Výroční zpráva 2017

Úvodní slovo)
Vážené a milé, vážení a milí,
s odstupem několika měsíců se dívám zpět na rok 2017.
Pro mě osobně to byl především čas plný kontrol z nejrůznějších institucí. Snažili jsme se splnit nároky úřadů a zajistit dost peněz pro fungování všech tří sociálních služeb.
Denní rutina, obavy o dostatečný počet razítek, podpisů
a založených šanonů však nikdy nesmí zakrýt výhled na
naše poslání. Chceme chránit a rozvíjet lidský život. Jsme
tu pro ženy a dívky, které nečekaně otěhotněly a řeší, jak
dál. Jsme tu pro všechny mámy, které nemají prostředky
a možnost zajistit svým dětem dobré zázemí.

na začátku roku nikdy přesně nevíme, z čeho zaplatíme
všechny služby i administrativní zázemí, nikdy se nám nestalo, že bychom o 12 měsíců později zažili citelnou nouzi.
Spojujeme poctivou práci a vyhledávání příležitostí s důvěrou, že všechno dobře dopadne. Důvěřujeme i nadále.
A vám všem, našim příznivcům a dárcům, děkujeme.
S vděčností
Eva Vondráková, ředitelka

Velmi si vážím práce zaměstnanců Na počátku. Jsem vděčná, že svým úsilím a dobrou prací přispívají k naplňování cíle, pro který byla organizace založena. V této době
máme, díky Bohu, týmy, na které můžu být hrdá. A s jejich
přispěním se v našich službách narodilo 14 dětí. Přestože

Naším posláním je chránit a rozvíjet lidský život. Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni.

Obecné informace)
Obecně prospěšná společnost Na počátku chce být nablízku zejména ženám, které zaskočilo neplánované těhotenství,
a nyní přemýšlejí, zda podstoupit potrat, nebo ne. Tři služby nabízejí vyslechnutí, podporu i praktickou pomoc také dalším
těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni:
PORADNA NA POČÁTKU

DOMOV PRO DĚTSKÝ ŽIVOT

BYTY NA POČÁTKU

Těhotným ženám a maminkám
s malými dětmi v nouzi nabízíme
vyslechnutí i praktickou pomoc.
Pracovnice jsou k dispozici
- na telefonu 774 440 821
nebo 548 221 405
- na e-mailu poradna@napocatku.cz
- na adrese Soběšická 560/60, Brno.

Azylové ubytování a sociální program pro ženy, které si přejí své dítě
donosit, ale v jejich vlastním domově
to není možné.
V Domově pro dětský život je možné
ubytovat osm maminek a devět jejich
dětí. Každá z klientek má k dispozici
samostatný pokoj.

Pomoc a podpora pro ženy, které
odcházejí z azylových domů, ale
přes veškerou snahu se jim vlastní
bydlení nedaří najít.
V Bytech Na počátku mají klientky
s dětmi k dispozici vlastní byt.
Stále se však mohou spolehnout na
pomoc a podporu sociálních pracovnic organizace Na počátku.

Na počátku, o.p.s. | Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno | IČ 60554665 | Tel.: 548 221 406, 702 104 441 | info@napocatku.cz | www.napocatku.cz

Číslo účtu veřejné sbírky:
3657833/0300
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Číslo dárcovského účtu:
2279999227/0300

Číslo provozního účtu:
1344243369/0800

Rok 2017 a jeho události)
Leden)
O činnosti Na počátku i příbězích maminek napsal ve
čtyřech vydáních deník Blesk. Zároveň měli jeho čtenáři možnost podpořit naše služby dárcovskými textovými zprávami. Z výtěžku jsme zaplatili část nákladů na
novou skříň do Domova pro dětský život.
Lektorka učila maminky v Domově pro dětský život
masírovat jejich miminka.
Únor)
Mimobrněnským orgánům sociálně-právní ochrany
dětí (OSPOD) jsme nabídli osobní návštěvu spojenou
s prezentací naší organizace. Setkání s cílem navázat,
případně prohloubit spolupráci se pak na několika místech uskutečnila.
Březen)
O službách organizace jsme informovali návštěvníky
Festivalu Evolution v Praze. Zároveň jsme také prodávali výrobky našich klientek a pracovnic. Největší zájem
byl o tašky a obaly na knihy.
Duben)
Účastnili jsme se veletrhu neziskových organizací v Praze. Cílem naší cesty na NGO Market bylo navázání kontaktů i upevnění stávající spolupráce s dalšími nevládní-

mi organizacemi, sdílení zkušeností a samozřejmě také
prezentace služeb pro těhotné ženy a maminky s malými dětmi v tísni.
O Velikonocích klientky Domova pro dětský život
i Bytů Na počátku tvořily velikonoční dekorace a pekly
beránky.
Všichni pracovníci absolvovali seminář o romské problematice.
Domov pro dětský život byl po celý měsíc plně obsazen, žádná z maminek přitom do služby nepřišla, ani
neodešla.
Květen)
Na závěr května jsme se vypravili na akci Dobrý den,
Kociánko. Užili jsme si to, přestože jsme museli párkrát
schovávat výrobky našich maminek před deštěm.
Osm stránek tematické přílohy Katolického týdeníků
obsahovalo povídání o naší činnosti, příběh jedné z našich klientek, přehledné schéma našich služeb, rozhovory s vedoucími služeb a také aktuální fotografie.
Mezi dalšími periodiky, která informovala o naší činnosti, byl v květnu i časopis Katka.
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Červen)
S naším zbrusu novým infostánkem jsme v polovině
června vyrazili na Den Husovic.

Čtenáři letního čísla časopisu Rodinka, který vychází
v rámci projektu Rodinné pasy, se dozvěděli mimo jiné
o společnosti Na počátku.

Ve spojovací chodbě Polikliniky Lesná byla dva měsíce
ke zhlédnutí výstava o naší činnosti. Jednotlivé panely
se věnovaly systému našich sociálních služeb, aktivitám
prevence a osvěty, ale i dílčím tématům, jako je například postabortivní syndrom.

Poradna je aktivní i na portálu emimino.cz. Diskutující
ženy mají na tomto webu možnost se obrátit s otázkou
i na profesionály v určitém oboru. Mezi nimi od léta
figurují i pracovnice Poradny Na počátku.

Výšlap na Pekelný kopec podnikli pracovníci Na počátku při svém teambuildingu. Po turistické části následoval dobrý oběd a pro zájemce koupaliště.
Červenec)
Maminky z Bytů Na počátku navštívily nedaleký zámek.
Děti z Bytů Na počátku využily možnosti vyjet na letní
tábor v Brodci u Jihlavy.
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Srpen)
Hra není pro děti pouze zábava nebo způsob, jak se naučit něco nového, je to také prostředek jejich komunikace. I to se dozvěděly především pracovnice Na počátku
na kurzu Terapie hrou, který vedla paní Jeanette Vrtková. Došlo i na praktický nácvik her a správného reagování na děti při terapii.

Září)
V září do našeho brněnského sídla zavítal hodnotitel
Značky spolehlivosti, aby se přesvědčil, jestli máme stále právo tuto značku užívat. Tři roky od prvního udělení certifikátu nás čekala důkladnější prověrka, která
pro nás dopadla dobře. Jsme rádi, že i nadále můžeme
patřit do komunity spolehlivých veřejně prospěšných
organizací.
Jaké sociální služby nabízejí organizace v regionu, zjistili zájemci na Dukelském náměstí v Hustopečích. Tamního Dne sociálních služeb jsme se zúčastnili i my s naším stánkem.
Říjen)
Součástí každoročního Fora 2000 v Praze byl i Festival
demokracie a jeho Festivalové pondělí. Mezi 36 organizacemi tam na náměstí Václava Havla svou činnost představilo i Na počátku.

Zorganizovali jsme Den otevřených dveří v Poradně Na
počátku. Akce byla součástí celorepublikového Týdne
sociálních služeb.
Listopad)
Připojili jsme se k iniciativě Giving Tuesday. Takzvané
Dárcovské úterý je protiváhou Černého pátku, který je
zejména v zahraničí dnem velkých slev a nákupů. Giving
Tuesday je prostorem poděkovat lidem, kteří podporují
dobré věci. Na počátku proto všem svým příznivcům
poslalo dopis s poděkováním, přáním k Vánocům i do
dalšího roku a malým dárkem. Letos v podobě rolničky.

V předvánočním čase se paní ředitelce Evě Vondrákové
dostalo milého pozvání z brněnského biskupství. Biskup Vojtěch Cirkle se zajímal o aktuální dění v organizaci, o příběhy maminek, kterým pomáháme, a ujistil ji
o své podpoře i modlitbách. Za svou činnost paní ředitelka od biskupa dostala medaili sv. Cyrila a Metoděje.
Lesy ČR znovu zprostředkovaly maminkám stromky na
Vánoce.
Vánoční dárky firmy AT&T potěšily nejen děti aktuálních klientek, ale i některé z těch, které nedávno služby
organizace opustily.

Do Dalešic se na svůj teambuilding vypravily pracovnice Domova pro dětský život.
Prosinec)
Adventní prodejní sezónu jsme zahájili už před adventem. Nejprve při rozsvěcení vánočního stromečku na
Lesné, potom na Moravském náměstí v Brně. Prodej
výrobků našich podporovatelek a také maminek z azylového domu a azylového bydlení letos vynesl krásných
21 693 korun.
Na adventní trhy i do Poradny v Soběšické ulici zavítala
brněnská televize Btv, která o naší činnosti odvysílala
reportáž.
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Poradna Na počátku)
Registrovaná sociální služba Odborné sociální poradenství,
číslo registrace 4472865.
Poradna Na počátku je prvním kontaktním místem,
kam ženy zvažující využití služeb Na počátku přicházejí. Pracovnice Poradny Eva Grünwaldová a Jitka Došlová těhotným ženám a maminkám s malými dětmi v tísni
nabízejí přijetí, vyslechnutí i praktickou pomoc. Provedou je časem rozhodování o dítěti i o dalších křižovatkách, před kterými žena stojí. Kromě psychické podpory a bezpečného prostoru pro zvážení dané situace
nabízejí také poradenství například v oblasti legislativy,
nasměrují klientky na příslušné úřady nebo v případě
potřeby nabídnou ubytování v Domově pro dětský život či Bytech Na počátku.
V roce 2017 se pracovnice Poradny kromě své hlavní
činnosti, kterou je péče o klientky, věnovaly také propagaci, osvětové činnosti v oblasti umělých potratů, zdokonalování služby i vlastních dovedností.
V první polovině roku začal fungovat v brněnském sídle
organizace nový „příruční sklad“ se základní výbavičkou pro dítě i zbožím z potravinové banky. Do tohoto
malého „příručního skladu“ mohou pracovnice kdykoliv sáhnout, takže žena v akutní nouzi neodchází z konzultace s prázdnou.

Pracovnice se účastnily kurzu Krizové intervence,
Terapie hrou, workshopu československé přeshraniční
spolupráce na téma mezinárodně právní ochrany dětí
nebo exkurzí v Centru naděje a pomoci či v Domově
pro matky s dětmi Společná cesta.
Od léta se mohou ženy obrátit na společnost Na počátku také prostřednictvím portálu www.e-mimino.cz.
Diskutující ženy tam mají možnost oslovit odborníky na
různá témata, mezi nimiž jsou nyní i naše pracovnice.
V prostorách Poradny se v Týdnu sociálních služeb
uskutečnil Den otevřených dveří s představením činnosti a přátelským posezením u grilování. Tři studenti
sociální pedagogiky a poradenství u nás v závěru roku
vykonali školní praxi. Pokračovala také dobrá spolupráce s úřady OSPOD v Brně i okolí.
Poradna Na počátku nabízí:
V případě neplánovaného těhotenství:
• pomoc zorientovat se v situaci
• získat přehled o možných východiscích
• pomoc při přijetí rozhodnutí, s nímž je žena vnitřně
v souladu
• podporu a praktickou pomoc při rozhodnutí donosit dítě v případě, že k tomu nemá žena ve svém okolí
podmínky
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Těhotným ženám a matkám na rodičovské dovolené:
• prostor si promluvit o základních věcech týkajících se
těhotenství a mateřství
• informace o právech, která může žena v době těhotenství a mateřství uplatnit vůči zaměstnavateli
• pomoc při hledání bydlení
• pomoc a rady v oblasti hospodaření s penězi, informace o možném čerpání pomoci od státu
• pomoc ženám ohroženým domácím násilím

Rok 2017 v číslech
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Počet poskytnutých kontaktů a intervencí
z toho zprostředkovaně celkem ve všech formách (v zastoupení)
forma poradenství
základní sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství dle četnosti
jednorázové
opakované
odborné sociální poradenství dle formy
telefonáty
e-mailové dotazy
osobní konzultace

Praktická pomoc:
• pomoc s vyplněním formulářů, návrhů k soudu a v komunikaci s úřady
• doprovod na úřady, k soudu atp.
• kontaktování na další služby, jako jsou občanské a právní poradny, služby pro oběti domácího násilí, manželské a rodinné poradny, lékaři, azylové domy apod.
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počet klientek celkově: 205
počet maminek s dětmi celkově: 110
počet těhotných žen celkově: 95
počet těhotných žen z domácího násilí: 17
počet maminek s dětmi z prostředí domácího násilí: 24
počet těhotných žen nezletilých: 5
počet klientek, které využily materiální pomoc: 6
počet klientek, které zvažovaly potrat a obrátily se na nás
v této situaci: 6
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Domov pro dětský život)
Registrovaná sociální služba Az ylové domy pro matky s dětmi,
číslo registrace 3165111

voj dovedností pro samostatný život a klientky směřuje
k začleňování zpět do přirozené komunity.

Bezpečí, zázemí, podporu a ubytování těhotným ženám
a maminkám s malými dětmi v tísni poskytuje na nejnutnější dobu Domov pro dětský život. Služba vznikla,
aby dala prostor ženám donosit své dítě a bez dalších
nadbytečných starostí o něj v prvních měsících pečovat,
pokud sama klientka pro to nemá doma vhodné zázemí.
Ženy mohou služby využívat nejdéle do prvních narozenin dítěte.

Vzhledem k potřebě chránit klientky i jejich děti se
Domov pro dětský život nachází na neveřejné adrese.

Kromě samotného ubytování poskytuje tým pracovnic Domova také sociální program, který se zaměřuje
na rozvíjení dovedností péče o dítě, vaření, rukodělné
aktivity nebo terapeutickou podporu. Vše se záměrem,
aby díky nově nabytým zkušenostem a dovednostem se
už klientka do podobných obtížných životních situací
znovu nedostávala.
V Domově pro dětský život je možné ubytovat najednou osm maminek a devět jejich dětí. Každá z klientek
má samostatný pokoj. Sociální zařízení a kuchyň užívají
s dalšími ubytovanými maminkami.
Pomoc je individuálně přizpůsobena potřebám každé
ženy, snaží se podporovat aktivní řešení její situace, roz-

V roce 2017 maminky společně s pracovnicemi například vyráběly levný prací prášek, věnovaly se dluhové
problematice nebo se zdokonalovaly ve vaření, a to od
hlavních chodů až po sladké moučníky. Pracovnice také
uspořádaly školení o masážích pro miminka, dílnu říkadel a básniček, individuální sezení nad tématem vývoje
dítěte a jeho potřeb a velký ohlas měla i aktivita zaměřená na pravopis. Kromě toho se také konaly skupinové
výlety do ZOO nebo do lesa na houby.
Pracovnice Domova také v uplynulém roce myslely na
svůj profesní rozvoj a navštívily podobné služby provozované jinými organizacemi a dopřály si i společný teambuilding v Dalešickém pivovaru.
Ohledně investic v roce 2017 můžeme připomenout
přidání kamer a celkovou úpravu kamerového systému,
která zajišťuje bezpečí klientkám i pracovnicím.
Činnosti v Domově pro dětský život jsou rozděleny do
čtyř tematických oblastí:
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Péče o matku a dítě
Předporodní příprava – předávání informací a nácvik
dovedností v následujících oblastech: co se děje s tělem
před porodem, jaké změny nastanou po porodu, jak odpočívat, příprava na porod, příprava na příchod dítěte,
vše o kojení.
Péče o zdraví – předávání informací, pouštění videonahrávek, společné studium knih o první pomoci,
obvyklých dětských onemocněních, alergiích u dětí
i dospělých, negativním vlivu užívání omamných látek,
zdravém životním stylu.

Vaření - seznámení se zásadami správné výživy matky
a dítěte, sestavení jídelníčku, hospodárný nákup potravin, příprava vhodných pokrmů pro těhotné matky, kojící matky, příprava příkrmů pro kojence, příprava stravy pro batolata, informace o knihách a internetových
stránkách.

Rozvoj dětí – seznámení s psychomotorickým a psychosociálním vývojem dítěte a jeho potřebami, nácvik
vybraných aktivit, které vhodně a přiměřeně stimulují
dítě, informace o knihách, webových stránkách, časopisech.

Šití – seznámení se a nácvik základů šití, základní ruční
stehy a ruční šití, základní šití na šicím stroji, zhotovení
jednoduchých střihů, drobné opravy prádla, vytvoření
vlastních výrobků.

Péče o domov
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Plán hospodaření – osvojení způsobů, jak vycházet
s dostupnými finančními prostředky, potravinami, prostředky k údržbě domácnosti, součástí jsou testovací
nákupy se zpětnou vazbou od pracovníků, tipy a rady
pro efektivní hospodaření, nácvik pravidelného vycházení s rozpočtem (týdenním, měsíčním).

Péče o domácnost - informace o hospodárném vedení
domácnosti, péči o šatstvo a obuv, hospodárný nákup
potravin, správné ukládání potravin, drobná údržba
v domácnosti. Aktivita není každodenní činností, ale
prostředkem získávání nových znalostí v oblasti péče
o domácnost.

Ruční práce - seznámení s vybranými technikami a jejich nácvik, vytvoření vlastních výrobků.
Keramika - seznámení s různými technikami zpracování hlíny a zdobení, výroba drobných předmětů.
Seberozvoj a seberealizace
Poradenství a terapie – individuálně i skupinově, frek-

vence dle potřeby, aktivita probíhá s každou klientkou
zvlášť, podpora a provázení klientky v její situaci, pomoc a podpora ve změně postojů a chování, které klientka vnímá jako neuspokojivé.

Rok 2017 v číslech
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Videotrénink interakcí – trénink vztahové interakce, individuální práce s klientkou a jejím dítětem, společné
rozhovory, natáčení situací, společné rozebírání situací,
nácvik změněného jednání.
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Klub maminek – komunitní setkání, vzájemná emoční podpora klientek, sdílení a výměna zkušeností, informace z oblasti mezilidských vztahů, výchovy dětí,
komunikace, emoční inteligence, řešení konfliktů,
sebepoznání, pozitivní rodičovská výchova, ženství
v současném světě.

2

Sociální poradenství

1

2

Věk jednotlivých klientek

Individuální plánování – vytváření plánu pro každou
klientku na základě jejích potřeb a přání
Základní sociální poradenství – základní poradenství
jako základní činnost sociální služby ze zákona o sociálních službách.

celkový počet klientek: 26
počet klientek, které přišly
jako těhotné: 15
počet dětí, které se narodily
klientkám ubytovaným
v Domově: 5
počet dětí, které se narodily
klientkám po odchodu
z Domova: 8
počet dětí, které do Domova
přišly s klientkami: 21

8
8

ve věku 17–20 let: 2
ve věku 21–25 let: 8
ve věku 26–30 let: 5
ve věku 31–35 let: 8
ve věku 36–40 let: 2
ve věku nad 40 let: 1

5

14

1

1

Věk jednotlivých dětí

3

3
14

4

10

10

8

8

6

6

6 6
5
4

4

2

0

15

2
1

1

do 1 roku: 14
1–3 roky: 4
4–5 let: 3
6–8 let: 3
9–11 let: 1
12–15 let: 1

Počty klientek účastnících
se jednotlivých kurzů
péče o zdraví: 1
rozvíjím své dítě: 6
předporodní příprava: 1
péče o domácnost: 2
šití: 4
keramika: 5
ruční práce: 8
klub maminek: 6
plán hospodaření: 6
vaření: 10
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Byty Na počátku)
Nejmladší ze tří sociálních služeb organizace jsou Byty
Na počátku. Vznikly na základě zkušeností, že s některými ženami je dobré pracovat dlouhodoběji než jen
několik měsíců v azylovém domě.
Byty Na počátku jsou určené zejména ženám, které
opouštějí jiné azylové domy, a přes veškerou snahu
se jim nedaří najít vhodné ubytování, například kvůli
příslušnosti k menšině nebo vyššímu počtu dětí. Fungování rodiny se zde podobá běžné domácnosti. Matka
s dětmi bydlí v samostatném bytě, stále se však může
spolehnout na podporu sociálních pracovnic. Závislost
na sociálních službách se tak postupně snižuje.
Ve stejnou dobu lze ubytovat až čtyři rodiny v samostatných bytech. Mají neveřejnou adresu. Ročně službou
projde průměrně 8 maminek a 20 dětí.
S klientkami, které využívají služeb Bytů Na počátku,
řešíme jejich individuální problémy a službu nastavujeme každé z nich na míru. Některá potřebuje řešit
dluhovou problematiku, jiná se raději chce vzdělávat
ohledně správného vývoje a péče o dítě nebo jí pomáhají terapie. Zároveň společně prožíváme radosti
i starosti každé z těchto žen, například jsou to úspěchy
nebo zklamání v souvislosti s hledáním práce, samostatného bydlení, uzdravování rodinných vztahů nebo
školní docházky dětí.

Jedna z klientek se v roce 2017 s dětmi nechala pokřtít
v místním kostele a zájemkyně v domácnosti navštívil
kněz, aby požehnal byty, ve kterých bydlí. V průběhu
celého roku 2017 se vzdělávaly také pracovnice Bytů,
dokonce Marta Kupčíková dokončila svá studia vysoké
školy a získala titul magistra.
Součástí služby je:
• ubytování v samostatném bytě
• podpora a nácvik rodičovského chování
• poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj, které vytváří prostor pro reflexi vlastního fungování ve vztazích
• terapeutická práce s ženami včetně videotréninku interakcí
• sociálně terapeutická práce s dětmi rozvíjející jejich sociální schopnosti a dovednosti
• v případě potřeby poradenství nebo osobní doprovod
klientky na úřady či k lékaři (pomoc při orientaci v této
záležitosti)
• poradenství v oblasti fungování sociálních systémů,
vzdělávání a práva
• krizová intervence
Rok 2017 v číslech
počet klientek
počet dětí

14
37

18

2

Věk jednotlivých klientek

2

2

ve věku 21–25 let: 2
ve věku 26–30 let: 2
ve věku 31–35 let: 6
ve věku 36–40 let: 2
ve věku nad 40 let: 2

2

6
2

3

Věk jednotlivých dětí

2

do 1 roku: 2
1–3 roky: 9
4–5 let: 6
6–8 let: 7
9–12 let: 8
13–15 let: 3
nad 15 let: 2

9
8
6

7

8

8 8 8

Počty klientek účastnících
se jednotlivých kurzů

7
6
5
4
3
2
1
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0

5

5
4
3
2

psychoterapie: 8
kurz šití: 8
kurz tvoření: 8
jazykové kurzy AJ/NJ: 5
videotrénik interakcí: 3
kurz vaření: 4

Poslání)
Na počátku, o.p.s. usiluje o ochranu a rozvoj lidského života.
Společnost Na počátku se snaží chránit nenarozené děti, jejichž životy jsou
ohroženy umělým potratem. Dále společnost podporuje a vzdělává rodiče,
kterým je svěřena péče o rozvoj dětí.
K ochraně a rozvoji života organizace 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 organizace
a cíleným podporováním jejich rozvoje.
Společným úkolem zakladatelů 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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Spolehlivá veřejně prospěšná organizace)
Společnost Na počátku od roku 2014 užívá titul Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
V roce 2017, tři roky od prvního udělení, úspěšně prošla velkou prověrkou, která ukázala na růst organizace a také na
cesty, jak se dále zlepšovat. Kontroloři potom udělili Na počátku právo „značku spolehlivosti“ užívat i nadále.
„Značku spolehlivosti“ získávají prověřené organizace hospodařící řádně se svěřenými prostředky, které zároveň transparentně a efektivně využívají pro naplňování svého poslání.
Organizace procházejí několikaměsíčním hodnocením, kdy se zkoumají a následně posuzují různé oblasti jejich řízení, ať již jde o samotné finanční řízení a efektivitu nákladů nebo případné střety zájmů, ale také např. zastupitelnost
vedení, komunikaci s dárci, úroveň ochrany osobních údajů, etiku fundraisingu, strategický výhled do budoucna,
transparentnost vůči veřejnosti a podobně.
Značka je udělena vždy na tři roky s tím, že každoročně probíhá dílčí opětovné hodnocení.
www.znackaspolehlivosti.cz

Manuál užívání označení
Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace
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Podpořte naše projekty)
1

2

Dar na provoz nebo nákup vybavení můžete zaslat na
dárcovský účet. V tomto případě potřebujeme znát
jméno a adresu (popř. IČO) dárce. Potvrzení o daru
nebo sepsání darovací smlouvy je v takovém případě
samozřejmostí.
Podporu touto formou nejvíce upřednostňujeme.
Děkujeme.

3

Přispějte jednoduše online na webovém portálu
www.darujspravne.cz nebo při nákupu v e-shopech
prostřednictvím stránek GIVT.cz.

Číslo dárcovského účtu:
2279999227/0300

4

Nabízí váš zaměstnavatel možnost podpořit vaši oblíbenou neziskovou organizaci? Zmiňte se o nás.

5

Přijímáme hmotné dary, například stavebnice, dětské knihy, jednorázové plenky, vlhčené ubrousky
nebo trvanlivé potraviny (seznam aktualizujeme na
www.napocatku.cz)

6

Podpořte nás dobrým slovem – řekněte o nás svým
přátelům a známým. Ať se informace o nás dostane
k těm, které by naši pomoc mohly potřebovat.

Přispět můžete také do veřejné sbírky – složenkou,
převodem nebo osobně. Pokud nám sdělíte své jméno a adresu, pošleme Vám potvrzení o daru pro uplatnění daňového odpočtu.

Číslo účtu veřejné sbírky:
3657833/0300

Přijde vám smysluplné, co děláme? Pomáhejte s námi.
DĚKUJEME

Veřejná sbírka je povolena Jihomoravským krajem pod spisovou značkou
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S-JMK/107759/2013/OSP, a to od 20. 9. 2013 na dobu neurčitou.

Registrace
Do 31. října 2013 bylo občanské sdružení Na počátku, o. s.
zaregistrováno na Ministerstvu České republiky s datem
zápisu 21. března 1994. Od 1. listopadu 2013 je společnost Na počátku, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou O 651.

Jsme členy
Sdružení azylových domů (SAD), Koordinačního uskupení NNO Vysočiny (KOUS), Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK),
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR),
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).

Historie – časová osa
1994 Vznik občanského sdružení, zahájení poskytování poradenství
1996 Zprovoznění Domova pro dětský život
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 sociálních služeb v souvislosti se vznikem zákona o sociálních službách
2008 Vytvoření současného loga a prvních obsáhlejších internetových stránek
2013 Přeměna Na počátku z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
2014 Získání značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
Zakladatelky o. p. s. (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
Správní rada
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová – předsedkyně
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Ing. Mgr. Libuše Řezbová, Ph.D.
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Dozorčí rada
JUDr. Eva Herzánová – předsedkyně
Mgr. et Mgr. Jana Buštová
Mgr. Dana Nováková, Ph.D.
Ředitelka
Mgr. Ing. Eva Vondráková
Působnost a pravomoci správní rady
Správní rada je orgánem, který v organizaci dohlíží na zachování účelu, k němuž byla společnost založena a dbá
na řádné hospodaření s majetkem. Správní rada rozhoduje o věcech jí svěřených do působnosti podle § 13 zákona o obecně prospěšných společnostech. Správní rada
zasedá nejméně jednou za rok. Zasedání svolává a řídí
předseda.
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Působnost a pravomoci dozorčí rady
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti se zákonem stanovenou pravomocí.
• Přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku
a výroční zprávu společnosti
• Nejméně jednou ročně předkládá správní radě
a ředitelce zprávu o výsledcích své činnosti
• Dohlíží na dodržování právních předpisů, zakládací
listiny a statutu společnosti, byl-li vydán
• Je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných do
kladů a kontrolovat v nich obsažené údaje

• Je oprávněna svolat mimořádné zasedání správní
rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti
• Je oprávněna stanovit ředitelce nebo správní radě
lhůty ke zjednání nápravy; není-li náprava zjednána,
dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatelky společnosti
Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady jedenkrát do roka.
Působnost a pravomoci ředitelky
Ředitelka je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti Na počátku, jenž řídí činnost společnosti a jedná
jejím jménem.
Ředitelka řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou
těch činností, které jsou zákonem, zakládací listinou
nebo statutem svěřeny do výlučné působnosti správní
rady. Ředitelka je jmenována správní radou, které je ze
své činnosti odpovědná. (Více na www.napocatku.cz
v sekci „Ke stažení.“)

Organizační struktura a zaměstnanci v roce 2017)
Správní rada

Dozorčí rada

Ředitelka

Administrativní
pracovnice

Koordinátorka
služeb

Fundraising a vztahy
s veřejností

Vedoucí pracovnice
Poradny Na Počátku

Vedoucí pracovnice
Domova pro dětský život

Vedoucí pracovnice
Bytů Na počátku
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Struktura úvazků pracovního týmu)
Poradna Domov pro
Byty
Na počátku dětský život Na počátku
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Mariana
Monika
Tomáš
Petr
Lucie
Jitka
Marie
Eva
Marie
Nikola
Martina
Marta
Jitka
Marek
Marie
Eva
Eva
Eva

Ambrožová, Mgr.
Andrášová
Bendl, Bc.
Bohuslav
Bohuslavová
Došlová, Mgr.
Flesarová
Grünwaldová, Mgr.
Kosmáková
Křehová, DiS.
Kunstová, DiS.
Kupčíková, Mgr.
Morkusová
Pacher
Pacherová, Mgr. et Mgr.
Schwarzová
Tomanová
Vondráková, Mgr. Ing.

0,08
0,05

0,4
0,4

0,05
0,05

0,09
1
0,45
DPP
1
0,05
0,8
0,05
1
DPP
0,8

DPP
0,25
1
0,6
0,45

Režie

Osvěta

0,08
0,3

0,05

0,05

0,05
0,05
0,9
0,8
0,65
0,5
0,25
0,05
0,2

0,05
0,25

0,05
0,05

(k 31. 12. 2017)

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

Zpráva o hospodaření)
Základní rozdělení nákladů
Správa
a administrace
Propagace
a fundrasing

Základní rozdělení výnosů

7%

10 %
Nadace
a firemní
dárci

16 %

Vlastní příjmy

8%

27 %

Veřejnoprávní
dotace na
poskytování
sociálních služeb
(kraje a obce)

31 %

77 %

Individuální
dárci

Hlavní činnosti

24 %
Individuální projekt
IP JMK (ESF, OP Z)

NÁKLADY 2017
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

Poradna
32 331,99
54 043,00
36 757,00
6 069,00
66 557,33
305 413,00
103 395,00
0,00
1 254,00

Osvěta
3 466,90
0,00
40,00
532,00
8 189,74
71 431,00
24 861,00
0,00
641,00

Domov pro
dětský život
218 412,35
167 052,00
45 514,00
56 692,00
361 904,11
1 998 631,00
638 561,00
28 115,00
7 881,00

Byty Na počátku
166 461,79
182 807,00
80 828,45
43 173,00
224 905,57
1 052 784,00
356 532,00
0,00
4 226,00

Doplňková
činnost
647,00
23 419,00
13 296,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Režie
32 468,00
0,00
0,00
1 762,00
106 709,70
110 702,00
37 819,00
0,00
121,00
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Daň silniční
Daň z nemovitostí
Poplatky ostatní
Bankovní poplatky
Rozhlasové poplatky
Televizní poplatky
Správní příspěvek (byt v doplňkové činnosti)
Pojistné aut
Pojistné DHM
Pojistné služeb
Pojistné ostatní
Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy
NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY 2017

29

Úhrada za ubytování
Úroky
Ostatní výnosy
Zúčtování fondů
z toho: veřejná sbírka
ostatní příspěvky
jiné
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka + ostatní příspěvky

125,00
0,00
0,00
736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 877,00
1 076,00
2 900,00
0,00
82 672,00
699 206,32

Poradna
0,00
49,74
0,00
82 672,00
0,00
0,00
82 672,00
222 084,58
182 584,42

0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 188,64

Osvěta
0,00
3,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 185,35
109 185,35

8 075,00
0,00
620,00
1 947,00
3 600,00
2 295,00
0,00
15 543,00
10 284,00
1 077,00
2 900,00
0,00
280 492,00
3 849 595,46

Domov pro
dětský život
291 240,00
160,43
42 621,00
1 007 592,29
417 052,68
310 047,61
280 492,00
690 930,74
140 371,40

1 875,00
0,00
100,00
939,00
540,00
0,00
0,00
0,00
1 991,00
1 076,00
3 035,00
0,00
122 661,00
2 243 934,81

Byty Na počátku
274 980,00
84,19
8 065,00
122 661,00
0,00
0,00
122 661,00
276 844,62
261 687,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
26 310,00
65 580,00

Doplňková
činnost
0,00
0,00
78 636,00
26 310,00
0,00
26 310,00
0,00
0,00
0,00

0,00
50,00
0,00
466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,99
22 240,00
0,00
312 480,69

Režie
0,00
12,91
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312 147,78
312 147,78

Lesy ČR
Nadace Agrofert
Nadační fond J & T
Dotace celkem
Dotace JMK (bývalé dotace MPSV)
Dotace Jihomoravský kraj
JM kraj – Individuální projekt OP Z
Město Brno
MČ Brno - sever
VÝNOSY CELKEM

CELKEM ZA ORGANIZACI
(služby, projekty, režie)
Spotřeba materiálu
z toho:
kancelářské potřeby
odborná literatura
zařízení do 3000,- Kč
pořízení drobného hmotného materiálu
materiál na aktivity
materiál na výrobky
propagační materiál, složenky
spotřeba pohonných hmot
hygienické potřeby
potraviny

39 500,16
0,00
0,00
394 400,00
332 400,00
23 000,00
0,00
34 000,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

260 301,84
285 041,00
5 216,50
1 777 685,00
0,00
0,00
1 777 685,00
0,00
0,00

198,00
14 959,00
0,00
1 561 300,00
1 085 200,00
102 100,00
0,00
374 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

699 206,32

109 188,64

3 810 229,46

224 3934,81

104 946,00

312 480,69

Náklady
2015

Náklady
2016

Náklady
2017

401 685,45

539 080,58

453 788,03

27 727,76
9 728,00
68 532,94
36 006,80
8 990,10
8 810,00
126 059,85
14 080,00
10 596,00
3 667,00

35 440,77
3 798,00
75 210,12
193 067,95
6 779,64
7 513,00
118 873,90
19 071,00
10 017,00
2 713,00

35 792,68
1 833,00
40 045,00
83 376,00
19 055,00
7 634,00
182 262,35
17 733,00
12 329,00
2 516,00
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spotřební materiál na provoz a údržbu
ochranné pomůcky
materiální podpora uživatelek
ostatní materiál
Spotřeba energií
z toho: vodné a stočné

palivo – uhlí
elektřina
energie (byt v doplňkové činnosti)
plyn
Opravy a udržování
z toho: opravy staveb
opravy aut
opravy zařízení
bytový fond (byt v doplňkové činnosti)
Cestovné
Ostatní služby
z toho: telefon
internet
poštovné
školení a vzdělávání
supervize
komunální odpad
propagace
nájemné
právní a ekonomické služby
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43 686,00
355,00
36 709,00
6 737,00
398 498,00
78 141,00

43 401,20
0,00
18 438,00
4 757,00
428 947,00
69 195,00

47 474,00
120,00
2 330,00
1 288,00
427 321,00
73 858,00

42 606,00

42 174,00

43 271,00

148 143,00
1 372,00
128 236,00
63 062,62
8 904,62
16 498,00
36 552,00
1 108,00
142 878,00
651 744,31
39 208,43
12 170,20
63 464,63
43 924,50
70 108,00
8 704,00
194 678,93
45 000,00
80 725,20

164 845,00
20 083,00
132 650,00
35 354,58
9 187,00
3 168,00
9 703,58
13 296,00
113 042,02
807 090,93
43 678,51
13 384,23
76 419,44
57 843,00
98 868,00
6 000,00
219 345,00
55 000,00
89 588,00

176 833,00
22 839,00
110 520,00
176 435,45
117 916,00
8 774,00
36 449,45
13 296,00
108 228,00
768 266,45
47 748,57
14 596,52
99 355,85
24 070,00
74 542,00
7 793,72
255 204,00
55 000,00
67 465,00

pořízení DNM do 60 tis.
správa PC sítě
kopírování + fotografie
další služby České pošty
odvoz fekálií + rozbor vody
služby PO + BOZP, revize
revize el. + plyn
pracovně-lékařské služby
služby – podpora uživatelek
ostatní
Mzdové náklady
z toho: mzdy zaměstnanci
dohody o provedení práce
dohody o pracovní činnosti
Pojištění sociální a zdravotní – mzdy
Pojištění sociální a zdravotní - DPČ
Zákonné pojištění zaměstnanců
Daň silniční
Poplatky ostatní
Správní příspěvek (byt v doplňkové činnosti)
Zaokrouhlovací rozdíly
Bankovní poplatky
Rozhlasové poplatky
Televizní poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Pojistné aut
Pojistné DHM

2 580,00
6 840,26
901,00
1 021,60
2 081,00
27 439,00
30 130,70
0,00
0,00
22 766,86
3 249 578,00
2 994 853,00
146 314,00
108 411,00
1 035 185,00
36 854,00
12 947,00
10 138,00
800,00
150,00
0,00
8 543,00
4 365,00
1 620,00
539,00
24 914,00
15 304,00

2 580,00
10 833,72
419,00
980,40
369,00
26 340,00
23 452,70
950,00
1 870,00
25 448,93
3 234 765,00
3 050 703,00
104 991,00
79 071,00
1 047 504,00
30 325,00
12 821,00
9 575,00
2 410,00
1 800,00
- 0,10
3 781,53
5 940,00
1 620,00
0,00
24 718,00
16 311,00

3 588,96
10 809,32
698,00
1 065,31
2 769,00
26 340,00
25 599,20
750,00
1 922,00
48 949,00
3 538 961,00
3 376 990,00
86 611,00
75 360,00
1 161 168,00
28 115,00
14 123,00
10 075,00
720,00
1 800,00
0,00
4 115,00
4 140,00
2 295,00
0,00
15 543,00
18 152,00
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Pojistné služeb
Pojistné ostatní
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z nemovitostí
Odpisy
NÁKLADY CELKEM

CELKEM ZA ORGANIZACI
(služby, projekty, režie)
Úhrada za ubytování
Úroky
Zúčtování fondů
z toho: veřejná sbírka
ostatní příspěvky
jiné
Přijaté příspěvky celkem
z toho: veřejná sbírka + ostatní příspěvky
nadace, nadační fondy, občanská sdružení
Lesy ČR
Delikomat
Ostatní výnosy
z toho: telefon
cesty autem
látky + ostatní materiál
fakultativní služby
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3 714,00
9 014,00
20 005,00
0,00
422 793,00
6 514 331,38

Výnosy
2015

3 714,00
8 978,00
19 240,00
0,00
457 977,00
6 751 273,54

Výnosy
2016
444 064,00
1 164,74
967 165,52
342 045,49
625 120,03
0,00
733 074,12
639 574,12
3 500,00
0,00
90 000,00
22 870,00
431,00
2 895,00
249,00
4 441,00

3 229,00
9 085,99
22 240,00
50,00
512 135,00
7 279 985,92

Výnosy
2017
485 160,00
460,85
1 381 887,18
802 720,07
121 190,11
457 977,00
1 427 975,84
1 427 975,84
0,00
0,00
0,00
67 910,00
167,00
4 975,00
1 541,00
4 046,00

566 220,00
310,56
1 239 235,29
417 052,68
310 047,61
512 135,00
1 611 193,07
1 005 976,57
305 216,50
300 000,00
0,00
129 642,00
148,00
4 055,00
380,00
2 398,00

doplňková činnost
jiné
příspěvky na osvětové workshopy
Dotace Jihomoravský kraj (bývalé dotace MPSV)
Dotace Jihomoravský kraj
Dotace kraj Vysočina (bývalé dotace MPSV)
Dotace kraj Vysočina
Město Brno
Brno - sever
Brno - střed
Úřad práce
Individuální projekt JMK (OP Z)
VÝNOSY CELKEM

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
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
z toho: stavby

13 589,00
965,00
300,00
1 183 700,00
443 000,00
517 000,00
350 000,00
478 000,00
20 000,00
8 000,00
72 000,00
851 500,00
6 091 538,38

k 31. 12. 2015
13 230 056,50
12 435 121,00
685 041,00
109 894,50
105 333,00
95 333,00
10 000,00
- 4 946 893,50
- 4 151 958,00

55 681,00
0,00
1 500,00
1 685 000,00
318 923,00
0,00
0,00
908 666,67
0,00
0,00
0,00
475 290,00
6 751 273,54

k 31. 12. 2016
15 753 758,50
14 909 016,00
734 848,00
109 894,50
1 023 318,00
1 013 318,00
10 000,00
- 5 404 870,50
- 4 608 793,00

78 636,00
44 025,00
0,00
1 417 600,00
125 100,00
0,00
0,00
408 000,00
5 000,00
0,00
0,00
1 777 685,00
7 279 985,92

k 31. 12. 2017
15 692 995,00
14 909 016,00
686 285,00
97 694,00
1 023 318,00
1 013 318,00
10 000,00
- 5 856 242,00
- 5 115 698,00
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samostatné movité věci
drobný dlouhodobý majetek
Peníze
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku
Vlastní jmění
z toho: zůstatková hodnota majetku
ostatní
Fondy
z toho: dary – veřejná sbírka
dary ostatní na činnost společnosti
Krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní
Výsledek hospodaření
PASIVA CELKEM
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- 685 041,00
-109 894,50
97 082,00
1 807 643,63
0,00
21 664,00
106 369,00
4 623,00
10 425 877,63

k 31. 12. 2015
9 447 411,31
0,00
0,00
1 016 067,18
893 635,27
122 431,91
350 335,80
34 856,34
- 422 793,00
10 425 877,63

- 686 183,00
- 109 894,50
49 136,00
1 949 967,60
- 118 823,00
28 205,00
152 470,00
11 358,00
13 444 519,60

k 31. 12. 2016
12 008 328,31
11 372 206,00
636 122,31
727 100,29
417 052,78
310 047,51
668 119,00
40 972,00
0,00
13 444 519,60

- 642 850,00
- 97 694,00
53 191,00
1 531 561,94
0,00
29 350,00
232 190,00
8 407,00
12 714 770,94

k 31. 12. 2017
11 496 193,31
10 860 071,00
636 122,31
697 723,43
150 873,25
546 850,18
484 106,20
36 748,00
0,00
12 714 770,94

Stav peněžních prostředků v Kč

k 31. 12. 2015

Bankovní účty celkem
z toho: ČSOB – veřejná sbírka
ČSOB – dárcovský účet
ČSOB – Poštovní spořitelna
Česká spořitelna, a. s. – provozní účet
Peníze - pokladny celkem
z toho: Pokladna Domov pro dětský život
Pokladna Brno - provozní
Pokladna Byty Na počátku

k 31. 12. 2016

1 807 643,63
946 658,16
0,00
225 068,51
635 916,96
47 082,00
4 195,00
27 587,00
15 300,00

1 949 967,60
689 502,99
488 233,11
133 857,85
638 373,65
49 136,00
16 065,00
24 499,00
8 572,00

k 31. 12. 2017
1 531 561,94
543 618,98
453 507,57
146 650,53
387 784,86
53 191,00
25 776,00
8 938,00
18 477,00

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je společně s výroční zprávou zveřejněna ve sbírce listin v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 651.
Jihomoravský kraj schválil vyúčtování veřejné sbírky za rok 2017 bez výhrad.
Seznam dárců nad 10.000 Kč:
T1 Solution, Věra Václavková, Přemysl Kalous, Ladislav Čech, Jan Czernin, Jindra Pelikánová, Stanislav Dlouhý, Marek
Pasovský, Klára Osolsobě, Petr Osolsobě, Eva Vondráková - ostatní dárci si nepřáli být ve výroční zprávě uvedeni.
Součet 3 největších ročních mezd v organizaci: 882 165,- Kč
Odměna ředitelky: 0,- Kč
Ředitelka Eva Vondráková vykonává funkci bezplatně. V organizaci byla v roce 2017 zaměstnána jako koordinátorka
služeb a ekonomka. Za tyto pozice činila její roční hrubá mzda v roce 2017 celkem 356 400,- Kč.
Doplňková činnost:
V rámci doplňkové činnosti (pronájem bytových prostor) jsme vykázali výnos ve výši 39 366,- Kč. Celý výnos byl v roce
2017 použit na provozní náklady Domova pro dětský život.
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Poděkování)
Děkujeme Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu
Poradny Na počátku a Bytů Na počátku (www.brno.cz).

Sociální služba Domov pro dětský život je financována
v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční podporu Poradny Na počátku, Domova pro dětský život a Bytů Na
počátku (www.kr-jihomoravsky.cz).
Děkujeme společnosti Lesy ČR, s.p. za poskytnutí daru na
provoz našich služeb a za poskytnutí vánočních stromků
do Domova pro dětský život a Bytů Na počátku.
Děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutí daru na provoz
našich služeb.
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Společnosti AT&T za uspořádání vánoční sbírky dárků
pro maminky a děti z Domova pro dětský život a Bytů
Na počátku.
Obecně prospěšné společnosti Bakhita za materiální
a další podporu maminek v našich službách.
Biskupství brněnskému za morální podporu naší činnosti.
Dobrotetám z Brna za organizování kontinuální sbírky
pro maminky a za jejich další podporu.
Filipu Čejkovi za grafickou úpravu všech našich prezentačních materiálů.
P. Josefu Koláčkovi SJ za morální podporu naší činnosti.
Miroslavě Křížové za vlastnoručně uháčkované oblečky
pro děti.
Společnosti LMC za poskytnutí kreditů na inzerci v systémech jobs.cz a práce.cz.
Blance Pokorné za organizaci velké materiální sbírky pro
maminky a děti.
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Manželům Sládkovým za materiální podporu maminek
s dětmi.
Marii Šilerové za vyšívaná přání určená k prodeji na infostánku.
Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální
podporu naší činnosti.
Společnosti Takko Fashion za materiální podporu maminek a dětí.
Společnosti Tvořivý ráj za zvýhodněnou cenu dárku pro
dárce do vánočního dopisu.
Agentuře Větrník a Blance Čermákové za finanční a materiální podporu našich projektů a maminek s dětmi.
Mgr. Veronice Vymětalové za poskytování konzultací,
kurzů a supervizí.
A velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální
dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem
pomáhají uskutečňovat naše poslání.
Výroční zprávu graficky připravil Filip Čejka. Všechny osoby
(nebo jejich zákonní zástupci) zobrazené na fotografiích se zveřejněním ve výroční zprávě souhlasí.

