Výroční zpráva 2013

Úvodní slovo
Vážení a milí, vážené a milé,
otevíráte výroční zprávu, kterou Na počátku vydává poprvé v novém právním střihu, co se formy týče:
první listopadový den jsme se dle zákona č. 68/2013 Sb.
transformovali z občanského sdružení (o. s.) na obecně
prospěšnou společnost (o. p. s.). Znamená to pro nás, že
se nyní musíme nově řídit zákonem o obecně prospěšných
společnostech, nicméně současná právní identita zůstává
zachována - zůstává nám stejné IČO a poskytujeme stejné
služby jako dřív.
Náš nový název tedy zní: Na počátku, o. p. s.
Ráda bych na tomto místě z celého srdce poděkovala zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům, a všem, kdo s námi
po celý rok spolupracovali a pomáhali nám tak naplňovat
naše poslání. Společnými silami jsme dokázali během minulého roku podpořit 219 žen v obtížné životní situaci
a 42 jejich dětí.
A jako poděkování maminkám, které i přes mnohé nepříznivé okolnosti nerezignují na snahu zajistit svým dětem přijatelný život, a všem maminkám vůbec, mi dovolte z úcty
a vděčnosti uvést tuto výroční zprávu básní, která mne nedávno oslovila. Jejím autorem je František Novotný a vyšla
v jeho sbírce Buďme.

Základní informace
Ať půjdu kamkoli
František Novotný

REGISTRACE
Do 31. října 2013 bylo občanské sdružení Na počátku, o. s. zaregistrováno na MV ČR v Praze pod č. j. II/s-OS/1-23
928/94-R, s datem zápisu 21. 3. 1994. Od 1. listopadu 2013 je společnost Na počátku, o. p. s. zapsána v rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou O 651.

Znám zázrak prostřeného stolu
Kytičku pohlazení a slůvko vlídných dlaní

HISTORIE – ČASOVÁ OSA
1994 Vznik občanského sdružení. Zahájení poskytování
poradenství.
1996 Zprovoznění Domova pro dětský život
1998 Založení první veřejné sbírky
2001 Zahájen program následné podpory klientek
2004 Zprovoznění Bytů na půl cesty (dnes Byty Na počátku)
2006 Pořízení vlastního domu pro Byty na půl cesty
2007 Registrace 4 sociálních služeb v souvislosti se vznikem zákona o sociálních službách
2008 Vytvořeni současného loga a prvních obsáhlejších
internetových stránek
2011 Vznik projektu „Podpora rodičovských kompetencí…“
2013 Přeměna Na počátku z občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost

Ať půjdu kamkoli
		
v srdci budu vždy doma
Každičká vzpomínka bude jak pousmání
Stisknu tu kliku času a budeme všichni spolu
Ať půjdu kamkoli
			
vrátím se
				
maminko má

Eva Vondráková, ředitelka

ZAKLADATELKY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
(od 1. 11. 2013)
Bc. Kamila Culíková, DiS.
Marie Flesarová
JUDr. Eva Herzánová
Mgr. Marie Hradecká
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Jana Lazáriková
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.
Lenka Nováková
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová
Ing. Mgr. Libuše Řezbová, Ph.D.
Mgr. Ing. Eva Vondráková
Na počátku, o. p. s. | Soběšická 560/60, 614 00 Brno
tel.: 548 221 405, 774 440 821 | info@napocatku.cz
www.napocatku.cz | www.facebook.com/NaPocatku1994
IČ 60554665

číslo bankovního účtu: 1344243369/0800 | číslo účtu veřejné sbírky: 3657833/0300
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SPRÁVNÍ RADA
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová – předsedkyně
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Ing. Mgr. Libuše Řezbová, Ph.D.
Působnost
Správní rada je orgánem, který v Na počátku dohlíží
na zachování účelu, k němuž byla společnost založena
a dbá na o řádné hospodaření s jejím majetkem.
Pravomoci
Správní rada rozhoduje o věcech jí svěřených do působnosti podle § 13 zákona o obecně prospěšných společnostech.
Periodicita zasedání
Předseda svolává a řídí zasedání správní rady, je povinen
svolat zasedání správní rady alespoň jedenkrát do roka.
DOZORČÍ RADA:
JUDr. Eva Herzánová – předsedkyně
Mgr. Sylva Krčálová
Mgr. Dana Nováková, Ph.D.
Působnost
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti se zákonem stanovenou pravomocí.

Pravomoci
Ředitel řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou těch
činností, které jsou zákonem, zakládací listinou nebo
statutem svěřeny do výlučné působnosti správní rady. Je
jmenován správní radou, které je ze své činnosti odpovědný. (Podrobný výčet pravomocí lze nalézt v Zakládací listině na www.napocatku.cz v sekci „Ke stažení“)

Pravomoci
• přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku
a výroční zprávu společnosti
• nejméně jednou ročně předkládá správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti
• dohlíží na dodržování právních předpisů, zakládací listiny a statutu společnosti, byl-li vydán
• je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje
• je oprávněna svolat mimořádné zasedání správní rady,
jestliže to vyžadují zájmy společnosti
• je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůty
ke zjednání nápravy; není-li náprava zjednána, dozorčí
• rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích
zakladatelky společnosti

JSME ČLENY
•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)
• Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS
ČR).

Periodicita zasedání
Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady jedenkrát do roka.

POSLÁNÍ ORGANIZACE
Naším posláním je chránit a rozvíjet lidský život.

ŘEDITELKA
Mgr. Ing. Eva Vondráková
Působnost
Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Pro realizaci poslání volíme cestu ochrany nenarozeného
dítěte, jehož život je ohrožen umělým potratem, a dále
podporou a vzděláváním rodičů, kterým je svěřena péče
a rozvoj dětí.
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Poskytujeme tyto obecně prospěšné služby:
1) sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., kterými
jsou:
a) Poradna Na počátku (Odborné sociální poradenství)
b) Domov pro dětský život (Azylové domy)
c) Byty Na počátku (Sociální rehabilitace – pobytová forma)
2) vzdělávání a podpora osobnostního růstu žen s důrazem na objevení jejich ženství, procitání v něm a posílení
mateřské identity; podpora a vzdělávání rodičů, kterým
je svěřena péče a rozvoj dětí.
3) informování široké veřejnosti v oblasti úcty k lidskému životu, tj. o vývoji lidského jedince před narozením,
o poslání muže a ženy, o interrupci a jejích následcích
a o antikoncepci.
Dále vykonáváme tuto doplňkovou činnost:
a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Hodnotový kodex

Organizační struktura a zaměstnanci v roce 2013

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.

Správní rada

Dozorčí rada

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

Ředitelka

lásce, jediné možné energii skutečného života a růstu
kráse, uskutečňované ve všem (ve smyslu jisté dokonalosti činu, či umění)
Metodička-sociální
pracovnice

radosti, pramenící z pevné víry v konečný a jistý úspěch světa, a jistý úspěch dobra ve světě

Koordinátorka služeb

Fundraiser
a PR pracovník

solidaritě, ve smyslu vědomí příslušnosti k celku a starosti o celek
spolupráci, jež sjednocuje úsilí mnohých o společné dobro
kvalitním mezilidským vztahům
Vedoucí pracovnice
Poradny Na Počátku

rodině a mateřství.
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Vedoucí pracovnice
Domova pro dětský život

Vedoucí pracovnice
Bytů na půli cesty

Struktura úvazků pracovního týmu
Monika
Tomáš
Marcela
Eva
Lucie
Petr
Kamila
Vilém
Marie
Marta
Marie
Lenka
Jana
Nikola
Milan
Jitka
Jan
Marie
Marek
Marie
Lucie
Eva

Andrášová
Bendl
Blažková
Blechová
Bohuslavová
Bohuslav
Culíková
Dvořák
Flesarová
Hlouchová
Hradecká
Kobylková
Kodetová
Křehová
Kubelka
Mozorová
Nehyba
Pacherová
Pacher
Petříčková
Učená
Vondráková

Poradna
Na počátku

Domov pro
dětský život

Byty na
půli cesty

0,3

0,7
0,4

0,25

DPP
0,6

DPP/ DPČ
DPP
0,6 + DPP
1
1
0,8

0,75
DPP/DPČ

0,2

1
DPP/DPČ
0,1
DPČ
DPP
0,4

Podpora
rodičovských
kompetencí
DPP
0,05
DPP

Režie

DPP
DPP
1
0,5
0,8
DPP/DPČ
0,1
0,5
0,2

DPP
DPP
0,2
DPP
DPP
DPP
DPP
0,05

0,15

Pracovní zařazení
pracovnice v sociálních službách a lektorka
fundraiser a PR pracovník
lektorka a terapeutka
lektorka
pracovnice v sociálních službách a lektorka
topič a údržbář
vedoucí Poradny, sociální pracovnice Poradny a Domova pro dětský život a lektorka
úklidové práce
pracovnice v sociálních službách a lektorka
pracovnice v sociálních službách a lektorka
pracovnice v sociálních službách
vedoucí Domova pro dětský život a pedagogická pracovnice
vedoucí Bytů na půli cesty a sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách a lektorka
pracovník v sociálních službách a lektor
sociální pracovnice
administrativní pracovník, účetní
metodička – sociální pracovnice
správce Bytů na půli cesty
pracovnice v sociálních službách a lektorka
pracovnice v sociálních službách
koordinátorka služeb, sociální pracovnice, ekonomka
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Střípky roku 2013
Rekonstrukce Poradny Na počátku
Na přelomu jara a léta jsme realizovali dlouho plánovanou akci – vybudování nového vchodu (vnitřních dveří)
do kanceláří, aby již nebylo nutno procházet z kanceláře do chodby přes poradenskou místnost, jak to doposud bylo dáno původní dispozicí domu. Úprav doznala
i chodba u vstupu. Tyto prostory nyní působí vzdušněji
a upraveněji.
Tisková zpráva
V červenci jsme vydali tiskovou zprávu o tom, že počet
žen, které se na nás za první pololetí roku 2013 obrátily,
stoupl oproti předchozímu roku téměř o jednu třetinu.
Tento trend zaujal i některá významná media, například
Český rozhlas a Českou televizi.
Uzavření, vyúčtování a znovuzprovoznění veřejné sbírky
K 31. srpnu 2013 jsme měli zákonnou povinnost vyúčtovat veřejnou sbírku, která byla doposud vždy schválena
úřady na tři roky. S jakou bilancí skončila?
Sbírka probíhala od 1. října 2010 do 31. srpna 2013. Celkový výnos činí 2 446 118,20 Kč, z toho bylo 16 387,00 Kč
použito na náklady veřejné sbírky, což je 0,67 %. Čistý
výnos veřejné sbírky tedy činí nakonec 2 429 731,20 Kč,

což je zhruba o 200 000 Kč více než u sbírky předchozí.
Jménem všech maminek a dětí Vám za tuto neustávající
podporu velice děkujeme.
Od 20. 9. 2013 je možné opět přispívat do veřejné sbírky
na naše projekty. Jde již o V. veřejnou sbírku. Všechny
čtyři předchozí sbírky byly vyhlášeny na 3 roky. Ta současná je již schválena na dobu neurčitou. Nebudeme tedy
nuceni uzavírat dočasně vždy před skončením sbírky
bankovní účet. Pokud budete chtít přispět, je možné dar
zaslat na číslo účtu naší veřejné sbírky 3657833/0300.
Den otevřených dveří
8. října jste nás mohli navštívit v Poradně během Dne
otevřených dveří, který se uskutečnil v rámci tradičního
Týdne sociálních služeb.
Přeměna z o. s. na o. p. s.
Dne 24. září 2013 rozhodla členská schůze občanského
sdružení Na počátku, o. s., IČ 60554665, o přeměně této
organizace dle zákona č. 68/2013 Sb. na obecně prospěšnou společnost Na počátku, o. p. s., IČ 60554665.
Tato změna byla dne 1. listopadu 2013 zapsána do rejstří-

10

11

ku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským
soudem v Brně pod spisovou značkou O 651, a nabyla
tak právní moci.
Občanské sdružení nebylo zrušeno, ani nezaniklo, pouze se změnily jeho právní poměry, zaniklo členství jeho
členů a jeho činnost bude dále vyvíjena ve formě obecně
prospěšné společnosti. Veškerá práva a povinnosti vůči
jiným subjektům zůstávají zachovány v dosavadní podobě a změnou právní formy nejsou dotčeny.
Andělé života
V předvánočním období probíhal v Brně a okolí prodej
„Andělů života“. Výtěžek z jejich prodeje pomáhá v roce
2014 „našim“ maminkám-klientkám a jejich dětem.
Za celým projektem stojí nadšení dobrovolníci z dobrovolnické organizace Perle. Během listopadu dobrovolníci našili více než 500 látkových andílků. V průběhu
prosince probíhaly andělské dílničky, kdy bylo možné
andílka dotvořit.
Celá tato dobře promyšlená a realizovaná akce vynesla
krásných 30 321 korun, ale také ještě spoustu pěkných
dárečků pro děti a jejich maminky. Moc za ně všem, co
svým umem, pílí a volným časem i nákupem přispěli, děkujeme.
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Další akce během roku
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika různých akcí.
Měli jsme infostánek na Jarmarku neziskovek v rámci
Jednoho světa v Brně, na NGOmarketu v Praze, na festiválku Sami sobě v Žítkové a na Veletrhu neziskových
organizací na Mendelově univerzitě.
V květnu si náš tým za účelem utužování vztahů udělal
výlet do Nové Bystřice. Sešli jsme se v Jindřichově Hradci, odkud jsme se svezli úzkorozchodnou železnicí do
Albeře a poté pokračovali pěšky do cíle naší cesty. Ačkoliv zpočátku počasí nevypadalo příznivě, nakonec se celý
výlet velice vydařil.

Poradna Na počátku
To síť z malých laskavostí drží svět pohromadě. Žádná
laskavost není dost malá. Může proměnit něčí den. Může
změnit někomu život. (Helen Exley)
Okamžik, kdy žena zjistí, že je těhotná, není vždy spojen
s radostným očekáváním. Těhotenství může být životní
událostí, která přišla příliš brzy, nečekaně, za nevhodných okolností. Může být spojeno s pocity bezmoci
a hněvu, může být provázeno velkými obavami z budoucnosti. Může být příčinou partnerských nebo rodinných konfliktů, pokud není blízkými lidmi přijato. To je
situace, kdy je namístě oslovit Poradnu Na počátku.
V jakých oblastech poradenství nabízíme?
• hledání bydlení, udržení si dosavadního bydlení
• potíže ve vztahu s partnerem – násilí ze strany partnera
(slovní nebo fyzické), obtíže v komunikaci, vyřizování
rozvodu
• potíže ve vztazích v rodině nebo chybějící rodinné zázemí
• finanční pomoc od státu – jaké existují sociální dávky,
kde a jak si je vyřídit
• hospodaření s penězi – jak ušetřit, jak zvládnout zabezpečit sebe a očekávané miminko
• zvažování umělého potratu – ženám, které zvažují umělé

ukončení těhotenství, nabízíme prostor pro zvážení svého
rozhodnutí a důvodů, které je k tomuto rozhodnutí vedou
– konečnou volbu těchto žen respektujeme, ať je jakákoli
• zvažování adopce
• zdraví, těhotenství a mateřství – poskytnutí základních
informací nebo nasměrování na jiná místa a zdroje informací (mateřská a těhotenská centra, lékaři, literatura)
posílení sebedůvěry v sebe jako ženy a matky
V roce 2013 se na Poradnu Na počátku obrátilo celkem
193 žen, při 349 kontaktech a 212 intervencích. To je
o čtvrtinu více, než v roce 2012. 37 z nich bylo oběťmi
domácího násilí, 6 žen bylo nezletilých.

Jste těhotná a zároveň
ve složité životní situaci?
Volejte 548 221 405 či 774 440 821
nebo pište na poradna@napocatku.cz
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Domov pro dětský život
Já mám ráda ruce mámy, pořád jsou tu někde s námi, přitulí mě do náruče, poslouchám, jak srdce tluče. (část dětské
říkánky)

V Domově pro dětský život je možné ubytovat najednou
7 maminek a deset jejich dětí. Každá má samostatný pokoj a sociální zařízení a kuchyň na patře.

Domov pro dětský život poskytuje azylové ubytování
a sociální program těhotným ženám v tísni, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí
k tomu nemají podmínky. Pomoc těmto ženám vychází
z jejich individuálních potřeb. Je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení jejich situace,
v rozvoji dovedností pro samostatný život a ženy směruje k začlenění zpět do přirozené komunity. Domov má
z důvodu ochrany bezpečí klientek neveřejnou adresu.

V roce 2013 bylo v Domově ubytováno 16 maminek s 24
dětmi. Deset z nich se maminkám narodilo během pobytu.

Vybavení Domova z grantu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Na začátku roku se podařilo získat finanční podporu
od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši
50 000 Kč. Grant byl použit na financování obnovy vybavení Domova pro dětský život.
Z nadačního příspěvku jsme nakoupili následující vybavení: 1 mrazák, 1 sporák, 1 pračka, 1 sušička na prádlo,
1 dětská postýlka s matrací, 5 přebalovacích komod,
1 přebalovací podložka. Za tuto velkou pomoc Výboru
dobré vůle velice děkujeme.
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Podpora rodičovských kompetencí
Všichni máme své vnitřní zdroje potřebné k úspěšnému
„zacházení se sebou“ a „růstu“. (Virginia Satirová)
Těhotné ženy a maminky s dětmi v nepříznivé životní
situaci mají možnost najít dočasný azyl v Domově pro
dětský život. Zde je třeba, aby se těmto ženám a jejich
dětem dostalo takové podpory, která jim umožní se do
nepříznivých životních situací znovu nedostávat.
Proto mají možnost během pobytu dobrovolně navštěvovat kurzy a aktivity, které jim umožní pracovat na zlepšení své situace směrem do budoucnosti – na zlepšení
svých schopností starat se o děti a vychovávat je, pečovat
o domácnost, udržet si kvalitní partnerský vztah, najít
a udržet si zaměstnání, ale také zvýšit svou sebedůvěru
a sebevědomí.
Záměrem projektu je zlepšení nedostatečných rodičovských kompetencí klientek Na počátku, o. p. s., které
jsou ubytovány v Domově pro dětský život. Pokroku je
dosaženo prostřednictvím vzdělávacích, tréninkových
a psychosociálních aktivit zaměřených na:
• praktické stránky rodičovských kompetencí;
• posílení sociálních dovedností ( jakožto nezbytných
podmínek k zajištění rozvoje a výchovy dítěte);

• zvýšení sebedůvěry, sebe-přijímání a sebeprosazení
( jakožto nezbytných podmínek k tomu být dobrým
rodičem).
Aktivity projektu jsou rozděleny do 4 tematických oblastí
Péče o dítě a o sebe

Péče o domov

Předporodní příprava

Péče o domácnost

Péče o maminku a dítě

Vaření

Péče o zdraví

Ruční práce

Rozvíjím své dítě

Sociální dovednosti

Seberealizace
a sebe-rozvoj

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

Klub maminek

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

Výtvarné techniky
& Keramika
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Byty na půli cesty
Je třeba neustále udržovat v bdělém stavu to, co je v člověku velké, a obracet člověka k jeho velikosti. (Antoine Marie
Roger de Saint-Exupéry)
Jak podpořit ženy, které opouštějí azylový dům a kterým
se přes veškerou snahu nepodařilo nalézt návazné bydlení? Pro tyto ženy jsme do konce roku 2013 provozovali
službu Byty na půli cesty (od 1. 1. 2014 je tato služba registrována nově jako pobytová sociální rehabilitace s názvem Byty Na počátku).
Tato služba jim pomáhá s přechodem z azylového ubytování do samostatného způsobu života. Pomáhá také překonávat obtíže spojené s fungováním ve vztazích.
V průběhu pobytu maminek v Bytech se snažíme posílit
schopnosti a dovednosti žen při uplatňování oprávněných zájmů, při hledání zaměstnání a vlastního bydlení,
při hospodaření s finančními prostředky a při vytváření
přirozené vztahové sítě. Vytváříme podmínky pro jejich
osobnostní rozvoj s ohledem na stávající rodinné zázemí
i na další možnou budoucnost rodiny.

Co vše je součástí služby?
• ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti
• podpora a nácvik rodičovského chování
• poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj, které vytváří prostor pro reflexi vlastního fungování ve vztazích
• sociálně terapeutickou práce s dětmi rozvíjející jejich
sociální schopnosti a dovednosti
• podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování a při využívání běžně dostupných služeb
• poradenství při orientaci v oblasti fungování sociálních
systémů, vzdělávání a práva
• krizová intervence, která vede k překonání krizového
stavu
V Bytech je možné ubytovat najednou 4 rodiny. Nacházejí se na Vysočině a mají neveřejnou adresu. V roce 2013
využilo službu celkem 10 žen a 18 jejich dětí.
Také jsme zahájili přípravy na stavební úpravy, které
umožní lépe a efektivněji využít současné prostory v jednom z domů.“
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Projekt „Jak nebýt na počátku v koncích aneb Co potřebují těhotné ženy
v krizové situaci a co jim můžeme nabídnout“
Všechno, co se potřebujeme naučit, leží vždycky před námi: musíme se jen rozhlížet kolem sebe s úctou a pozorně, abychom zjistili, kam nás Bůh vede a jaký krok bychom měli udělat příště.
(Paulo Coelho)
Záměrem projektu je vzdělávání současných i budoucích
profesionálů v oblasti problematiky těhotných žen a maminek s dětmi v nepříznivé životní situaci; je tedy určen
jednak pracovníkům odborů sociálněprávní ochrany
dětí, úřadů práce, vybraných sociálních služeb a jednak
studentům sociálně a zdravotně zaměřených oborů na
SŠ, VOŠ a VŠ.

Jak můžete podpořit těhotné ženy v obtížné životní situaci?
Pomáhejte jim a jejich dětem společně s námi.
Podpořte finančně naše projekty a přispějte do veřejné
sbírky – složenkou, převodem nebo osobně na některé
z akcí, kterých se účastníme. Přispět nám můžete jednoduše i online pomocí elektronické peněženky PaySec
a plateb kartou na www.darujspravne.cz.

Další důležitou aktivitou projektu, kterou jsme zahájili na
konci roku, jsou také osvětové workshopy v nízkoprahových klubech pro děti a mládež. Tato aktivita se jmenuje
„Na počátku ona s ním…co teď s tím?“ a v roce 2013 se
uskutečnily celkem 3.

Veřejná sbírka: 3657833/0300
Veřejná sbírka je povolena Jihomoravským krajem pod spisovou značkou
S - J MK /10 7759 /20 13/O S P, a to od 20. 9. 2013 na dobu neurčitou.

Cílem je adekvátní řešení situace těhotných žen hledajících v nelehké situaci podporu sociálních pracovníků na
úřadech či v sociálních službách.
Během roku 2013 probíhala pilotní ověřovací část projektu a uskutečnilo se celkem 6 akcí. V roce 2014 jej tvoří
zhruba 24 vzdělávacích workshopů pro studenty sociálně zaměřených oborů vzdělávacích institucí na úrovni
SŠ, VOŠ a VŠ. Dále bude realizováno zhruba 24 osvětově-vzdělávacích setkání pro pracovníky institucí, které
pracují s cílovou skupinou těhotných žen a dívek v tísni.

Uspořádejte pro nás sbírku mezi svými příbuznými,
kamarády a známými, ve škole, na pracovišti, v duchovním společenství.
Můžete dát dar na náš provoz nebo nákup vybavení
mimo veřejnou sbírku – sepíšeme darovací smlouvu.
Ženy, které u nás hledají pomoc, můžete podpořit
drobným hmotným darem – vybavením, pomůckou,
potřebami pro děti atd.
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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.
Pomoci můžete i svou dobrovolnou činností – pro
více informací napište na info@napocatku.cz.

NÁKLADY 2013
Poradna
Spotřeba materiálu (materiálové náklady celkem)
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Pojištění sociální a zdravotní - mzdy
Pojištění sociální a zdravotní -DPČ
Zákonné pojištění zaměstnanců
Poplatky, kolky
Poplatky ostatní
Kurzová ztráta
Bankovní poplatky
Rozhlasové poplatky
Televizní poplatky
Pojistné aut
Pojistné DHM
Pojistné služeb
Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy
NÁKLADY CELKEM

56 381,82
42 842,00
5 316,50
24 995,00
72 754,39
442 399,00
144 767,00
2 397,00
1 656,00
245,00
0,00
0,00
1 515,00
0,00
0,00
0,00
2 129,00
1 238,00
0,00
0,00
798 635,71

Domov pro dětský život
216 586,80
156 400,00
18 471,00
32 405,00
228 860,93
1 506 412,00
462 242,00
33 243,00
6 015,00
1 500,00
0,00
0,00
5 479,00
1 620,00
1 620,00
37 810,00
10 293,00
1 238,00
0,00
303 827,00
3 024 022,73

Podpora rodičovských
kompetencí
21 715,18
17 682,00
0,00
3 537,00
35 382,55
181 808,00
29 015,00
1 464,00
700,00
0,00
0,00
0,00
2 259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 554,00
295 116,73

VÝNOSY 2013
Byty na půli cesty
106 402,92
215 269,00
31 511,00
58 274,00
221 031,50
810 040,00
270 826,00
1 439,00
3 161,00
0,00
0,00
0,00
1 487,00
540,00
0,00
0,00
2 882,00
1 238,00
0,00
136 171,00
1 860 272,42

Režie
4 190,00
0,00
0,00
7 510,00
8 764,68
51 058,00
17 363,00
0,00
108,00
872,00
596,00
0,00
188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 340,00
0,00
102 989,68

Poradna
Úhrada za ubytování
Úroky
Zúčtování fondů
z toho: veřejná sbírka
ostatní příspěvky
jiné
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka
Výbor dobré vůle
ostatní příspěvky
Ostatní výnosy
Členské příspěvky
Dotace MPSV ČR
Město Brno
Dotace Jihomoravský kraj
Dotace kraj Vysočina
JM kraj –Individuální projekt
VÝNOSY CELKEM
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0,00
235,11
177 839,14
115 318,62
62 520,52
0,00
395 561,46
249 395,36
0,00
146 166,10
0,00
0,00
165 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
798 635,71

Domov pro dětský život
207 770,00
776,87
721 777,86
409 578,58
310 489,28
1 710,00
212 541,00
162 541,00
50 000,00
0,00
10 570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 566 760,00
2 720 195,73

Podpora rodičovských
kompetencí
0,00
98,46
0,00
0,00
0,00
0,00
101 443,27
22 088,93
0,00
79 354,34
0,00
0,00
192 021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293 562,73

Byty na půli cesty
146 740,00
120,88
0,00
0,00
0,00
0,00
319 458,54
151 578,92
0,00
167 879,62
8 782,00
0,00
675 000,00
0,00
312 000,00
262 000,00
0,00
1 724 101,42

Režie
0,00
3,78
0,09
0,00
0,09
0,00
98 385,81
0,00
0,00
98 385,81
0,00
4 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 989,68

Celkem za organizaci (služby, projekty, režie)
Spotřeba materiálu
z toho: kancelářské potřeby
odborná literatura
zařízení do 3000,- Kč
pořízení drobného hmotného materiálu
materiál na kurzy
propagační materiál, složenky
spotřeba pohonných hmot
hygienické potřeby
Potraviny
spotřební materiál na provoz a údržbu
ostatní materiál
Spotřeba energií
z toho: vodné a stočné
palivo – uhlí
elektřina
plyn
Opravy a udržování
z toho: opravy staveb
opravy aut
opravy zařízení
Cestovné

Náklady 2011

Náklady 2012
377 632,84
38 020,00
17 109,00
25 647,00
90 292,00
8 664,00
44 205,00
19 536,00
13 483,00
0,00
58 840,00
61 836,84
449 489,12
72 017,00
51 331,80
178 492,00
147 648,32
98 736,60
17 908,00
73 429,60
7 399,00
171 846,00

Ostatní služby
z toho: telefon
internet
poštovné
školení a vzdělávání
supervize
komunální odpad
propagace
nájemné
právní a ekonomické služby
pořízení DNM do 60 tis.
správa PC sítě
kopírování + fotografie
další služby České pošty
odvoz fekálií + rozbor vody
služby PO+BOZP, revize
ostatní
Mzdové náklady
z toho: mzdy zaměstnanců
dohody o provedení práce
dohody o provedení činnosti
Pojištění sociální a zdravotní – ke mzdám
Pojištění sociální a zdravotní - DPČ

Náklady 2013
694 079,92
32 474,80
16 023,00
163 600,00
194 881,00
27 173,00
165 786,12
17 733,00
15 470,00
10 986,00
29 779,00
20 174,00
427 025,26
69 374,00
44 009,28
163 972,00
149 669,98
65 810,49
39 067,90
7 009,00
19 733,59
159 294,00

405 276,72
27 974,00
14 548,00
114 206,00
92 321,00
18 057,00
53 855,72
15 633,00
7 274,00
6 300,00
38 870,00
16 238,00
432 193,00
58 724,00
39 754,00
185 006,00
148 709,00
55 298,50
27 759,00
11 818,00
15 721,50
126 721,00
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520 663,27
75 053,85
21 778,82
50 139,80
123 346,00
64 559,00
9 655,00
19 802,00
45 000,00
9 233,00
20 115,00
5 104,00
1 224,00
455,80
1 776,00
43 985,00
29 436,00
3 583 654,00
3 275 882,00
72 950,00
234 822,00
1 145 759,00
75 601,00

746 687,59
66 713,99
19 581,10
50 115,00
133 775,10
101 508,00
14 432,00
88 968,80
45 000,00
150 858,00
2 888,00
6 928,00
675,00
720,60
2 346,00
50 956,00
11 222,00
2 955 572,00
2 712 489,00
150 703,00
92 380,00
932 875,00
29 279,00

566 794,05
54 147,95
21 237,49
49 176,13
79 567,50
119 640,00
9 470,00
15 489,00
45 048,00
70 087,00
2 000,00
8 024,23
1 389,00
357,50
1 761,00
50 996,40
38 402,85
2 991 717,00
2 683 571,00
194 560,00
113 586,00
924 213,00
38 543,00

Zákonné pojištění zaměstnanců
Poplatky, kolky
Poplatky ostatní
Kurzová ztráta
Zaokrouhlovací rozdíly
Bankovní poplatky
Rozhlasové poplatky
Televizní poplatky
Pojistné aut
Pojistné DHM
Pojistné služeb
Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy
NÁKLADY CELKEM
Celkem za organizaci (služby, projekty, režie kromě
investičního projektu)
Úhrada za ubytování
Úroky
Zúčtování fondů
z toho: veřejná sbírka
Nadace Divoké husy
Siemens

14 859,00
7 597,00
0,00
0,00
0,00
10 317,00
2 160,00
3 240,00
39 166,00
16 889,00
3 714,00
8 038,00
472 420,00
7 001 781,83

Výnosy 2011

12 392,00
1 600,00
897,30
50,57
0,36
13 374,00
2 160,00
1 620,00
38 586,00
15 304,00
3 714,00
13 320,00
490 762,00
6 604 403,49

Výnosy 2012
369 680,00
3 021,95
426 596,60
361 234,88
0,00
0,00

11 640,00
2 617,00
596,00
0,00
0,00
10 928,00
2 160,00
1 620,00
37 810,00
15 304,00
3 714,00
12 340,00
441 552,00
6 081 037,27

ostatní příspěvky
jiné
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka
nadace, nadační fondy, občanská sdružení
Johnson & Johnson
ostatní příspěvky
Ostatní výnosy
z toho: telefon
cesty autem
jiné
Členské příspěvky
Dotace MPSV ČR
Město Brno
Dotace Jihomoravský kraj
Dotace kraj Vysočina
Individuální projekt JMK (ESF, OP LZZ)
VÝNOSY CELKEM

Výnosy 2013
308 750,00
5 997,09
1 209 798,25
508 441,45
71 537,00
40 750,00

354 510,00
1 235,10
899 617,09
524 897,20
0,00
0,00
28
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65 361,72
0,00
788 555,15
15 873,70
131 039,00
0,00
641 642,45
11 223,50
1 238,00
935,00
9 050,50
9 000,00
724 000,00
80 000,00
326 000,00
391 800,00
3 644 478,63
6 774 355,83

587 169,80
1 900,00
1 277 778,15
429 266,01
79 972,00
708 792,00
59 748,14
9 832,00
1 328,00
800,00
7 704,00
8 400,00
1 174 090,00
60 000,00
346 000,00
387 800,00
1 325 196,00
6 113 641,49

373 009,89
1 710,00
1 127 390,08
585 604,21
50 000,00
0,00
491 785,87
19 352,00
1 571,00
1 613,00
16 168,00
4 600,00
1 032 021,00
60 000,00
312 000,00
262 000,00
1 566 760,00
5 639 485,27

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
z toho: stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)
Hmotný investiční majetek neodpisovaný
z toho: pozemky
umělecká díla – obraz
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobé půjčky
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
z toho: stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý majetek
Peníze
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

k 31. 12. 2011
11 600 268,50
10 784 084,00
685 041,00
131 143,50
105 333,00
95 333,00
10 000,00
27 000,00
70 000,00
-3 190 242,50
-2 475 926,00
-583 173,00
-131 143,50
72 087,00
2 712 171,52
338 460,24
175 223,00
65 548,00
6 386,00
11 982 234,76

k 31. 12. 2012
13 028 674,50
12 212 490,00
685 041,00
131 143,50
105 333,00
95 333,00
10 000,00
12 500,00
28 000,00
-3 681 004,50
-2 891 149,00
-658 712,00
-131 143,50
46 666,00
2 169 184,46
248 376,00
30 100,00
113 431,00
3 498,00
12 104 758,46

k 31. 12. 2013

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku

13 028 674,50
12 212 490,00
685 041,00
131 143,50
105 333,00
95 333,00
10 000,00
176 500,00
8 000,00
-4 122 556,50
-3 306 372,00
-685 041,00
-131 143,50
102 846,00
1 000 242,00
386 188,00
25 280,00
60 292,00
13 766,00
10 784 565,00

Vlastní jmění
Fondy
z toho: dary – veřejná sbírka
dary ostatní na činnost sdružení
dary – Nadace Divoké husy
dar Siemens, s. r. o.
dar Johnson & Johnson
dotace Jihomoravského kraje na rok 2011, 2012
Nadační fond Šance – na ubytování uživatelky
Muzikobraní
Přijaté zálohy
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Výsledek hospodaření
PASIVA CELKEM

30

31

k 31. 12. 2011
9 346 995,31
2 419 514,25
604 291,45
881 943,80
71 537,00
40 750,00
708 792,00
97 000,00
15 200,00
0,00
0,00
302 281,20
7 500,00
133 370,00
- 227 426,00
11 982 234,76

k 31. 12. 2012
9 698 293,31
1 149 689,09
682 679,29
365 951,80
0,00
0,00
0,00
94 000,00
0,00
7 058,00
459 024,00
1 253 854,06
0,00
34 660,00
-490 762,00
12 104 758,46

k 31. 12. 2013
10 016 193,31
311 508,19
21 744,76
289 763,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459 024,00
395 281,50
0,00
44 110,00
-441 552,00
10 784 565,00

Stav peněžních prostředků v Kč

k 31. 12. 2011

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 pro dětský život
pokladna Poradna Na počátku
pokladna Byty na půli cesty

2 712 171,52
815 644,07
40 230,26
648 941,45
1 207 355,74
72 087,00
30 425,00
18 454,00
23 208,00

k 31. 12. 2012
2 169 184,46
1 009 543,44
61 618,33
327 738,57
770 284,12
46 666,00
14 418,00
21 590,00
10 658,00

Vyjádření auditora

k 31. 12. 2013
1 000 242,00
193 809,68
67 229,84
358 804,21
380 398,27
102 846,00
47 929,00
33 962,00
20 955,00

Celková účetní ztráta je tvořena odpisy a činí 441 552,- Kč.
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní
závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
Součet 3 největších mezd v organizaci: 891 073,- Kč
Odměna ředitelky: 0,- Kč
(Ředitelka Eva Vondráková vykonává funkci ředitelky bezplatně. V organizaci byla v roce 2013 zaměstnána jako koordinátorka
služeb, sociální pracovnice a ekonomka. Za tyto pozice činila její roční mzda v roce 2013 celkem 340 410 Kč.)
Seznam dárců nad 10 000 korun
Stanislav Dlouhý, JUDr. Přemysl Kalous, Jana Vítková, Eva Vondráková.
Ostatní dárci si nepřáli být ve výroční zprávě uvedeni.
Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti (pronájem bytových prostor) jsme vykázali výnos ve výši 4 952,- Kč.
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ačka

Poděkování
Černobílá pozitivní varianta

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí za finanční podporu Poradny Na počátku a Bytů na půli cesty.

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

mečně, pokud technologie tisku neumožňuje tisk ve stupních šedi nebo by tento tisk nebyl kvalitní,
ko alternativní řešení povolena varianta, kdy obě podkladové plochy mají barvu černou.

Děkujeme Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu Poradny Na počátku.

výjimečně

Biskupství brněnskému za morální podporu naší činnosti.

Zaměstnancům TRW Carr s. r. o. za uspořádání vánoční
sbírky pro maminky a děti z Domova pro dětský život.

Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální, morální
a finanční podporu naší činnosti.
Děkujeme Odboru rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí za finanční podporu projektu
„Podpora rodičovských kompetencí...“.

Panu Filipu Čejkovi za grafickou tvorbu všech našich materiálů.
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za významnou finanční podporu při obnově vybavení Domova pro
dětský život a paní doktorce Černé za dlouhodobou morální podporu.

Obnovu vybavení Domova pro dětský život“ finančně
podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Panu Petru Kavánkovi a společnosi ExTech, s. r. o. za
technickou podporu a správu webových stránek.
Panu P. Josefu Koláčkovi SJ za morální podporu naší činnosti.

Êíåíò÷îôøbéêßâìvëkãðìíàvêmëîðíôãâãìv

Děkujeme Kraji Vysočina za finanční podporu Bytů na
půli cesty.

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční podporu
Bytů na půli cesty.
Ëîæîóøï«óäãøæñàåèâêòøìáîëòóøïîæñàåèw«õøîáñàùäíõäòóôïíwâçäãèÎãíäéòõoóëäéwçîóíôč²¯¤«µ¯¤à°¯¯¤

Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné konzultace.

2.3

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

®¯Ç®´

Agentuře Větrník za finanční podporu projektů a hmotnou podporu maminek.

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

PERLE, o. s. a jejich dobrovolníkům za uspořádání benefiční akce Andělé života, jejíž výtěžek podpořil aktivní
práci s maminkami a jejich dětmi.
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Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální
podporu naší činnosti.

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.

Není to jednoduché všímat si toho, co je dobré, a umět o tom hovořit.
Aktivně a nepodmíněně hladit a nabízet příležitost k úsměvu
a k možné - ne však povinné - změně...
(Zdeněk Rieger)

