Výroční zpráva 2011

Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
podobně jako každý rok, i letos jsme pro Vás na přelomu
jara a léta připravili Výroční zprávu za rok předchozí, tentokráte za rok 2011.
Předpověď, alespoň co se finančního zajišťování služeb
týče, nebyla nijak příznivá. S ulehčením však můžeme
říct, že jsme nezůstali v této nejistotě sami a bez pomoci. Postupně se díky našim dárcům a podporovatelům
podařilo, že jsme nebyli nuceni žádnou z našich služeb
z finančních důvodů uzavřít. (Sociálně-aktivizační služby
skončily na konci roku z důvodu nízkého zájmu klientek.
Více se dočtete ve Střípcích roku 2011.)

nulého roku pustili do pilotního projektu preventivně-osvětové činnosti na školách, s cílem přispět k podpoře
kultury a rozvoje života.
A i dnes, na jaře roku dvanáctého, věříme, že příští rok
budeme moci napsat: Nezůstali jsme sami.
Příjemné čtení přeje

Eva Vondráková, předsedkyně sdružení

Nejdůležitější zprávou, kterou Vám můžeme nabídnout,
je malé, ale velice krásné číslo, neboť se vztahuje k lidskému životu: do našeho Domova pro dětský život se v minulém roce narodilo pět dětí. Jejich život byl ohrožen, ale
díky Vaší podpoře jsme těmto dětem i jejich maminkám
mohli pomoci.
K dalším informacím, které najdete uvnitř předkládané
zprávy, patří např. to, že Domov pro dětský život oslavil
15. výročí svého provozu, či to, že jsme se na konci mi-
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Těhotné maminky v tísni potřebují pomoc
Pomáhejme společně.

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

Jak nás můžete podpořit?

Díky daru na podporu našich projektů si můžete podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu snížit daňový základ:
Fyzické osoby si mohou dar od daňového základu odečíst,
pokud je dar (nebo součet darů za celý rok) vyšší než 1000
Kč nebo pokud je dar nebo jejich součet vyšší než 2 % daňového základu. Celkem si fyzická osoba může odečíst nejvíce
10 % základu daně.
Právnické osoby mohou od daňového základu odečíst dar
(nebo jejich součet za celý rok), pokud je vyšší než 2000
Kč. Celkem je možné odečíst dary do výše 5 % z daňového
základu.
V případě hmotného daru je hodnotou zůstatková cena
daru nebo hodnota zachycená v účetnictví (dle zvl. právního předpisu).
Na požádání a po zaslání kontaktních údajů Vám rádi vystavíme Potvrzení o daru, které pro získání daňové úlevy budete potřebovat, nebo můžeme uzavřít darovací smlouvu.

Přispějte na provoz jednoho z našich čtyř projektů.

1) Můžete přispět do veřejné sbírky – složenkou, převodem
nebo osobně na některé z akcí, kterých se účastníme. Přispět
nám můžete jednoduše i online pomocí elektronické peněženky PaySec a plateb kartou na www.darujspravne.cz.
Veřejná sbírka: 3657833/0300, v. s. 001
2) Uspořádejte pro nás sbírku mezi svými příbuznými, kamarády a známými, ve škole, na pracovišti, v duchovním
společenství.
3) Můžete dát dar na provoz sociálních služeb nebo nákup vybavení mimo veřejnou sbírku – sepíšeme darovací
smlouvu.
4) Ženy, které u nás hledají pomoc, můžete podpořit drobným hmotným darem – vybavením, pomůckou, potřebami
pro děti atd.
5) Podpořte nás dobrým slovem – pokud si myslíte, že to,
co děláme, má smysl, pokud naši práci považujete za důležitou, řekněte o nás svým přátelům a známým. Informujte
o naší činnosti všude, kde to je možné.
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Poslání
Občanské sdružení Na počátku usiluje o ochranu a rozvoj lidského života.
Pro realizaci tohoto poslání členové sdružení volí cestu ochrany nenarozeného dítěte, jehož život je ohrožen umělým
potratem, a dále podporou a vzděláváním rodičů, kterým je svěřena péče o rozvoj dětí.
K ochraně a rozvoji života sdružení přispívá:
1) provozováním azylových domů se sociálním programem pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale
ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky (takové domovy mají být bezpečným místem pro ochranu
ohroženého života a prostředím podpůrným pro osobnostní zrání);
2) poradenstvím ženám, které se v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím dostávají do krizové situace;
3) vzděláváním a podporou osobnostního růstu žen s důrazem na objevení jejich ženství, procitání v něm a posílení
mateřské identity;
4) informováním široké veřejnosti v oblasti úcty k lidskému životu (tj. o vývoji lidského jedince před narozením,
o poslání muže a ženy, o interrupci, jejích následcích a o antikoncepci);
5) zapojováním dobrovolníků do projektů sdružení a cíleným podporováním jejich rozvoje.
Společným úkolem členů sdružení je účinná snaha o rozvoj své osobnosti, tj. naplnění základního poslání být ženou
či být mužem.
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Hodnotový kodex
Každý člověk je hluboce ctěn a to sám o sobě bez ohledu na společenské postavení, dosažený stupeň rozvoje, zdraví,
věk, pohled na svět či způsob života.

Vysoká hodnota dále náleží:
rozvoji potenciálu lidské bytosti, který je uskutečnitelný především v prostředí svobody a lásky
(pečlivé pozornosti a zájmu, respektu a přijetí), jež umožňuje zbavovat se strachu a nedůvěry, které rozvoji brání
lásce, jediné možné energii skutečného života a růstu
kráse, uskutečňované ve všem (ve smyslu jisté dokonalosti činu, či umění)
radosti, pramenící z pevné víry v konečný a jistý úspěch světa, a jistý úspěch dobra ve světě
solidaritě, ve smyslu vědomí příslušnosti k celku a starosti o celek
spolupráci, jež sjednocuje úsilí mnohých o společné dobro
kvalitním mezilidským vztahům
rodině a mateřství.
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Poradna Na počátku

®¯Ç®´

Êíåíò÷îôøbéêßâìvëkãðìíàvêmëîðíôãâãìv

Tento projekt byl realizován za finanční podpory MPSV Rodina, statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ.
Vzdělávání zaměstnanců projektu podpořil Fond pomoci Siemens.
Ëîæîóøï«óäãøæñàåèâêòøìáîëòóøïîæñàåèw«õøîáñàùäíõäòóôïíwâçäãèÎãíäéòõoóëäéwçîóíôč²¯¤«µ¯¤à°¯¯¤

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě)
Poslání
Poradna 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.
Cíl
Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného
dítěte a podpora jeho zdravého vývoje.
Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v obtížné
životní situaci. Služba je otevřená ženám z celé České

republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), duševní či tělesné zdraví, společenské postavení, rasu nebo
náboženskou příslušnost.
Principy poskytované služby a úplné znění poslání, cílů
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění
na www.napocatku.cz.
Těhotná? A v krizi? Volejte 548 221 405 nebo pište na
poradna@napocatku.cz !
Poradna Na počátku je první sociální službou provozovanou občanským sdružením Na počátku, se kterou se
klientky sdružení setkávají.
Těhotným ženám a matkám v nepříznivé sociální situaci dávají pracovnice Poradny prostor hovořit o jejich
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stavu a těžkostech. Nabízejí bezpečné prostředí, lidské
porozumění i odbornou pomoc. Příchozím, píšícím
a volajícím ženám dále zprostředkovávají kontakt na další specializované poradny, azylové domy a organizace.
V případě, že situaci klientek nelze řešit běžným poradenstvím a během rozhovoru se objevují hlubší problémy, nabízejí pracovnice Poradny nastávajícím maminkám
možnost ubytování v Domově pro dětský život. Poradna
tedy funguje jako přístupový kontaktní bod ke všem dalším provozovaným službám.
Tabulka: Vývoj počtu klientek v Poradně
Rok
Počet klientek

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1994 - 2011
74

93

105

89

126

148

165

168

1427

Pracovnice Poradny se dále věnují vzdělávání. V minulém roce zahájily cyklus přednášek o problematice těhotných žen v tísni, zásadách sociální práce a poradenství.
Navštěvují jak střední školy, tak školy vyšší odborné a
vysoké, zejména se zaměřením na sociální práci. V roce
2011 vedly workshop na VOŠ sociální a na VOŠ sociálně
právní v Brně. S ostatními školami a organizacemi navázaly kontakt a domluvily prezentace pro rok 2012. V rámci spolupráce se školami také v Poradně absolvovalo svou
praxi 17 studentek.
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Domov pro dětský život
Poskytování služby „Domov pro dětský život“ bylo financováno v rámci projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského
kraje“ reg. Č. Z.1.04/3.1.00/05.00019, který byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Vzdělávání zaměstnanců projektu podpořil Fond pomoci Siemens.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě)
Poslání
Domov pro dětský život poskytuje azylové ubytování a sociální
program těhotným ženám v tísni, které si přejí své dítě donosit,
ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky.
Cíl
Dlouhodobým cílem služby je ochrana nenarozeného dítěte
a podpora jeho zdravého vývoje, o který usilujeme především
prostřednictvím posílení kompetencí jeho matky, uživatelky
služby.
Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu

nemají podmínky. Přednostně jsou přijímány ženy na počátku
těhotenství. Služba je otevřená ženám z celé České republiky
bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), společenské postavení, rasu nebo náboženskou příslušnost.
Principy poskytované služby a úplné znění poslání, cílů
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění na
www.napocatku.cz.
Tato služba navazuje na činnost brněnské Poradny Na počátku, odkud klientky do Domova pro dětský život přicházejí.
Pro každou maminku po příchodu do Domova začíná další
etapa jejich života – etapa, kdy čekají narození dítěte, porod
a první měsíce života s nemluvnětem, a to zpravidla ve zcela
jiné situaci, než by si přály (bez partnera, bez podpory rodiny a hmotného zajištění). Pracovníci si toto dobře uvědomují
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a snaží se v Domově vytvářet vlídné prostředí a přátelskou
komunitu. Navíc, z důvodu ochrany našich klientek a jejich
dětí, má Domov pro dětský život statut utajené adresy.
Co tedy v Domově na nově příchozí klientku čeká? - Nejprve
se seznámí s jeho pracovníky, s ostatními ženami, které v něm
našly útočiště, a v neposlední řadě také s pravidly, která život
v Domově usměrňují. Po několika dnech sžívání s ostatními
a rozhlížení se po možnostech, které Domov nabízí, začíná
spolupracovat se sociální pracovnicí a tzv. klíčovým pracovníkem.
Sociální pracovnice pomáhá maminkám v jednání s úřady,
s vyplňováním formulářů a žádostí, poskytuje jim sociální poradenství. Nejdůležitější částí práce s maminkou-klientkou je
individuální plánování, ve kterém maminka s podporou klíčového pracovníka řeší své naléhavé problémy. Často jsou to
vztahy k blízkým, finanční problémy a bydlení po odchodu
z Domova. (Doba pobytu zde je omezená a možná nejdéle
do jednoho roku věku dítěte.)
Klíčový pracovník na prvním či druhém setkání seznámí klientku se všemi nabízenými aktivitami, které v Domově probíhají.
Poskytování celé řady kurzů je již dlouholetou tradicí. Na podzim jsme se rozhodli všechny tyto aktivity sloučit do jednoho
projektu, který se nazývá Podpora rodičovských kompetencí
pro uživatelky Domova pro dětský život.
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Obsahem tohoto projektu jsou jednotlivé kurzy a činnosti (viz
tabulka), při kterých maminky získávají znalosti a dovednosti,
jež jim umožní zvýšit rodičovské kompetence. Účast na všech
pořádaných aktivitách je dobrovolná a záleží jen na rozhodnutí klientky, co z naší nabídky využije. Všechny aktivity jsou
směřovány k tomu, aby klientky byly co nejvíce informované,
schopné postarat se o sebe a své dítě, samostatné, a časem nezávislé na sociálních službách.
Projekt Podpora rodičovských kompetencí – kurzy
Péče o dítě a o sebe

Péče o domov

Předporodní příprava

Péče o domácnost

Péče o matku a dítě

Vaření

Zdravotnictví

Šití

Rozvíjím své dítě

Ruční práce

Sociální dovednosti Seberealizace a rozvoj
Psychologické poradenPráce na PC
ství a psychoterapie
Psaní na PC
Klub maminek
Orientace v systému Videotrénink interakcí
sociální ochrany
Výtvarné techniky
a Keramika

V září uplynulo 15 let od chvíle, kdy byl zahájen provoz Domova. Za dobu svého provozu pomohl 138 ženám, kterým se
během pobytu narodilo 114 dětí.
Počty klientek a dětí v Domově pro dětský život
Rok

2009

2010

2011

1996 - 2011

Počet maminek

12

13

13

138

Narozených dětí

6

6

5

114

10

8

6

67

Dalších dětí

Logo kraje i text jsou v bílé barvě. Barva hlavního pole je v základní variantě 100% černá, pole doplňkové
má barvu šedou (50% černá).
Výjimečně, pokud technologie tisku neumožňuje tisk ve stupních šedi nebo by tento tisk nebyl kvalitní,
je jako alternativní řešení povolena varianta, kdy obě podkladové plochy mají barvu černou.

Byty na půli cesty (Pobytová návazná péče Domova pro dětský život)
®¯Ç®´

Êíåíò÷îôøbéêßâìvëkãðìíàvêmëîðíôãâãìv

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Nadace Divoké
husy. Vzdělávání zaměstnanců projektu podpořil Fond pomoci Siemens.
výjimečně

Ëîæîóøï«óäãøæñàåèâêòøìáîëòóøïîæñàåèw«õøîáñàùäíõäòóôïíwâçäãèÎãíäéòõoóëäéwçîóíôč²¯¤«µ¯¤à°¯¯¤

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě)
Poslání
Posláním sociální služby Domy na půli cesty je nabídnout
pomoc spojenou s přechodným ubytováním matkám a jejich
dětem.
Cíle
Cílem služby je podpořit uživatelku ve fázi jejího přechodu
z azylového domu do nezávislejší formy života v přirozené komunitě.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, které opouštějí azylové
domy a zároveň pociťují potřebu podpory pro fázi přechodu
do zcela samostatného a nezávislého života.

Principy poskytované služby a úplné znění poslání, cílů
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění na
www.napocatku.cz.
Byty na půli cesty jsou třetí fází pomoci, kterou sdružení
Na počátku matkám s dětmi poskytuje. Přicházejí do nich
nejen bývalé klientky Domova pro dětský život, ale také matky s dětmi ohrožené domácím násilím.
Hlavní náplní Bytů na půli cesty je poskytnutí přechodného
ubytování. Avšak nejen to - součástí pobytu je i podpora na
cestě k plnohodnotnému životu ve společnosti. V samostatných bytech jsou totiž oproti azylovému domu mnohem lepší
možnosti, jak toho docílit.
Při odchodu z Bytů by klientky měly mít zajištěno následné
místo k bydlení a upevněné dovednosti související s vedením
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domácnosti, měly by být schopné udržet si zaměstnání, umět
hospodařit s penězi a být orientované ve vlastních právech
a povinnostech. Měly by také zvládat péči o děti a mít osvojeny
formy péče o sebe, své zdraví a duševní stabilitu.
K aktivitám, které jim k tomu mohou dopomoci a které jsou
během pobytu poskytovány, patří: Poradenství zaměřené na
osobnostní rozvoj (sociální terapie), Rodinná rada/komunita,
Práce s rodinou, Videotrénink interakcí, Psychoterapie, Domácí příprava dětí, Volnočasové aktivity - pro děti předškolního
věku Klubíčko, pro děti školního věku Klubko, pro maminky
Klub, Péče o domácnost, Finanční poradenství aneb jak hospodařit s finančními prostředky, Jak si najít práci aneb co je pro
to potřeba udělat a Počítačová gramotnost aneb jak se neztratit
ve světě počítačů.
Z důvodu ochrany matek a dětí, které přicházejí z prostředí
domácího násilí, mají Byty na půli cesty statut utajené adresy.
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Počet uživatelek služby v roce 2011
Počet uživatelek (žen)
Počet dětí

8
23

Poskytnuté činnosti – počet intervencí v roce 2011
Sociálně terapeutické činnosti

325

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

296

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí

195

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Celkem

59
875

Sociálně-aktivizační služby

(Terénní a ambulantní návazná péče Domova pro dětský život; služba k 31. 12. 2011 ukončena)

Poskytování služby „Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský život – sociálně aktivizační služby“ bylo financováno v rámci projektu
„Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ reg. Č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019, který byl financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
Vzdělávání zaměstnanců projektu podpořil Fond pomoci Siemens.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
(ve zkrácené úpravě)
Poslání
Posláním Sociálně-aktivizační služby je nabídnout pomoc matkám a jejich dětem, které ukončily pobyt v azylovém domě.
Cíl
Cílem služby je podpořit uživatelku ve fázi jejího přechodu
z azylového domu do nezávislejší formy života v přirozené komunitě.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi opouštějící azylové

domy, které pociťují potřebu podpory pro fázi přechodu do
zcela samostatného a nezávislého života a bydlí v kraji Vysočina nebo v Brně.
Principy poskytované služby a úplné znění poslání, cílů
a vymezení cílové skupiny naleznete v aktuálním znění na
www.napocatku.cz.
Poslední fází poskytované pomoci v rámci našeho sdružení
byly do konce roku 2011 i Sociálně-aktivizační služby.
Sociálně-aktivizační služby fungovaly obdobně jako Byty na
půli cesty, s tím rozdílem, že klientky nevyužívaly přechodného ubytování. Naopak, aktivity probíhaly nejčastěji v jejich
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domácnostech, případně v místech poskytování ostatních služeb. Aktivity v této službě však nebyly nabízeny v jednom uceleném balíku, ale nejčastěji byly realizovány podle aktuálních
„zakázek“ a žádostí o pomoc ze strany matek. Obsah služby
byl formulován v individuálním plánu v procesu domlouvání
klíčového pracovníka a klientky.
Cílem realizovaných aktivit bylo dosažení těchto cílů: udržení
místa k bydlení, získání a upevnění dovedností souvisejících
s vedením domácnosti, zvýšení 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, získání informací o zdrojích komunity
v souvislosti s potřebami maminek a jejich dětí a trénování 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.
U Sociálně-aktivizačních služeb bylo nejvíce patrné, jak klientky po předchozí podpoře získané v Domově či Bytech dokáží
obstát v přirozeném sociálním prostředí.
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Počet uživatelek služby v roce 2011
Počet uživatelek (žen)

3

Počet dětí

5

Poskytnuté činnosti – počet intervencí v roce 2011
Sociálně terapeutické činnosti

69

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

47

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí

25

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

16

Celkem

157

Přehled zaměstnankyň a zaměstnanců v roce 2011
(k 31. 12. 2011)
Tomáš Bendl		
Eva Blechová		
Lucie Bohuslavová
Petr Bohuslav		
Kamila Culíková		
Marie Černocká		
Marie Flesarová		
Marie Hradecká		
Lenka Kobylková		
Jana Kodetová		
Nikola Křehová		
Milan Kubelka		
Marek Pacher 		
Marie Pacherová		
Lenka Pláteníková		
Andrea Raveánová
Martina Svobodová
Lucie Učená		
Václav Učený		
Nora Veselá
		
Eva Vondráková		
Eva Zapletalová		

fundraiser a pracovník PR
sociální pracovnice Poradny
pracovnice v sociálních službách - Domov pro dětský život (mateřská dovolená)
topič Domova pro dětský život (DPP)
sociální pracovnice Domova pro dětský život
pracovnice v sociálních službách - Domov pro dětský život (DPČ)
pracovnice v sociálních službách - Domov pro dětský život
pracovnice v sociálních službách - Byty na půli cesty
vedoucí Domova pro dětský život, pedagogická pracovnice
vedoucí Bytů na půli cesty
lektorka kurzu Předporodní příprava (DPP)
pracovník v sociálních službách - Domov pro dětský život
správce Bytů na půli cesty, pracovník v sociálních službách
metodička (mateřská dovolená)
vedoucí Poradny a sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách - Domov pro dětský život
pracovnice v sociálních službách - Domov pro dětský život
pracovnice v sociálních službách - Domov pro dětský život (mateřská dovolená)
údržbář Domova pro dětský život (DPP)		
psycholožka (mateřská dovolená)
koordinátorka služeb, sociální pracovnice
hlavní účetní
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Střípky roku 2011
Pochod pro život v Praze (23. 3.)
Již tradiční březnovou událostí, které se Na počátku zúčastňuje, je pražský Pochod pro život. V rámci jeho doprovodného
programu jste i v roce 2011 s námi mohli u našeho stánku pohovořit o naší stávající činnosti i výzvách do budoucna. Také
jste si mohli vzít naše letáky pro další distribuci, poslechnout
si prezentaci našich projektů nebo diskutovat s pracovnicí Poradny o konkrétních záležitostech poradenství. Děkujeme organizátorům za prostor a péči, kterých se nám dostalo.
Benefiční koncert v Dačicích (21. 6.)
Organizátoři kulturního a dobročinného života v Dačicích
v červnu uspořádali na podporu naší veřejné sbírky nezištnou
a milou akci. Během charitativního koncertu v Chrámu Páně
sv. Vavřince se podařilo vybrat na podporu projektů Na počátku rovné 4 000 korun. Koncert se velmi povedl a na místě
vládla milá atmosféra. Velice děkujeme všem, kdo se na tomto
díle podíleli.
Dobročinný Jarmark v Brně (28. 8.)
Ani v Brně nezaháleli. Na podporu naší činnosti zorganizovali
farníci kostela sv. Augustina v Brně u příležitosti pouti na svátek
sv. Augustina Dobročinný Jarmark. Účast byla opravdu hojná.
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Nám udělalo radost to, jak velký počet lidí lidí se upřímně zajímal o problematiku těhotných žen v tísni i o to, jak těmto ženám a jejich dětem pomoci.
Během Jarmarku bylo ke koupi téměř vše - od bižuterie, zavařenin, ručně zdobených květináčů, pečených čajů, pletených
výrobků, perníků, ručně vyráběných balicích papírů, obrázků,
dětských hraček v podobě rytířské výstroje, a mnoho a mnoho
dalších s láskou dělaných domácích výrobků.
Touto cestou bychom rádi srdečně poděkovali farnosti sv. Augustina, všem organizátorům, tvůrcům a dárcům veškerých
výrobků a také všem kupujícím. Díky obětavosti, nasazení,
dobromyslnosti a velkorysosti organizátorů i dárců se podařilo
vybrat částku 55 700 Kč. Ještě jednou moc a moc děkujeme!
15 let Domova pro dětský život (1. 9.)
Dne 1. září tomu bylo na den přesně 15 let, kdy byl poprvé otevřen Domov pro dětský život. Za celou dobu svého provozu
až do tohoto významného jubilea přivítal 135 žen, kterým se
během pobytu v něm narodilo celkem 111 dětí (a do konce
roku 2011 další 3). Dalších téměř 70 dětí se do Domova dostalo již se svými maminkami. Velké oslavy jsme však nepořádali.
Abychom za rok mohli zapsat do kroniky i 16. rok provozu
Domova, nezbylo nám, než slavit prací.

Muzikobraní ve dvoře (3. 9.)
Týden po Jarmarku v Brně následovala další charitativní akce,
tentokrát v krásném prostředí Vysočiny. Muzikobraní na
Brajnerově dvoře u Horní Cerekve při sobotním odpoledni
přilákalo z bližšího i vzdálenějšího okolí mnoho lidí, kteří se
díky zábavnému a bohatému programu dobře bavili. Zároveň
prostřednictvím dobrovolného vstupného a dramatické dražby podpořili projekt Byty na půli cesty, provozovaný naším
sdružením. Na programu bylo vystoupení mladších i starších
hráčů na nejrozličnější nástroje, pěvců, recitátorů i herců. Bezprostředně poté následovala dražba, ve které návštěvníci usilovali např. o získání uměleckých děl, ručních výrobků, králíků
(živého i těch z klobouku), limitované edice farního kalendáře, ptačí budky nebo obří svíce na pojízdném podstavci. Po
dražbě byl čas obejít všechny atrakce, občerstvit se, zaposlouchat se do písní u táboráku a pohovořit se známými a seznámit
se s neznámými. Vrcholem celého odpoledne byl koncert hudební formace „jazz pilgrim“, jejichž název hodně napovídá
o žánru, který představili.
Během dražby se na podporu Bytů na půli cesty vybralo
14 150 Kč a na dobrovolném vstupném 29 083 Kč. Celkem tedy
43 233 Kč.
Výtěžek celé akce zdvojnásobila ještě Nadace Divoké husy.
Všem dárcům velice děkujeme!
Nabídka prezentace sdružení na školách (6. 10.)
Pracovnice Poradny začaly v říjnu nabízet středním, vyšším
odborným a vysokým školám interaktivní prezentaci o činnos-

ti organizace, poradenské sociální práci, o nejčastějších problémech klientek i o situacích, v nichž se do pozice klientek Poradny ženy zpravidla dostávají. První prezentace proběhla ve
čtvrtek 6. 10. na VOŠ evangelické v Brně. Dle prvotních ohlasů
mají tyto přednášky úspěch a je o ně ze strany škol zájem.
Mezinárodní den dobrovolníků na FSS MU (5. 12.)
V rámci IX. ročníku Týdne lidských práv se 5. prosince uskutečnil v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Mezinárodní den dobrovolníků. Organizátoři připravili program, v jehož rámci se návštěvníci mohli podívat, ve kterých
projektech dobrovolníci pomáhají, a také jak se mohou případně zapojit i oni sami. Kromě Na počátku zvali nové dobrovolníky do svých řad např. YMCA, Hnutí Brontosaurus,
IQ Roma servis, INEX - sdružení dobrovolných aktivit, Nesehnutí Brno či NaZemi – Společnost pro Fair Trade.
Konec činnosti Sociálně-aktivizačních služeb (31. 12.)
Z důvodu nízkého zájmu klientek opouštějících azylové domy
a Byty na půli cesty jsme k poslednímu dni roku ukončili provoz Sociálně-aktivizačních služeb. Druhotným důvodem byl
i fakt, že služby tohoto typu nabízené jinými poskytovateli jsou
v oblastech naší působnosti rozšířeny dostatečně. Dosavadním
klientkám pomáháme i nadále prostřednictvím Poradny.
Praxe a dobrovolníci
I v roce 2011 jsme přijímali na odborné praxe do Poradny praktikantky, nejčastěji z vyšších odborných a vysokých škol. V mi-
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nulém roce jich bylo celkem 17.
Pomáhali nám rovněž dobrovolníci, zejména s rozesílkou výročních zpráv, vánočních dopisů, se zadáváním dat do PC a jejich
kontrolou, s roznášením letáků a s jazykovou korekturou textů.
V roce 2011 jsme měli 4 dobrovolníky.
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Zpráva
o hospodaření

PORADNA NA POČÁTKU
Rozpis nákladů:
Celkem
Spotřeba materiálu
z toho: kancelářské potřeby

37 149,00
6 043,00

odborná literatura

4 537,00

zařízení do 3 000,- Kč

1 550,00

propagační materiál, složenky

20 179,00

hygienické potřeby

2 038,00

ostatní materiál

2 802,00

Spotřeba energií
z toho: vodné a stočné

37 716,00
2 142,00

elektrická energie

23 082,00

plyn

12 492,00

Opravy a udržování

3 974,00

z toho: opravy staveb

1 896,00

opravy zařízení

2 078,00

Cestovné

22 036,00

Ostatní služby

89 517,33

z toho: telefon

14 489,93
19

internet

9 001,00

poštovné

12 104,00

školení a vzdělávání

21 075,00

supervize

12 812,00

propagace

8 460,00

právní a ekonomické služby

1 293,00

správa PC sítě

1 156,00

pořízení software

300,00

kopírování +fotky

31,00

Celkem
Úroky

314,34

Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky celkem
z toho: nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení, organizace
ostatní

90 433,20
316 627,25
71 000,00
245 627,25

246,40

Dotace MPSV ČR

340 000,00

služby PO + BOZP, revize

3 960,00

Dotace město Brno

80 000,00

ostatní

4 589,00

Výnosy celkem

image – Česká pošta

Mzdové náklady

471 283,00

z toho: mzdy zaměstnanců

461 353,00

dohody o provedení práce
Pojištění sociální a zdravotní
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PORADNA NA POČÁTKU
Rozpis výnosů:

9 930,00
159 730,00

Zákonné pojištění zaměstnanců

1 970,00

Bankovní poplatky

1 350,46

Pojistné DHM

2 129,00

Pojistné služeb

520,00

Náklady celkem

827 374,79

827 374,79

DOMOV PRO DĚTSKÝ ŽIVOT
Rozpis nákladů:
Domov pro dětský život
Individuální projekt JM kraj

Domov pro dětský život
Ostatní zdroje

Celkem

Spotřeba materiálu

75 890,00

63 443,60

139 333,60

z toho: kancelářské potřeby

13 733,00

826,00

14 559,00

5 549,00

1 711,00

7 260,00

541,00

3 240,00

3 781,00

0,00

38 000,00

38 000,00

materiál na kurzy

4 731,00

1 144,00

5 875,00

propagační materiál, složenky

7 930,00

603,00

8 533,00

17 706,00

1 830,00

19 536,00

8 400,00

1 013,00

9 413,00

15 387,00

903,00

16 290,00

1 913,00

14 173,60

16 086,60

Spotřeba energií

68 999,95

116 464,85

185 464,80

z toho: vodné a stočné

15 379,00

7 700,00

23 079,00

palivo – uhlí

39 567,00

11 764,80

51 331,80

elektrická energie

14 053,95

97 000,05

111 054,00

1 344,00

73 829,60

75 173,60

0,00

1 100,00

1 100,00

odborná literatura
zařízení do 3 000,- Kč
pořízení drobného hmotného majetku

spotřeba PHM
hygienické potřeby
spotřební materiál na provoz a údržbu
ostatní materiál

Opravy a udržování
z toho: opravy staveb
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opravy aut

1 344,00

72 085,60

73 429,60

0,00

644,00

644,00

50 004,00

8 307,00

58 311,00

Ostatní služby

187 638,88

54 590,62

242 229,50

z toho: telefon

32 743,88

2 228,42

34 972,30

internet

7 500,00

1 500,00

9 000,00

poštovné

17 332,00

4 465,80

21 797,80

školení a vzdělávání

66 518,00

4 750,00

71 268,00

supervize

29 159,00

5 200,00

34 359,00

komunální odpad

3 000,00

0,00

3 000,00

propagace

2 160,00

0,00

2 160,00

0,00

4 986,00

4 986,00

3 674,00

0,00

3 674,00

pořízení software

0,00

18 653,00

18 653,00

kopírování + fotky

135,00

0,00

135,00

0,00

209,40

209,40

odvoz fekálií + rozbor vody

1 776,00

0,00

1 776,00

služby PO + BOZP, revize

22 411,00

4 442,00

26 853,00

ostatní

1 230,00

8 156,00

9 386,00

Mzdové náklady

1 871 110,00

237 521,00

2 108 631,00

z toho: mzdy zaměstnanců

1 664 938,00

202 501,00

1 867 439,00

opravy zařízení
Cestovné

právní a ekonomické služby
správa PC sítě

image – Česká pošta
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dohody o provedení práce

13 450,00

16 720,00

30 170,00

dohody o provedení činnosti

192 722,00

18 300,00

211 022,00

641 551,00

75 074,00

716 625,00

8 726,00

0,00

8 726,00

Poplatky a kolky

0,00

100,00

100,00

Bankovní poplatky

0,00

6 108,00

6 108,00

Rozhlasové poplatky

1 620,00

0,00

1 620,00

Televizní poplatky

1 620,00

0,00

1 620,00

Pojistné aut

39 166,00

0,00

39 166,00

Pojistné DHM

10 293,00

0,00

10 293,00

Pojistné služeb

2 006,00

0,00

2 006,00

244 994,00

106 925,00

351 919,00

3 204 962,83

742 363,67

3 947 326,50

Pojištění sociální a zdravotní
Zákonné pojištění zaměstnanců

Odpisy
Náklady celkem
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DOMOV PRO DĚTSKÝ ŽIVOT
Rozpis výnosů:
Domov pro dětský život
Individuální projekt

Celkem

Úhrada za ubytování Domov

0,00

175 060,00

175 060,00

Úroky

0,00

1 362,07

1 362,07

42 768,00

232 364,94

275 132,94

Ostatní výnosy

0,00

9 689,00

9 689,00

z toho: telefon

0,00

1 238,00

1 238,00

cesty autem

0,00

935,00

935,00

jiné

0,00

7 816,00

7816,00

Přijaté příspěvky celkem

0,00

216 962,66

216 962,66

z toho: nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení, organizace

0,00

8 365,00

8 365,00

0,00

208 597,66

208 597,66

Individuální projekt JM kraj

3 162 194,83

0,00

3 162 194,83

Výnosy celkem

3 204 962,83

635 438,67

3 840 401,50

Zúčtování fondů

ostatní
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Domov pro dětský život
Ostatní zdroje

BYTY NA PŮLI CESTY
Rozpis nákladů:
Celkem
Spotřeba materiálu

Cestovné

43 358,00

184 012,48

Ostatní služby

150 035,64

10 642,00

z toho: telefon

15 730,32

4 007,00

internet

2 113,32

zařízení do 3 000,- Kč

20 316,00

poštovné

13 267,00

pořízení drobného hmotného majetku

52 292,00

školení a vzdělávání

18 230,00

supervize

13 140,00

z toho: kancelářské potřeby
odborná literatura

materiál na kurzy
propagační materiál, složenky

2 789,00

komunální odpad

6 655,00

2 032,00

propagace

8 862,00

spotřební materiál na provoz a údržbu

42 550,00

nájemné

45 000,00

ostatní materiál

35 066,48

právní a ekonomické služby

hygienické potřeby

Spotřeba energií
z toho: vodné a stočné
elektrická energie

14 318,00

226 308,32

2 216,00

správa PC sítě

205,00

46 796,00

pořízení software

514,00

44 356,00

kopírování +fotky

529,00

plyn

135 156,32

služby PO + BOZP, revize

13 172,00

Opravy a udržování

19 589,00

ostatní

10 402,00

z toho: opravy staveb

14 912,00

opravy zařízení

4 677,00

Mzdové náklady

624 041,00

z toho: mzdy zaměstnanců

574 356,00
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BYTY NA PŮLI CESTY
Rozpis výnosů:
dohody o provedení práce

25 885,00

dohody o provedení činnosti

23 800,00

Pojištění sociální a zdravotní
Zákonné pojištění zaměstnanců

213 077,00
2 974,00

Poplatky a kolky

133,00

Bankovní poplatky

940,00

Rozhlasové poplatky

540,00

Televizní poplatky

1 620,00

Pojistné DHM

2 882,00

Pojistné služeb

891,00

Odpisy
Náklady celkem

Celkem
Úhrada za ubytování byty NP
Zúčtování fondů

53 446,46

Ostatní výnosy

1 534,50

z toho: látky + ostatní materiál
jiné
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka

85,00
1 449,50
118 361,48
15 873,70

nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení, organizace

51 674,00

ostatní

50 813,78

120 501,00

Členské příspěvky

639,00

1 590 902,44

Dotace MPSV ČR

384 000,00

Dotace Jihomoravský kraj

326 000,00

Dotace kraj Vysočina

391 800,00

Výnosy celkem
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194 620,00

1 470 401,44

SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Rozpis nákladů:
Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský život Individuální projekt

Terénní a ambulantní následná péče
Domova pro dětský život
Ostatní zdroje

Celkem

Spotřeba materiálu

8 626,00

7 718,76

16 344,76

z toho: kancelářské potřeby

6 776,00

0,00

6 776,00

657,00

0,00

657,00

1 175,00

0,00

1 175,00

18,00

7 718,76

7 736,76

Cestovné

42 458,00

670,00

43 128,00

Ostatní služby

27 858,80

5 145,00

33 003,80

z toho: telefon

7 126,30

0,00

7 126,30

internet

1 664,50

0,00

1 664,50

poštovné

1 796,00

0,00

1 796,00

12 306,00

0,00

12 306,00

supervize

4 048,00

0,00

4 048,00

propagace

320,00

0,00

320,00

0,00

738,00

738,00

69,00

0,00

69,00

0,00

171,00

171,00

odborná literatura
propagační materiál, složenky
ostatní materiál

školení a vzdělávání

právní a ekonomické služby
správa PC sítě
pořízení software
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kopírování + fotky

529,00

0,00

529,00

0,00

4 236,00

4 236,00

Mzdové náklady

303 012,00

7 500,00

310 512,00

z toho: mzdy zaměstnanců

296 047,00

7 500,00

303 547,00

6 965,00

0,00

6 965,00

105 851,00

2 550,00

108 401,00

1 189,00

0,00

1 189,00

0,00

907,00

907,00

Pojistné služeb

297,00

0,00

297,00

Náklady celkem

489 291,80

24 490,76

513 782,56

ostatní

dohody o provedení práce
Pojištění sociální a zdravotní
Zákonné pojištění zaměstnanců
Bankovní poplatky

SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Rozpis výnosů:
Terénní a ambulantní následná péče
Domova pro dětský život
Individuální projekt
Zúčtování fondů
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Terénní a ambulantní následná péče
Domova pro dětský život
Ostatní zdroje

Celkem

7 008,00

576,00

7 584,00

Přijaté příspěvky celkem

0,00

23 914,76

23 914,76

ostatní

0,00

23 914,76

23 914,76

Dotace JM kraj, individuální projekt

482 283,80

0,00

482 283,80

Výnosy celkem

489 291,80

24 490,76

513 782,56

REŽIE
Rozpis nákladů:
Celkem
Spotřeba materiálu

793,00

z toho: odborná literatura

648,00

ostatní materiál

Náklady celkem

8 038,00
122 395,54

145,00

Cestovné

5 013,00

Ostatní služby

5 877,00

z toho: telefon

2 735,00

poštovné

Poskytnuté členské příspěvky

1 175,00

školení a vzdělávání

467,00

supervize

200,00

pořízení software

477,00

ostatní

823,00

Mzdové náklady

69 187,00

z toho: mzdy zaměstnanců

69 187,00

Pojištění sociální a zdravotní

23 527,00

REŽIE
Rozpis nákladů:
Celkem
Úroky

Poplatky, kolky, penále

7 364,00

Přijaté příspěvky ostatní

Bankovní poplatky

1 011,54

Členské příspěvky

Pojistné DHM

1 585,00

Výnosy celkem

1 345,54
112 689,00
8 361,00
122 395,54
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CELKEM ZA SDRUŽENÍ
Rozpis nákladů:
Celkem
Spotřeba materiálu
z toho: kancelářské potřeby

38 020,00

opravy aut
opravy zařízení

17 908,00
73 429,60
7 399,00

odborná literatura

17 109,00

Cestovné

171 846,00

zařízení do 3 000,- Kč

25 647,00

Ostatní služby

520 663,27

pořízení drobného hmotného majetku

90 292,00

z toho: telefon

75 053,85

8 664,00

internet

21 778,82

propagační materiál, složenky

44 205,00

poštovné

50 139,80

spotřeba PHM

19 536,00

školení a vzdělávání

hygienické potřeby

13 483,00

supervize

spotřební materiál na provoz a údržbu

58 840,00

komunální odpad

ostatní materiál

61 836,84

propagace

19 802,00

449 489,12

nájemné

45 000,00

materiál na kurzy

Spotřeba energií
z toho: vodné a stočné
palivo – uhlí
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377 632,84

z toho: opravy staveb

123 346,00
64 559,00
9 655,00

72 017,00

Právní a ekonomické služby

9 233,00

51 331,80

správa PC sítě

5 104,00

elektrická energie

178 492,00

pořízení software

20 115,00

plyn

147 648,32

kopírování + fotky

1 224,00

Opravy a udržování

98 736,60

image – Česká pošta

455,80

odvoz fekálií + rozbor vody

1 776,00

služby PO + BOZP, revize

43 985,00

ostatní

29 436,00

CELKEM ZA SDRUŽENÍ
Rozpis výnosů:
Celkem

Mzdové náklady

3 583 654,00

Úhrada za ubytování Domov

175 060,00

z toho: mzdy zaměstnanců

3 275 882,00

Úhrada za ubytování byty NP

194 620,00

dohody o provedení práce

72 950,00

dohody o provedení činnosti

234 822,00

Pojištění sociální a zdravotní

1 221 360,00

Úroky

3 021,95

Zúčtování fondů

426 596,60

z toho: veřejná sbírka

361 234,88

14 859,00

ostatní

65 361,72

7 597,00

Ostatní výnosy

11 223,50

Bankovní poplatky

10 317,00

z toho: telefon

1 238,00

Rozhlasové poplatky

2 160,00

cesty autem

Televizní poplatky

3 240,00

látky + ostatní materiál

Zákonné pojištění zaměstnanců
Poplatky, kolky, penále

Pojistné aut

39 166,00

Pojistné DHM

16 889,00

Pojistné služeb

3 714,00

Poskytnuté čl. příspěvky

8 038,00

Odpisy
Náklady celkem

472 420,00
7 001 781,83

jiné
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka

935,00
85,00
8 965,50
788 555,15
15 873,70

nadace, nadační fondy, obce, občanská sdružení, organizace

131 039,00

ostatní

641 642,45

Členské příspěvky

9 000,00

Dotace MPSV ČR

724 000,00

Dotace Jihomoravský kraj

326 000,00
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Dotace kraj Vysočina

391 800,00

Dotace město Brno

80 000,00

Dotace JM kraj, individuální projekt

3 644 478,63

Výnosy celkem

6 774 355,83

ROZVAHA
AKTIVA - majetek sledovaný podle složení
k 1. 1. 2011
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

10 840 268,50

11 600 268,50

z toho: stavby

10 024 084,00

10 784 084,00

samostatné movité věci

685 041,00

685 041,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)

131 143,50

131 143,50

105 333,00

105 333,00

95 333,00

95 333,00

10 000,00

10 000,00

0,00

27 000,00

Ostatní dlouhodobé půjčky

132 000,00

70 000,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – družstevní byt

760 000,00

0,00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-2 717 822,50

-3 190 242,50

z toho: stavby

-2 124 468,00

-2 475 926,00

-462 211,00

-583 173,00

Hmotný investiční majetek neodpisovaný
z toho: pozemky
umělecká díla - obraz
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
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k 31. 12. 2011

samostatné movité věci

drobný dlouhodobý majetek

-131 143,50

-131 143,50

156 901,00

72 087,00

1 040 654,65

2 712 171,52

Odběratelé

935 244,30

338 460,24

Poskytnuté provozní zálohy

233 299,00

175 223,00

67 645,50

65 548,00

4 669,00

6 386,00

285 169,59

0,00

11 843 362,04

11 982 234,76

Peníze
Bankovní účty

Pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku
k 1. 1. 2011
Vlastní jmění

k 31. 12. 2011

9 820 054,31

9 346 995,31

Fondy

518 500,60

2 419 514,25

z toho: Dary – veřejná sbírka

361 234,88

604 291,45

63 599,72

881 943,80

Dary ostatní na činnost sdružení

2 666,00

0,00

Dary – Nadace Divoké husy

Dary – Centrum pro rodinu a sociální péči

0,00

71 537,00

Dar Siemens, s. r. o.

0,00

40 750,00

Dar Johnson & Johnson

0,00

708 792,00

91 000,00

97 000,00

Dotace Jihomoravského kraje na rok 2010, 2011

33

Nadační fond Šance – na ubytování uživatelky

0,00

15 200,00

1 342 344,00

0,00

410 974,13

302 281,20

9 110,00

7 500,00

Dohadné účty pasivní

213 728,00

133 370,00

Výsledek hospodaření

-471 349,00

- 227 426,00

11 843 362,04

11 982 234,76

Přijaté zálohy
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

Stav peněžních prostředků v Kč
k 1. 1. 2011
Bankovní účty celkem

1 040 654,65

2 712 171,52

361 234,79

815 644,07

2 640,56

40 230,26

670 332,24

648 941,45

6 447,06

1 207 355,74

Peníze - pokladny celkem

156 901,00

72 087,00

z toho: Pokladna Domov

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
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k 31. 12. 2011

51 255,00

30 425,00

Pokladna Brno

73 599,00

18 454,00

Pokladna Následná péče

32 047,00

23 208,00

Poznámky ke zprávě o hospodaření
Celková účetní ztráta je tvořena odpisy a činí 227 426,00Kč.

Audit
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Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům
v roce 2011
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Agentuře Větrník za finanční podporu projektů.
Biskupství brněnskému za morální podporu činnosti
sdružení
Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální,
morální a finanční podporu činnosti sdružení
Centru pro rodinu a sociální péči Brno za poskytnutí
finančních darů na pomoc klientkám Domova pro
dětský život a bytů na půli cesty
Československé obchodní bance, a. s. za darování
4 počítačů pro účely PC kurzů v Domově pro dětský
život a Bytech na půli cesty
Organizátorům, vystupujícím a dárcům benefičního
koncertu v Dačicích za jeho uspořádání a finanční
podporu činnosti sdružení
Diecézní charitě Brno za darování potravinové pomoci klientkám Domova pro dětský život a Bytů na
půli cesty
Organizátorům, vystupujícím a dárcům
Dobročinného Jarmarku před kostelem sv. Augustina
v Brně za uspořádání benefiční akce a finanční
podporu činnosti sdružení
Panu Filipu Čejkovi za grafickou tvorbu všech našich
materiálů

Fondu pomoci společnosti Siemens za finanční
podporu vzdělávacího programu zaměstnanců
Fóru odpovědných firem Byznys pro společnost
a společnosti E.ON za finanční prostředky pro 		
nákup vánočních dárků pro klientky a jejich děti 		
v Domově pro dětský život a Bytech na půli cesty.
Panu Ing. Ivanu Janovskému a firmě Frances, s. r. o.
za materiální podporu činnosti sdružení
Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu kraje na provoz Bytů na půli cesty
Panu Petru Kavánkovi a společnosi ExTech s. r. o.
za technickou podporu a správu webových stránek
Panu P. Josefu Koláčkovi SJ za morální podporu
činnosti sdružení
Kraji Vysočina za poskytnutí finanční dotace 		
z rozpočtu kraje na provoz Bytů na půli cesty
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotace
na provoz Poradny Na počátku a Pobytové 		
následné péče Domova pro dětský život – Bytů na
půli cesty
Organizátorům, vystupujícím a dárcům
Muzikobraní ve dvoře za uspořádání benefiční akce
a finanční podporu Bytů na půli cesty

Poděkování našim dárcům a spolupracovníkům
v roce 2011
Nadaci ČEZ za poskytnutí grantu na provoz Poradny
Na počátku
Nadaci Divoké husy za zdvojnásobení výtěžku 		
benefiční akce Muzikobraní ve dvoře, který 		
podpořil Byty na půli cesty
Nadačnímu fondu Šance za poskytnutí finančního
daru na pomoc klientce Domova pro dětský život
Poutníkům prosebných mariánských poutí Nový
Jeruzalém, jáhnovi Ladislavu Kincovi,
P. Jáchymu Jaroslavu Šimkovi, OPraem
a P. Maria Martinu Karlovi Satoriovi za modlitby,
finanční podporu a vše, co pro naše společné dílo
dělají
Sestrám Sorores Christi z Belgie za finanční podporu
činnosti sdružení
Společnosti SPAR Česká obchodní společnost s. r. o.
za poskytnutí věcných darů dentální hygieny pro
klientky a jejich děti
Statutárnímu městu Brnu za poskytnutí dotace na
provoz Poradny Na počátku
Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za 		
morální podporu činnosti sdružení

Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné
konzultace
Velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální
dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem
pomáhají uskutečňovat naše poslání
Výroční zprávu graficky upravil Filip Čejka.
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Obecné informace:

Brněnské občanské sdružení Na počátku bylo zaregistrováno na MV ČR v Praze dne 21. 3. 1994 pod č. j. II/s-OS/123 928/94-R.
Jsme nezisková organizace s celorepublikovou působností, poskytující sociální služby. V současné době je členy
sdružení 25 osob.
My sami jsme zároveň členem Sdružení azylových domů (SAD), České rady sociálních služeb (ČRSS), Spolku
oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK), Koordinačního uskupení NNO
Vysočiny (KOUS), Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK), Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).

Kontaktní údaje:

Adresa: Na počátku, o. s.
Soběšická 60, 614 00 Brno
Telefon: 548 221 405, 774 440 821 (nepřetržitý provoz)
Email: info@napocatku.cz
Web: www.napocatku.cz
IČO: 60 55 46 65

Bankovní spojení:

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

Mgr. Ing. Eva Vondráková - předsedkyně, statutární
zástupkyně, telefon 774 440 812
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová - místopředsedkyně,
statutární zástupkyně
JUDr. Eva Herzánová
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Jana Lazáriková

