jana Procházková

sociální a pedagogická pracovnice
Domova pro dětský život, klíčová
pracovnice, koordinátorka dobrovolníků

sociální pracovnice Poradny
a účetní sdružení
(od 3. 9. 2007)

Josef Šváb
správce Domova pro dětský život
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Registrace
služeb
a veřejný
Registrace služeb
a veřejný
závazek závazek
Od 1. 8. 2007 je naše sdružení registrováno jako poskytovatel 4 sociálních služeb (podle zákona
č. 108/2006 Sb.). Tyto registrované služby pokrývají naši dosavadní činnost směřující k podpoře
těhotných žen a dívek a maminek s dětmi. Jedná se o následující služby:
• Poradna Na počátku (Odborné sociální poradenství)
• Domov pro dětský život (Azylové domy)
• Pobytová následná péče Domova pro dětský život – byty na půli cesty (Domy na půl cesty)
• Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský život – sociálně aktivizační služby
(Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Registrace sociálních služeb nám i nadále umožňuje nabízet náležitou pomoc našim maminkám, zároveň nám z ní
však vyplývají i některé další povinnosti. Jednou z nich je zpracování a zpřístupnění veřejného závazku, který přehledně a srozumitelně vypovídá o poskytované službě.
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Poradna Na počátku
Poslání

Poradna provozovaná občanským sdružením Na počátku
poskytuje odborné poradenství těhotným ženám, které
se v důsledku svého těhotenství dostaly do tíživé životní
situace. Poradna je současně jediným kontaktním místem
pro přijímání do azylového domu, jehož provozovatelem
je též sdružení Na počátku. Pomoc ženám při řešení tíživé
životní situace vychází z jejich individuálních potřeb. Je
poskytována způsobem, který ženy podporuje v aktivním
řešení jejich situace, v rozvoji dovedností pro samostatný
život a směruje je k začlenění zpět do přirozené komunity.

Cíl
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Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného dítěte a podpora jeho zdravého vývoje.
Realizací služby směřujeme k tomu, aby s uživatelkami
bylo dosaženo následujících cílů:
• stabilizace krizového stavu uživatelky,
• obohacení informacemi, které uživatelka může přímo
využít k řešení situace, nebo informacemi, které jí pomohou lépe se v situaci orientovat (např. objevení
vlastních možností uživatelky,vyjasnění jejích očekávání a vyhledávání podpory v jejím vztahovém okolí),
• poskytnutí kontaktů na specializovaná pracoviště, od-

borníky a další instituce, které by uživatelce mohly být
užitečné v řešení její konkrétní situace,
• nalezení místa, kde uživatelka může bezpečně prožít těhotenství a setrvat i nějakou dobu s miminkem,
• zlepšení orientace ve vlastních právech a povinnostech.
Ve spolupráci s uživatelkou jsou za naplňování cílů odpovědni vedoucí služby a klíčoví pracovníci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v obtížné
životní situaci. Služba je otevřená ženám z celé České
republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), duševní či tělesné zdraví, společenské postavení, rasu nebo
náboženskou příslušnost. Pokud je cílem služby nalezení
místa, kde uživatelka může bezpečně prožít těhotenství
a setrvat i nějakou dobu s miminkem, jsou do azylového
domu provozovaného sdružením Na počátku přednostně přijímány ženy do šestého měsíce těhotenství.

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.

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, zároveň však v případě nutnosti do rozhodování přinášíme rozměr přijatelnosti tohoto řešení též ze strany společnosti.
4) Naší snahou je doprovázet klientku tak, aby mohla
využívat zdroje přirozeného okolí, a tak se začlenit do
společnosti.
5) S uživatelkou jednáme tak, aby se nestala na poskytování služby závislá, snažíme se posilovat její samostatnost
rozvíjením dovedností k tomu potřebných.
6) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět ve
skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnotovém
kodexu občanského sdružení Na počátku a v kodexu sociálního pracovníka.

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. 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 uživatelky směruje
k začlenění zpět do přirozené komunity.

Cíl

Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného dítěte a podpora jeho zdravého vývoje, o který usilujeme
především prostřednictvím posílení kompetencí jeho maminky, uživatelky služby.
Realizací služby směřujeme k tomu, aby s uživatelkami
bylo dosaženo následujících cílů:
• zajištění bezpečného místa pro prožití těhotenství
a prvních šesti měsíců života maminky s dítětem,
• zajištění následného místa k bydlení,
• rozvíjení dovedností v oblasti péče o sebe a dítě,
• získání dovedností souvisejících s vedením domácnosti,
• zlepšení orientace ve vlastních právech a povinnostech,
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• nabytí informací o institucích přirozené komunity,
které mohou být zdrojem pro naplnění potřeb uživatelky, a trénování dovedností jak služeb těchto institucí užívat,
• rozvinutí dovedností potřebných pro zvládání krizí
a konfliktů,
• posílení sebedůvěry a sebeúcty jako zdroje vnitřní síly
pro hledání dobrého životního způsobu pro sebe a své
děti,
• začlenění do vztahové podpůrné sítě.
Ve spolupráci s uživatelkou jsou za naplňování cílů odpovědni vedoucí služby a klíčoví pracovníci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v tísni, které
si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky. Přednostně jsou přijímány
ženy na počátku těhotenství. Služba je otevřená ženám
z celé České republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), společenské postavení, rasu nebo náboženskou
příslušnost. Do Domova pro dětský život nemohou být
přijaty ženy, jejichž onemocnění by ohrožovalo ostatní
ubytované osoby (např. infekční onemocnění, závislosti,
některá psychiatrická onemocnění).
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Principy

1) 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.
2) 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.
3) 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“.
4) Usilujeme o to, aby naše práce se ženami byla proniknuta principem partnerství (řešíme věci spolu). Pracovníci se na jednu stranu chrání vystupovat z pozice „expertů“, ale zároveň respektují limity dané domovním řádem
a nevzdávají se své odbornosti, tj. sociální pracovník neusiluje pouze o realizaci zájmů uživatelky, ale zastupuje též
zájmy společnosti (např. zájmy dítěte); jsou-li pak zájmy
uživatelky v rozporu se zájmy společnosti, úkolem sociálního pracovníka je vést dialog mezi těmito zájmy a hledat
řešení, které je přijatelné pro společnost i uživatelku.
5) Kvalitu služeb zaručujeme trvalým vzděláváním pra-

covníků, které zahrnuje sebepoznání, osobnostní růst,
edukaci v oboru.
6) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět ve
skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnotovém
kodexu občanského sdružení Na počátku.

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

Posláním bytů na půli cesty občanského sdružení Na počátku je pomoci ženám a dětem z Domova pro dětský
život udělat krok z tohoto azylového zařízení do samostatného a úspěšného života tak, aby si i v novém prostředí uchovaly adaptabilní vzorce chování, z nichž některé
nabyly během pobytu v Domově. Pro naplnění těchto
cílů nabízíme ubytování v bytech na půli cesty, pomoc
při zařizování a vedení nové domácnosti, asistenci při
jednání s úřady a pomoc při kontaktu se společenským
prostředím, psychickou podporu, poradenství zaměřené
na osobnostní zrání a telefonickou krizovou pomoc, dále
pomoc s přípravou dětí na školní docházku a výchovné
poradenství, a v neposlední řadě pomoc s plánováním
hospodaření s finančními prostředky a sociálně právní poradenství. To, kterou ze služeb uživatelka využije, závisí
na jejích individuálních potřebách.

Cíl

Cílem služby je podpořit maminky s dětmi, stěhující se z AD,
aby úspěšně zvládly samostatný život v přirozené komunitě.
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Realizací služby směřujeme k tomu, aby s uživateli bylo
dosaženo následujících cílů:
• zajištění následného místa k bydlení,
• získání a upevnění dovedností souvisejících s vedením
domácnosti,
• zlepšení orientace ve vlastních právech a povinnostech
a vybavení dovednostmi k jejich uplatňování (např.
v rodině, zaměstnání, v institucích),
• posílení v oblasti péče o sebe a dítě,
• nabytí informací o zdrojích komunity v souvislosti s potřebami uživatelek a trénováním dovedností jak na tyto
zdroje dosahovat,
• začlenění do vztahové podpůrné sítě,
• stabilizace v krizích a rozvinutí dovedností potřebných
pro zvládání krizí a konfliktů,
• posílení sebedůvěry a sebeúcty jako zdroje vnitřní síly
pro hledání dobrého životního způsobu pro sebe a své
děti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ženy a děti z celé ČR, které prošly
Domovem pro dětský život a ještě nemají jiné ubytování
nebo je toto ubytování přechodně nejvhodnější, a dále
pociťují naléhavou potřebu podpory pro fázi přechodu
do zcela samostatného a nezávislého života.
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Principy

1) Podporujeme začlenění maminek a dětí do přirozeného
místního společenství tím, že jim pomáháme zorientovat
se v nové komunitě, vyhledat v ní zdroje pomoci a růstu,
a dále se do tohoto života komunity zapojit. Kromě toho
jim nabízíme prostor, aby mohly reflektovat svoje zkušenosti, které při začleňování získávají, a učit se z nich.
2) Podporujeme maximální možnou samostatnost klientky především vzděláváním (poskytováním informací
a učením dovedností).
3) 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.
4) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět ve
skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnotovém
kodexu občanského sdružení Na počátku a v kodexu sociálního pracovníka. Kvalitu své práce zvyšují kontinuálním vzděláváním.

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

Posláním sociálně aktivizační služby občanského sdružení Na počátku je pomoci ženám a dětem, které strávily
část svého života v Domově pro dětský život, udělat krok
z azylového zařízení do samostatného a úspěšného života
tak, aby si i v novém prostředí uchovaly adaptabilní vzorce
chování, z nichž některé nabyly během pobytu v Domově. Služba je nabízena uživatelkám, které se po ukončení
pobytu v azylovém domě stěhují do podnájmu, či pronájmu, popř. jiného tzv. „vlastního bydlení“; její obsah
se odvíjí od individuálních potřeb uživatelky a směruje ji
k začlenění do přirozené komunity.

Cíl

Cílem služby je podpořit maminku s dětmi ve fázi jejich
přechodu z azylového domu do mnohem nezávislejší
formy života ve „vlastním bydlení“ v přirozené komunitě
a předejít tak umístění dětí do ústavního zařízení.
Realizací služby směřujeme k tomu, aby s uživatelkami
bylo dosaženo následujících cílů:
• udržení místa k bydlení,

• získání a upevnění dovedností souvisejících s vedením
domácnosti,
• zlepšení orientace ve vlastních právech a povinnostech
a vybavení dovednostmi k jejich uplatňování (např.
v rodině, zaměstnání, institucích),
• posílení v oblasti péče o sebe a dítě,
• nabytí informací o zdrojích komunity v souvislosti
s potřebami uživatelek a trénováním dovedností jak na
tyto zdroje dosahovat,
• začlenění do vztahové podpůrné sítě,
• stabilizace v krizích a rozvinutí dovedností potřebných
pro zvládání krizí a konfliktů,
• posílení sebedůvěry a sebeúcty jako zdroje vnitřní síly
pro hledání dobrého životního způsobu pro sebe a své
děti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ženy a děti z celé ČR, které prošly
Domovem pro dětský život a pro fázi přechodu do zcela
samostatného a nezávislého života ještě potřebují podporu.

Principy

1) Podporujeme začlenění maminek a dětí do přirozeného
místního společenství tím, že jim pomáháme zorientovat
se v nové komunitě, vyhledat v ní zdroje pomoci a růstu
a dále se do tohoto života komunity zapojit. Kromě toho
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jim nabízíme prostor, aby mohly reflektovat svoje zkušenosti, které při začleňování získávají, a učit se z nich.
2) Podporujeme maximální možnou samostatnost klientky především vzděláváním (poskytováním informací
a učením dovedností).
3) 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.
4) Pracovníci sdružení se zavazují při své práci uvádět ve
skutek hodnoty, které jsou formulovány v Hodnotovém
kodexu občanského sdružení Na počátku a v kodexu sociálního pracovníka. Kvalitu své práce zvyšují kontinuálním vzděláváním.
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Přehled nákladů a výnosů v Kč podle činnosti
Rozpis nákladů:

Poradna
Na počátku

Spotřeba materiálu
z toho: kancelářské potřeby
odborná literatura
zařízení do 4 000,- Kč
pořízení drobného majetku
materiál na kurzy
složenky, letáčky, poděkování
spotřeba PHM
hygienické potřeby
spotřební materiál na provoz a údržbu
ostatní materiál
Spotřeba energií
z toho: vodné a stočné
palivo – uhlí
elektrická energie
plyn
Opravy a udržování
z toho: opravy staveb
opravy aut
opravy zařízení
Cestovné
Ostatní služby
z toho: telefon
internet
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74 633,80
18 181,00
5 469,00
10 139,50
17 108,80
32,00
2 301,00
2 285,00
1 861,00
11 789,50
5 467,00
12 260,00
1 812,00
8 504,00
1 944,00
56 000,00
56 000,00

12 521,00
125 277,50
55 980,50
10 450,00

Domov pro dětský život
257 378,88
1 953, 00
6 001,00
35 092,50
79 545,00
10 242,50
6 253,00
29 209,50
2 579,38
55 244,00
31 259,00
137 612,00
17 442,00
29 948,00
90 222,00
386 039,00
370 912,00
2 000,00
13 127,00
15 741,00
153 373,60
32 800,00
9 556,00

Pobytová následná péče
Domova pro dětský život
167 839,50
260,00
149,00
60 200,50
54 793,50
2 150,50
2 803,00
8 386,50
1 005,00
21 807,50
16 284,00
113 364,64
16 252,00

Terénní a ambulantní následná
péče Domova pro dětský život
15 669,50

1 735,00

469,00

1 735,00

8 726,00
140,00
712,00
4 462,00

1 160,50
875,00

37 379,00
59 733,64
4 492,50
4 492,50

49 368,50
144 902,74
25 032,50

Režie + Keramická dílna
+ Dobrá Voda

875,00

5 718,00
14 285,50
6 452,00

12 598,26
3 416,50
950,00

Celkem
517 256,68
20 394,00
13 823,00
105 432,50
160 173,30
12 565,00
12 069,00
44 343,00
5 445,38
88 841,00
54 170,50
264 111,64
35 506,00
29 948,00
136 980,00
61 677,64
446 531,50
431 404,50
2 000,00
13 127,00
83 348,50
450 437,60
123 681,50
20 956,00
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poštovné
školení a kurzy
supervize
propagace
nájemné
audit
správa PC sítě
pořízení software
kopírování + fotky
image - Česká pošta
odvoz fekálií + rozbor vody
ostatní
Mzdové náklady
z toho: mzdy zaměstnanců
dohody o provedení práce
Pojištění sociální a zdravotní
Zákonné poj. zaměstnanců
Poplatky a kolky
Poplatky ostatní
Bankovní poplatky
Rozhlasové poplatky
Poskytnuté čl. příspěvky
Pojistné aut
Pojistné DHM
Pojistné ostatní
Odpisy
NÁKLADY CELKEM
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24 727,50
14 146,00
5 450,00
6 156,00
12,00
1 950,00
1 912,00
500,00
42,00

3 951,50
374 773,00
362 098,00
12 675,00
126 744,00
1 795,00
450,00
1 671,00

18 991,00
30 447,00
10 000,00
12 950,00
2 000,00
1 511,00
2 584,00
1 112,00
585,50
2 968,00
27 869,10
1 123 521,00
1 094 171,00
29 350,00
382 979,00
4 651,00
4 520,00
6 845,08
1 620,00

5 344,00
40 334,00
3 150,00
3 803,24
45 000,00
2 000,00

2 294,50
3 539,00
700,00
1 000,00

1 373,00
409,00

300,00

805,50

3 499,76

1 905,50

18 457,00
490 975,00
478 300,00
12 675,00
167 403,00
1 766,00
50,00

108 089,00
101 589,00
6 500,00
35 555,00
400,00

2 021,00
13 128,00
13 128,00
4 596,00
100,00

332,00

2 294,55
2 100,00

1 625,00
1 000,00
788 750,30

14 363,00
8 750,00
1 000,00
338 537,00
2 836 930,56

2 744,00
1 000,00
109 861,00
1 254 098,88

1 585,00
435,00
180 152,00

39 011,73

52 162,50
88 466,00
19 300,00
27 409,00
45 012,00
5 950,00
5 328,50
4 757,00
1 563,00
585,50
2 968,00
52 298,60
2 110 486,00
2 049 286,00
61 200,00
717 277,00
8 612,00
150,00
4 970,00
11 142,63
1 620,00
2 100,00
14 363,00
14 704,00
3 435,00
448 398,00
5 098 943,47
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Rozpis výnosů:

Poradna
Na počátku

Úhrada za ubytování Domov
Úhrada za ubytování byty NP
Kurzovné – kurz keramiky
Úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
z toho: telefon
cesty autem
látky + ost. materiál
jiné
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka
nadace, obce
ostatní
Členské příspěvky
Dotace MPSV ČR
Dotace z rozpočtu krajů
VÝNOSY CELKEM

Domov pro dětský život

Pobytová následná péče
Domova pro dětský život

Terénní a ambulantní následná
péče Domova pro dětský život

Režie + Keramická dílna
+ Dobrá Voda

78 404,00
176 650,00
1 813,50

313 773,14
49 488,00
11 023,00
253 262,14

53 717,50
16 451,00

222 994,80

1 971,00
4 800,00
6 445,50
256,50
3 633,00
2 056,00
500,00
1 004 181,06
167 454,43
230 000,00
606 726,63

357 900,00
170 357,00
788 750,30

890 000,00
512 592,00
2 498 393,56

410 000,00
243 339,50
1 144 237,88

80 000,00
46 063,50
180 152,00

258 679,80
35 685,00

475,24

371,00

875,00
3 970,57
0,05

37 266,50

0,05
23 366,11

23 366,11
10 800,00

39 011,73

Použití nadačního příspěvku Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové na Domov pro dětský život v rámci programu „Obyčejný život“, který je financován z prostředků Nadačního a investičního fondu (NIF)
Supervize
Cestovné
Spotřeba PHM
Spotřební materiál: materiál na kurzy, kancelářské potřeby, ostatní materiál
Vybavení: pračka, chladnička, elektrický ohřívač vody, mikrovlnná trouba, pneumatické kladivo, stavební kolečko, protipožární dveře, materiál na údržbu
Ostatní služby: telekomunikační služby, údržba (výměna oken), výroční zpráva
CELKEM
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Celkem
78 404,00
176 650,00
875,00
8 601,31
4 800,00
6 445,55
256,50
3 633,00
2 056,00
500,05
1 653 717,61
269 078,43
241 023,00
1 143 616,18
10 800,00
1 737 900,00
972 352,00
4 650 545,47
Náklady v Kč
10 000,00
9 724,00
10 000,00
19 500,00
39 776,00
141 000,00
230 000,00
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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. 2007

k 31. 12.2007
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

10 952 281,50
10 024 084,00
757 004,00
171 193,50
95 333,00
0,00
156 490,00
-1 791 002,50
-1 102 014,00
-517 795,00
-171 193,50
33 495,50
639 519,71
164 783,00
21 468,00
16 997,00
41 932,00
0,00
10 331 297,21
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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
dary – Centrum pro rodinu a sociální péči
dary od soukromých osob na projekt Dobrá Voda
dotace kraje na rok 2007, 2008
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Výsledek hospodaření
PASIVA CELKEM

k 1. 1. 2007

k 31. 12. 2007
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

10 115 751,81
262 016,30
121 736,53
41 537,37
2 977,00
3 765,40
92 000,00
240 327,10
0,00
161 600,00
- 448 398,00
10 331 297,21

Stav peněžních prostředků v Kč
k 1. 1. 2007
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
Pokladna Brno
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k 31. 12. 2007
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

639 519,71
347 071,13
43 910,71
207 068,79
41 469,08
33 495,50
16 051,50
17 444,00
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Poznámky
ke zprávě
o hospodaření
Poznámky ke zprávě
o hospodaření
Celková účetní ztráta je tvořena odpisy a činí 448 398,00 Kč.

Druhá veřejná sbírka
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Probíhala od 7. 7. 2004 do 31. 5. 2007 a v průběhu jejího konání přišlo na náš bankovní účet celkem 2 898 019,99 Kč.
Tyto finanční prostředky byly použity na spolufinancování
provozních a mzdových nákladů spojených:
• s provozem azylového domu pro těhotné ženy v tíživé
sociální situaci, jež je nutí k interrupci, kterou ale ony podstoupit nechtějí, a matkám s dětmi, kde aktuálně probíhalo
domácí násilí,
• se sociální prací v tomto azylovém zařízení (např. kursy,
poradenství, asistence),
• s poradenskou činností těhotným ženám a matkám s dětmi
v krizové situaci, které jsme nemohli přijmout do azylového domu z kapacitních důvodů, nebo proto, že nesplňovaly kritéria pro přijetí.
Krajský úřad považuje předložené celkové vyúčtování veřejné sbírky, konané právnickou osobou Na počátku, o. s.
v období od 7. 7. 2004 do 31. 5. 2007 za dostatečně přehledné a průkazné, provedené v souladu s ust. § 24 odst. 3 zákona
o veřejných sbírkách; krajský úřad toto celkové vyúčtování
schválil. Využití finančních prostředků je v souladu s účelem,
za jakým nám byla veřejná sbírka povolena.

Třetí veřejná sbírka

Probíhá od 1. 9. 2007 do 25. 7. 2010.
Účelem veřejné sbírky je získání finančních prostředků na
spolufinancování investičních, provozních a mzdových nákladů spojených s poskytováním následujících sociálních
služeb:
Poradna Na počátku - poskytuje poradenství těhotným ženám a dívkám v tíživé životní situaci.
Domov pro dětský život – poskytuje azylové bydlení a sociální program pro těhotné ženy a dívky a oběti domácího
násilí.
Pobytová následná péče Domova pro dětský život - poskytuje ubytování a individuální sociální program pro uživatelky opouštějící Domov pro dětský život.
Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský
život - poskytuje individuální sociální program pro uživatelky opouštějící Domov pro dětský život nebo pobytovou
následnou péči.

Zpráva o hospodaření v roce 2007

Správní výbor:
Mgr. Ing. Eva Vondráková (předsedkyně, statutární zástupce)
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová (místopředsedkyně, statutární zástupce)
Mgr. Stanislav Bárta (člen)
Ing. Anna Bártová, Ph.D. (členka od 10. 11. 2007)
Mgr. Lucie Langová (členka do 1. 7. 2007)
Mgr. Ing. Libuše Řezbová, Ph.D. (členka)
Revizorky kontroly hospodaření:
Mgr. Eva Herzánová
Mgr. Dana Nováková, Ph.D.
Obecné informace:
Brněnské občanské sdružení Na počátku bylo
zaregistrováno na MV ČR v Praze dne 21. 3. 1994
pod č.j. II/s-OS/1-23 928/94-R.
Jsme nezisková organizace s celorepublikovou
působností, t.č. o základně 28 členů.

Výroční zprávu sestavila Michaela Klírová.
Graﬁcky upravil Filip Čejka.
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Poděkování
našim
Poděkování našim
dárcůmdárcům
a
v roce 2007
aspolupracovníkům
spolupracovníkům
v roce 2007
(v abecedním pořadí)
• Agentuře Větrník, s.r.o. z Brna za finanční a materiální pomoc maminkám a dětem z Domova pro dětský život
• Biskupství brněnskému za morální podporu činnosti sdružení
• Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální a morální podporu činnosti sdružení
• Centru pro rodinu a sociální péči z Brna za poskytnutí daru na pomoc klientce Pobytové následné péče Domova
pro dětský život a jejím sedmi dětem
• Paní JUDr. Ludmile Janečkové za bezplatné ekonomické a účetní poradenství
• Krajům za poskytnutí finanční dotace z jejich rozpočtu
• Panu P. Josefu Koláčkovi, SJ za morální podporu činnosti sdružení
• Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotace na provoz Poradny Na počátku, Domova pro dětský život
a Pobytové a Terénní následné péče Domova pro dětský život
• Nadačnímu fondu Bohemia z Prahy za darované hygienické potřeby
• Obci Krahulčí za finanční příspěvek na letní tábor pro děti klientek Pobytové následné péče Domova pro dětský život
• Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu z Moravské Ostravy za darování starší kopírky
• Rakousko-české společnosti z Rakouska za darování motorového vozidla Mercedes-Benz Vito Transporter
• Sestrám Sorores Christi z Belgie za podporu činnosti sdružení
• Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální podporu činnosti sdružení
• Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné konzultace
• Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za nadační příspěvek na provoz Domova pro dětský život v rámci
programu „Obyčejný život“, který je financován z prostředků Nadačního a investičního fondu (NIF)
• Velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem
pomáhají uskutečňovat naše poslání

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.

