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Vážené a milé, vážení a milí,
v poslední době se setkáváme s nejrůznějšími názory  
a postoji, které zpochybňují potřebnost a efektivnost ne-
ziskových organizací. Setkali jsme se také s představou, 
že neziskové organizace mají po svém založení automa-
tický nárok na příspěvky z veřejných zdrojů a peníze da-
ňových poplatníků se proto ztrácejí v projektech kdeja-
kých pochybných podnikavců, kteří si tak zjednodušují 
život. Ujišťování, že tomu tak není, se zdá být podobné 
boji s větrnými mlýny. Je škoda, že takové legendy vrhají 
stín na dobrou práci těch, kteří každý rok věnují několik 
desítek hodin a nezměřitelné úsilí tomu, aby vyhověli 
všem požadavkům registrací, žádostí, kontrol, monito-
rovacích nebo závěrečných zpráv. Zároveň si velmi váží-
me všech, kteří nám důvěřují a společně s námi ženám v 
tísni i jejich dětem pomáhají.

Ve výroční zprávě, kterou právě držíte v ruce, vám rádi 
představíme, jak jsme v roce 2018 pracovali, a také, jak 
jsme hospodařili. Chceme vám podrobně ukázat fun-
gování našich tří sociálních služeb a v závěrečné části 
dokumentu předložit přehled našich příjmů a nákladů. 
Vše děláme proto, abychom mohli poskytovat co možná 
nejlepší pomoc těm, které se cítily být na své problémy 
samy. Tak chráníme a rozvíjíme lidský život. Prostředky, 
které jsme dostali k tomuto účelu, se snažíme využívat, 
jak nejefektivněji umíme.
Vážení přátelé a podporovatelé, také díky vaší podpoře 
se v našich azylových domech mohlo v roce 2018 narodit 
devět dětí. Děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme pří-
jemné čtení.

S vděčností,
Eva Vondráková, ředitelka
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Úvodní slovo)

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

Obecně prospěšná společnost Na počátku chce být nablízku zejména ženám, které zaskočilo nečekané 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

Poradenství pro ženy, které se 
v důsledku těhotenství nebo 
mateřství ocitly v obtížné 
situaci. Nabízíme vyslechnutí, 
podporu i praktickou pomoc.

Azylový dům Domov pro dět-
ský život nabízí klidné zázemí 
pro dobu těhotenství a raného 
mateřství. Nachází se na utaje-
né adrese mimo Brno.

Služba pomáhá a podporuje 
ženy, které například odcháze-
jí z azylových domů, ale přes 
veškerou snahu se jim nedaří 
najít vlastní bydlení.

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

Číslo dárcovského účtu: 
2279999227/0300

Číslo provozního účtu: 
1344243369/0800
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Poslání)

K ochraně a rozvoji života organizace přispívá:

1) provozováním azylových domů se sociálním progra-
mem pro těhotné ženy v tísni, které si přejí své dítě do-
nosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají 
podmínky (takové domovy mají být bezpečným místem 
pro ochranu ohroženého života a prostředím podpůr-
ným pro osobnostní zrání);

2) poradenstvím ženám, které se v souvislosti s těhoten-
stvím 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 lidské-
mu 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.

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.
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Pošlete libovolnou částku na dárcovský účet:

 
 

Přispět můžete i anonymně prostřednictvím veřejné sbírky – složenkou, převo-
dem nebo osobně. 

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

Podpořte naše projekty)

Číslo účtu veřejné sbírky: 
3657833/0300

Číslo dárcovského účtu: 
2279999227/0300 
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Pokud si vyberete podporu touto formou, rádi vám na vaše jméno 
vystavíme potvrzení, které je možné použít pro daňový odpočet.

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



(nebo 60 nebo 90)  

(nebo 60 nebo 90)  
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DMS NAPOCATKU 30

DMS TRV NAPOCATKU 30

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč (podle výběru příslušné částky).

V případě dlouhodobé podpory, kterou je možné kdykoliv odvolat, zvolte heslo: 

A každý měsíc se vám automaticky odečte 30 nebo 60 nebo 90 korun. 
Více informací na webu www.darcovskasms.cz. Děkujeme.

Od roku 2018 je možné podpořit služby Na počátku také zasláním dárcovské 
textové zprávy na číslo 87 777 ve tvaru:

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

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.

Přijde vám smysluplné, co děláme? Pomáhejte s námi. DĚKUJEME
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Leden)
• První pracovní den nového roku jsme dostali příležitost 
vystoupit ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Pozvat 
jsme mohli také na koncert u kapucínů v Praze na Hrad-
čanech, který se uskutečnil den poté. V rámci benefiční-
ho cyklu Večery u kapucínů vystoupil Pražský komorní 
kytarový orchestr. Do kapuce řeholníka pak lidé vhodili 
na podporu Na počátku více než 17 tisíc korun. 
• Svou práci pro těhotné ženy a maminky s dětmi v tísni 
jsme prezentovali ve článku časopisu Rodinný život.
• V závěru měsíce pro Na počátku poprvé zahráli členo-
vé divadelního improvizačního spolku, který si říká Stří-
davá péče. Polovina výtěžku každého představení putuje 
na dobrou věc.

Únor)
• Pro pracovníky Na počátku začal kurz Motivačních 
rozhovorů. Jedná se o terapeutický a komunikační pří-
stup zaměřený na podporu vnitřní motivace lidí při změ-
ně chování. Metoda má klinicky ověřenou účinnost. Tři 
dvoudenní setkání vedl psycholog a psychoterapeut Jan 
Soukup.

Březen)
• Sestry kapucínky ve Šternberku věnovaly Na počátku 
výtěžek svého koncertu. Zahrálo a zazpívalo hudební 
uskupení Vernum. 
• Na Fakultě sociálních studií v Brně jsme se účastnili Jar-
marku neziskových organizací. 
• Na konto Na počátku putoval také výtěžek Velikonoč-
ního jarmarku Jihomoravského kraje.
• Jitka Došlová prezentovala činnost Na počátku sociál-
ním pracovnicím Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. 
• Maminky v Domově pro dětský život barvily veliko-
noční vajíčka třemi technikami, pekly beránky z piškoto-
vého těsta, kynuté mazance a smažily koblihy.

Duben)
• Pracovníci pokračovali v kurzu Motivačních rozhovo-
rů. Kromě tří dvoudenních setkání s praktickými nácviky 
kurz obsahoval také četbu literatury a vypracování do-
mácích úkolů.

Květen)
• Pracovníci Na počátku vystoupili v pořadu Neziskovky 
na Rádiu Applaus. 
• V závěru měsíce podruhé vystoupili pro Na počátku 
členové improvizačního divadla Střídavá péče. 

Rok 2018 a jeho události)
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• Návštěvníci našeho stánku na akci „Dobrý den Ko-
ciánko“ měli jako první možnost přečíst si část nedo-
končeného komiksového příběhu a zamyslet se, jak by 
se sami v podobné situaci zachovali. Zvali jsme je také  
k napsání asociací k heslům „porod“, „mateřství“, „vzta-
hy“ – na balicím papíru tak vznikala barevná koláž.
• Ke 100. výročí volebního práva žen jsme se účastnili 
akce v Divadle Husa na provázku, která se konala v rám-
ci festivalu Meeting Brno. Ze sbírky pořádané městem  
Brnem jsme dostali dětské knížky.

Červen)
• Krátce před prázdninami jsme se účastnili Dne Huso-
vic, Dne radnice na Lesné, slavností v Hustopečích i Dne 
prorodinných a seniorských organizací na Moravském 
náměstí v Brně. Také na těchto akcích jsme rozšiřovali 
povědomí o naší činnosti. 
• Zástupci Na počátku se účastnili Valné hromady 
ANNO JMK. 
• V Poradně jsme změnili otevírací dobu. Dva dny v týd-
nu jsou nově vyhrazené pro práci na osvětě. Nonstop te-
lefonní linka však nadále zůstala zachována a ženy mají 
i nadále možnost kdykoliv Poradnu kontaktovat pro-
střednictvím e-mailu. Pracovnice jim odpoví co možná 
nejdříve.

Červenec)
• Informace o organizaci i výrobky z azylových domů  
k zakoupení jsme nabídli návštěvníkům Dnů lidí dobré 
vůle na Velehradě. 
• Dárci mohou od léta nově podpořit organizaci také 
prostřednictvím DMS zprávy. 
• Z nadace Výboru dobré vůle jsme do Domova pro dět-
ský život pořídili protipožární dveře.

Srpen)
• Kromě dalších letních aktivit se klientky Domova pro 
dětský život vydaly na výlet na kozí farmu. 
• Z nadace Výboru dobré vůle jsme do Domova pro dět-
ský život pořídili skříňky na nádobí.

Září)
• Se začátkem školního roku jsme dokončili úpravy we-
bových stránek, které dostaly zcela nový vzhled. 
• Začala se také rýsovat podoba koncertu k 25. výročí 
organizace, potvrzeno bylo místo konání i vystoupení 
souboru Police Symphony Orchestra. 



• O Na počátku si přečetli čtenáři Severníku – periodika 
městské části Brno-sever. 
• Všichni pracovníci se setkali na jednodenním team-
buildingu, na kterém se věnovali poslání organizace – 
ochraně a rozvoji lidského života.

Říjen)
• Tři příběhy zpracované komiksovou formou seznamo-
valy se službami organizace Na počátku. Kampaň měla 
svou internetovou podobu ve formě videa i plakátovou 
verzi, která byla určena pro brněnskou MHD. Hrdinky 
tří komiksů vyprávěly svůj příběh, jak nečekaně a v ne-
vhodnou dobu otěhotněly, popisovaly okolnosti, své 
obavy a starosti, jak se o dítě postarají. 
• O Domově pro dětský život připravila redaktorka ČT 
reportáž pro Události z regionů.

Listopad)
• Už potřetí jsme se zúčastnili akce „Giving Tuesday“, 
která je oslavou dárcovství. V tento den jsme rozesílali 
dopis dárcům s pozváním na akce k 25. výročí organizace.  
• Převzali jsme také příspěvek na obnovu vybavení od 
společnosti Delikomat, která uspořádala sbírku mezi 
svými zaměstnanci. 

• V předvečer akce Giving Tuesday pro Na počátku 
uspořádala další představení divadelní skupina Střídavá 
péče. 
• Zapojili jsme se do projektu „Spolu s vámi“ firmy 
IKEA. Akce vrcholila po Novém roce.

Prosinec)
• Požádali jsme o podporu Nadaci Divoké husy s pozi-
tivním výsledkem. Spolupráce se pak uskutečnila v břez-
nu následujícího roku. 
• Se stánkem jsme se, jako každoročně, účastnili Ad-
ventních trhů na Moravském náměstí v Brně. Nabízeli 
jsme informace o pomoci těhotným ženám a maminkám  
s dětmi v tísni a prodávali jsme také výrobky z azylových 
domů a od podporovatelek organizace. 
• Pracovníci a podporovatelé Na počátku svěřují nena-
rozené děti i jejich rodiče také modlitbě, například ve 
společné novéně za nenarozené děti před slavností Zvěs-
tování Páně a na 1. neděli adventní.
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Registrovaná sociální služba Odborné sociální poradenství, číslo 
registrace 4472865.

Organizace Na počátku nabízí těhotným ženám  
a maminkám s dětmi v tísni ucelený systém tří sociálních 
služeb, které se vzájemně doplňují a navazují na sebe. 
Pomoc se pro každou klientku nastavuje individuálně. 
Podle svých potřeb se žena rozhodne, které služby  
a v jakém rozsahu využije.
Vzhledem k tomu, že azylové domy se nacházejí kvůli 
bezpečí klientek na neveřejné adrese, vstupní branou 
do služeb organizace Na počátku je Poradna. Klientky 
mohou pracovnice kontaktovat telefonicky, e-mailem, 
prostřednictvím internetového formuláře nebo se s nimi 
osobně setkat v Soběšické ulici v Brně. Všechny formy 
konzultace jsou zdarma a služba je otevřená všem ženám 
z celé České republiky včetně nezletilých dívek. Poradna 
jim nabízí prostor promluvit si o své situaci, zeptat se  
a společně hledat východisko. V případě, že to situace 
ženy vyžaduje, může si z Poradny odnést věci pro 
miminko nebo zboží z potravinové banky. Poradenství 
a materiální pomoc využívají také celé rodiny s více 
dětmi.
V roce 2018 se pracovnice Poradny Jitka Došlová a Eva 
Grünwaldová začaly více věnovat osvětě. Pod novým 

vedením, kterého se ujala Jitka Došlová, se zkrátila 
konzultační doba Poradny z pěti na tři pracovní dny  
v týdnu. Opatření mělo za cíl dát větší prostor přípravě 
workshopů pro školy a pro veřejnost. Koncem roku 
se mimo jiné pracovnice Poradny účastnily kurzu pro 
lektory Národní iniciativy pro život v programech pro 
školy „Moje cesta na svět“ a „Prevence neplánovaných 
těhotenství a interrupcí“.

Jak Poradnu Na počátku kontaktovat:
telefonicky: kontaktní nonstop linka • 774 440 821 nebo 
548 221 405
emailem: • poradna@napocatku.cz
osobně: • Poradna Na počátku, Soběšická 560/60,  
Brno-Husovice
webovým formulářem na stránkách • www.napocatku.cz

Co Poradna Na počátku nabízí:
pomoc při udržení si dosavadního bydlení, případně • 
při hledání nového
pomoc při řešení potíží ve vztazích• 
poradenství při hospodaření s penězi včetně toho, jak • 
ušetřit a jak dobře zabezpečit sebe a očekávané dítě
poradenství týkající se finanční pomoci od státu• 
zprostředkování sociálních a veřejných služeb• 
zprostředkování kontaktu na azylové domy• 

Poradna Na počátku)
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doprovázení do veřejných a sociálních služeb• 
poskytnutí základních informací týkajících se těhotenství• 
zprostředkování pomoci Potravinové banky• 

Ženám, které zvažují potrat jako řešení své situace, 
Poradna nabízí:

prostor pro zvážení důvodů, kvůli kterým se žena při-• 
klání k řešení situace umělým potratem
informace o možných důsledcích umělého potratu• 
pomoc a podporu při rozhodování donosit své dítě• 
informace o alternativních možnostech potratu (adop-• 
ce, pěstounská péče)
konkrétní pomoc v těhotenství a mateřství• 

Preventivní programy pro školy:
Program „Pro život“ obsahuje lekce:

Moje cesta na svět pro 3. ročník ZŠ• 
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí pro • 
9. ročník ZŠ

Program inspiruje žáky k pozitivnímu pohledu na sebe 
sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku a partnerství. 
Seznamuje je s principy lidské plodnosti a s početím. 
Vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k partnerským 
vztahům a k sexu odpovědně.
Cílem je snížení rizikového chování mládeže a počtu 
neplánovaných těhotenství.

Školy si mohou program objednat na e-mailu:  
prevence@napocatku.cz
Více informací najdete na:  
www.napocatku.cz/programy-pro-skoly

Poradna Na počátku v číslech:
Celkový počet klientek: 212
Celkový počet kontaktů a intervencí: 417
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Do Poradny jednoho dne zavolala rozrušená žena. 
Nepředstavila se a mluvila překotně. Před několika dny 
se dozvěděla, že čeká dítě. Měla už dva syny. Mluvila 
o tom, jak je fyzicky a duševně vyčerpaná. Rodina 
neměla podporu v prarodičích a žena na druhé straně 
telefonní linky mluvila o touze mít alespoň chvilku 
pro sebe. Nemuset se chvíli starat o svačiny, kroužky 
nebo špinavé prádlo. Manžel se prý na děťátko těší, ale 
ona ví, že péče by stejně byla převážně na ní. A není 
si jistá, kolik toho ještě unese. Manžel jí prý řekl, ať se 
ohledně případného potratu rozhodne, jak sama chce, 
a on ji podpoří. To ale volající žena vnímala jako další 
obrovský tlak. Bála se, že bude později litovat, ať se 
rozhodne tak, či onak. Pracovnice Poradny Na počátku 
se snažila zjistit, co ženu nejvíce trápí. Ubezpečila ji, že 
jí chce pomoci a snaží se jí porozumět, aby pak mohly 
společně hledat východisko. Jsou případy, kdy se ženy 
se svým konečným rozhodnutím pracovnicím Poradny 
nesvěřují, ani už se později neozvou. I tento patří 
mezi ně. Pro všechny v organizaci Na počátku však je 
důležité, že nikdo se svým rozhodnutím nakonec není 
tak úplně sám, jak si původně myslel.
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Registrovaná sociální služba Azylové domy pro matky s dětmi, 
číslo registrace 3165111

Domov pro dětský život nabízí klidné a bezpečné zá-
zemí pro dobu těhotenství a raného mateřství. Protože 
jsou mezi klientkami i oběti domácího násilí, nachá-
zí se tato služba na neveřejné adrese. V jednu chvíli se  
v Domově pro dětský život může ubytovat až osm ma-
minek se svými dětmi. Mají k dispozici svůj vlastní po-
koj. Kuchyňku a sociální zázemí mají dohromady s dal-
šími klientkami na patře.

Kromě ubytování se klientky v Domově pro dětský ži-
vot účastní také sociálního programu, který se zaměřu-
je na rozvoj jejich dovedností. Ženy si s pracovnicemi 
například povídají o správné péči o dítě, společně vaří, 
vytvářejí plány hospodaření nebo se zapojují do ruko-
dělných aktivit, případně mohou využít psychoterape-
utické podpory. Kurzy jsou pro každou klientku upra-
vené tak, aby byly pro její konkrétní situaci co nejvíce 
prospěšné a ona mohla nově nabyté dovednosti využít 
ve svém samostatném životě. Pomoc je nastavena tak, 
aby směřovala ženy k samostatnému aktivnímu řešení 
problémů.

Domov pro dětský život nabízí:
ubytování v samostatných pokojích• 
podporu a nácvik rodičovských dovedností včetně ve-• 
dení hospodaření a udržování domácnosti
poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj a pora-• 
denství v oblasti vztahů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při jednání  • 
s úřady a institucemi, s organizacemi atd.
doprovázení při vyřizování žádostí, na jednání a vy-• 
šetření v záležitostech týkajících se dítěte a na jednání  
v záležitostech týkajících se rodiny
pomoc a podporu při zvládání obtížných životních  • 
situací

Místo služby
Služba je poskytována v domě se dvorkem a zahradou • 
s altánem. Služba má neveřejnou adresu, nachází se 
mimo Brno. 

Domov pro dětský život)

16 17



Aneta přišla do Domova pro dětský život v 9. měsíci 
těhotenství. Bylo jí 22 let. S partnerem, který byl zá-
vislý na drogách, přišla o bydlení a žila dva měsíce ve 
stanu. Přicházející dítě pro ni bylo impulsem změnit 
svůj život a začít znovu. V Domově pro dětský život 
dostala výbavičku pro miminko. Na kurzech v azy-
lovém domě se dozvídala vše důležité o péči o dítě, 
jak mu vařit jednoduché pokrmy nebo rozpoznávat 
základní nemoci. Dítěti se Aneta nyní snaží dát co 
nejvíce mateřské lásky a do budoucna mu zajistit zá-
zemí stabilního domova.

 

Domov pro dětský život v číslech:
Celkový počet klientek: 26
Počet dětí, které se narodily maminkám ubytovaným  
v Domově pro dětský život: 4
Počet dětí, které se narodily maminkám po odchodu  
z Domova: 4
Počet dětí, které do Domova přišly s maminkami: 26
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Registrovaná sociální služba Azylové domy pro matky s dětmi, 
číslo registrace 2291415

Byty Na počátku jsou druhým azylovým domem orga-
nizace Na počátku. Jsou nejmladší službou, která má 
navazovat na práci Domova pro dětský život a dalších 
azylových domů. Byty Na počátku vznikly, aby daly 
ženám v tísni i jejich dětem více prostoru pro řešení 
dlouhodobějších problémů. Jsou určeny zejména těm 
ženám, kterým se přes veškerou snahu nedaří najít vlast-
ní stabilní bydlení. Fungování rodiny se zde podobá 
běžné domácnosti. Matka s dětmi bydlí v samostatném 
bytě, stále se však může spolehnout na podporu sociál-
ních pracovnic.

Kromě zajištěného bydlení klientkám služba nabízí také 
rozvoj v různých oblastech. Stejně jako v Domově pro 
dětský život i zde se pomoc nastavuje individuálně s cí-
lem posílit dovednosti, znalosti a informovanost klien-
tek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami 
zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným 
životem ve společnosti.

V Bytech Na počátku je možné ubytovat až čtyři ženy 
s jejich dětmi v samostatných bytech. Protože mezi kli-

entkami bývají také oběti domácího násilí, má služba 
neveřejnou adresu.

Součástí služby je:
ubytování v samostatném bytě• 
podpora a nácvik rodičovského chování• 
poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj, které vy-• 
tváří prostor pro reflexi vlastního fungování ve vzta-
zích
terapeutická práce s ženami včetně videotréninku in-• 
terakcí
sociálně terapeutická práce s dětmi rozvíjející jejich so-• 
ciální schopnosti a dovednosti
poradenství nebo doprovod na úřady (pomoc při ori-• 
entaci v této záležitosti)
poradenství v oblasti fungování sociálních systémů, • 
vzdělávání a práva
krizová intervence• 

Byty Na počátku)

20 21

Byty Na počátku v číslech:
Celkový počet klientek: 8
Počet dětí, které se narodily maminkám po odchodu 
z Bytů: 1
Počet dětí, které do Bytů přišly s maminkami: 16
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Paní Magda se svým mužem žila 16 let, měli spolu 4 
děti. Manžel propadl alkoholu a vztek si vybíjel na své 
ženě. Proto se paní Magda rozhodla, že se svými dět-
mi odejde a nastěhovala se do menšího bytu. Odtud 
se ale musela po několika měsících narychlo vystěho-
vat, protože majitel měl s bytem plány pro svou dce-
ru. Hledala proto pomoc u přátel a příbuzných. Dvě 
starší děti šly bydlet k babičce, s mladšími mohla paní 
Magda nějakou dobu strávit u kamarádky. Po nějaké 
době se nastěhovala do jednoho z Bytů Na počátku, 
kde s dětmi našla klid a zázemí. Za pomoci sociálních 
pracovnic se snaží vyřešit své dluhy a našetřit si na 
kauci nutnou pro získání nového podnájmu.
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Manuál užívání označení

Spolehlivá veřejně  
prospěšná organizace

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
„Značku spolehlivosti“ získávají prověřené organizace 
hospodařící řádně se svěřenými prostředky, které záro-
veň transparentně a efektivně využívají pro naplňování 
svého poslání.

Organizace procházejí několikaměsíčním hodnocením, 
kdy se zkoumají a následně posuzují různé oblasti jejich 
řízení, ať jde o samotné finanční řízení a efektivitu nákla-
dů nebo případné střety zájmů, ale také např. zastupitel-
nost vedení, komunikaci s dárci, úroveň ochrany osob-
ních 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 přehodnocení.

www.znackaspolehlivosti.cz

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

Jsme členy
Síť aktérů pro domov (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).

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 za-
chování účelu, k němuž byla společnost založena a dbá 
na řádné hospodaření s majetkem. Správní rada rozhodu-
je o věcech jí svěřených do působnosti podle § 13 zákona  
o obecně prospěšných společnostech. Správní rada zase-
dá nejméně jednou za rok. Zasedání svolává a řídí před-
seda.

Působnost a pravomoci dozorčí rady
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti se zá-
konem stanovenou pravomocí.

Přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku  • 
a výroční zprávu společnosti
Nejméně jednou ročně předkládá správní radě a ředi-• 
telce 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 dokla-• 
dů 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 dozor-
čí 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.“)
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Hodnotový kodex)
Každý člověk je hluboce ctěn, a to sám o sobě, bez ohledu na společenské po-
stavení, 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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Organizační struktura a zaměstnanci v roce 2018)

Vedoucí pracovnice
Poradny Na Počátku 

Vedoucí pracovnice  
Domova pro dětský život 

Vedoucí pracovnice 
Bytů Na počátku 

Koordinátorka
služeb

Administrativní
pracovnice 

Ředitelka

Správní rada Dozorčí rada

Fundraising a vztahy
s veřejností

Metodička



Struktura úvazků pracovního týmu) (k 31. 12. 2018)
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Poradna
 Na počátku

Domov pro 
dětský život

Byty 
Na počátku Režie Osvěta Pracovní zařazení

Mariana Ambrožová, Mgr. 0,2 0,2 0,2 0,15 fundraiser a PR pracovník
Tomáš Bendl, Bc. 0,05 0,45 0,3 0,05 0,05 fundraiser a PR pracovník
Petr Bohuslav DPP topič a údržbář
Lucie Bohuslavová 1 pracovnice v sociálních službách
Jana Buštová, Mgr. et Mgr. DPP DPP DPP metodička
Michal Cukr DPP DPP DPP správce webu
Jitka Došlová, Mgr. 0,35 0,05 0,1 vedoucí Poradny Na počátku a sociální pracovnice 
Marie Flesarová 0,8 pracovnice v sociálních službách – dlouhodobá pracovní neschopnost
Eva Grünwaldová, Mgr. 0,35 0,05 0,1 sociální pracovnice
Šárka Heklová 0,6 pracovnice v sociálních službách
Marie Kosmáková 1 pracovnice v sociálních službách 
Nikola Křehová, DiS. DPP 0,9 vedoucí Bytů Na počátku, sociální pracovnice a lektorka
Martina Kunstová, DiS. 0,9 vedoucí Domova pro dětský život a sociální pracovnice
Jitka Morkusová 0,8 pracovnice v sociálních službách
Marek Pacher 0,5 správce Bytů Na počátku
Marie Pacherová, Mgr. et Mgr. 0,25 0,35 terapeutka a sociální pracovnice
Lenka Růžičková, Mgr. 0,7 sociální pracovnice
Eva Schwarzová 1 pracovnice v sociálních službách
Eva Tomanová 0,05 0,6 0,05 0,05 0,05 administrativní pracovnice
Pavla Treterová 1 pracovnice v sociálních službách
Eva Vondráková, Mgr. Ing. 0,05 0,45 0,2 0,25 0,05 koordinátorka služeb, ekonomka
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Základní rozdělení nákladů Základní rozdělení výnosů

Propagace
a fundrasing

12 %

Nadace a firemní dárci1 %Vlastní 
příjmy

9 %

Individuální  
projekt IP JMK 
(ESF, OPZ)

42 %

Hlavní činnosti 

80 % Veřejnoprávní dotace  
na poskytování sociálních 
služeb (kraj a obce)

10 %

Individuální
dárci

38 %

Správa
a administrace

8 %

Zpráva o hospodaření)

NÁKLADY 2018 Poradna Domov pro  
dětský život

Byty
 Na počátku Osvěta Režie Doplňková

 činnost
Spotřeba materiálu (materiálové náklady celkem) 49 937,99 137 320,73 132 177,83 4 911,81 29 661,00 0,00
Spotřeba energií 51 038,00 136 194,00 169 821,00 0,00 0,00 23 305,00
Opravy a udržování 17 896,00 107 534,00 19 457,00 0,00 1 633,30 25 165,00
Cestovné 3 928,00 58 676,00 36 713,00 5 898,00 3 036,00 0,00
Ostatní služby 74 986,16 243 036,65 197 936,78 13 132,65 32 085,12 1 996,00
Mzdové náklady 305 374,00 2 146 782,00 1 175 013,00 118 987,00 118 625,00 0,00
Pojištění sociální a zdravotní - mzdy 105 218,00 710 309,00 399 682,00 41 724,00 40 582,00 0,00
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Pojištění sociální a zdravotní -DPČ 0,00 21 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 1 178,00 9 162,00 4 827,00 778,00 0,00 0,00
Daň silniční 75,00 5 238,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00
Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
Poplatky ostatní 0,00 1 800,00 0,00 0,00 230,00 300,00
Bankovní poplatky 703,00 2 922,11 2 186,00 214,00 611,00 0,00
Rozhlasové poplatky 0,00 1 080,00 540,00 0,00 0,00 0,00
Televizní poplatky 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Správní příspěvek (byt v doplňkové činnosti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00
Poskytnuté členské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00 12 490,00 0,00
Odpisy 82 672,00 287 917,00 122 661,00 0,00 0,00 26 310,00
NÁKLADY CELKEM 693 006,15 3 872 470,49 2 264 264,61 185 645,46 239 003,42 78 876,00

VÝNOSY 2018 Poradna Domov pro  
dětský život 

Byty 
Na počátku Osvěta Režie Doplňková

 činnost
Úhrada za ubytování 0,00 232 190,00 250 400,00 0,00 0,00 0,00
Tržby z prodeje DNM a DHM 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úroky 20,59 132,52 45,95 4,95 15,94 0,00
Ostatní výnosy 0,00 76 512,00 7 514,00 0,00 0,00 76 828,00
Zúčtování fondů 82 672,00 895 640,43 122 661,00 0,00 0,00 26 310,00
z toho: veřejná sbírka 0,00 150 873,25 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní příspěvky 0,00 456 850,18 0,00 0,00 0,00 0,00
jiné 82 672,00 287 917,00 122 661,00 0,00 0,00 26 310,00

Přijaté příspěvky celkem 198 913,56 838 048,54 224 882,66 185 640,51 238 987,48 0,00
z toho: veřejná sbírka+ostatní příspěvky 198 913,56 772 908,79 215 882,66 185 640,51 238 987,48 0,00
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Delikomat 0,00 11 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Výbor dobré vůle 0,00 50 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EU - MPSV, Operační program Potravinové a materiální pomoci (FEAD) 0,00 4 114,75 4 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotace celkem 411 400,00 0,00 343 267,00 0,00 0,00 0,00
Dotace JMK– ze státního rozpočtu 357 400,00 0,00 263 000,00 0,00 0,00 0,00
Dotace JMK – z rozpočtu kraje 22 000,00 0,00 21 100,00 0,00 0,00 0,00
Město Brno 32 000,00 0,00 59 167,00 0,00 0,00 0,00
Individuální projekt JMK (ESF, OP Z) 0,00 1 777 685,00 1 315 494,00 0,00 0,00 0,00
VÝNOSY CELKEM 693 006,15 3 848 208,49 2 264 264,61 185 645,46 239 003,42 103 138,00

 

CELKEM ZA ORGANIZACI 
(služby, projekty, režie)

Náklady
2016

Náklady
2017

Náklady
2018

Spotřeba materiálu 539 080,58 453 788,03 354 009,36
z toho: kancelářské potřeby 35 440,77 35 792,68 43 911,43

odborná literatura 3 798,00 1 833,00 1 747,00
zařízení do 3000,- Kč 75 210,12 40 045,00 41 863,81
pořízení drobného hmotného materiálu 193 067,95 83 376,00 66 584,00
materiál na aktivity 6 779,64 19 055,00 10 731,00
materiál na výrobky 7 513,00 7 634,00 10 497,00
propagační materiál, složenky 118 873,90 182 262,35 105 277,12
spotřeba pohonných hmot 19 071,00 17 733,00 21 104,00
hygienické potřeby 10 017,00 12 329,00 7 103,00
potraviny 2 713,00 2 516,00 1 566,00
spotřební materiál na provoz a údržbu 43 401,20 47 474,00 39 637,00
ochranné pomůcky  0,00 120,00 110,00
materiální podpora uživatelek 18 438,00 2 330,00 1 274,00
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ostatní materiál 4 757,00 1 288,00 2 604,00
Spotřeba energií 428 947,00 427 321,00 380 358,00
z toho: vodné a stočné 69 195,00 73 858,00 61 370,00

palivo – uhlí 42 174,00 43 271,00 31 876,00
elektřina 164 845,00 176 833,00 160 149,00
energie (byt v doplňkové činnosti) 20 083,00 22 839,00 23 305,00
plyn 132 650,00 110 520,00 103 658,00

Opravy a udržování 35 354,58 176 435,45 171 685,30
z toho: opravy staveb 9 187,00 117 916,00 65 744,00

opravy aut 3 168,00 8 774,00 75 255,00
opravy zařízení 9 703,58 36 449,45 17 390,30
bytový fond (byt v doplňkové činnosti) 13 296,00 13 296,00 13 296,00

Cestovné 113 042,02 108 228,00 108 251,00
Ostatní služby 807 090,93 814 276,44 563 173,36
z toho: telefon 43 678,51 47 748,57 46 061,83

internet 13 384,23 14 596,52 12 865,29
poštovné 76 419,44 99 355,85 51 541,06
školení a vzdělávání 57 843,00 24 070,00 108 915,00
supervize 98 868,00 74 542,00 60 158,00
komunální odpad 6 000,00 7 793,72 9 121,72
propagace 219 345,00 255 204,00 34 175,93
nájemné 55 000,00 55 000,00 55 000,00
právní a ekonomické služby 89 588,00 67 465,00 68 750,00
pořízení DNM do 60 tis. 2 580,00 3 588,96 2 904,00
správa PC sítě 10 833,72 10 809,32 3 828,02
kopírování + fotografie 419,00 698,00 2 279,00
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další služby České pošty 980,40 1 065,31 1 071,36
odvoz fekálií + rozbor vody 369,00 2 769,00 726,00
služby PO+BOZP, revize 26 340,00 26 340,00 26 340,00
revize el. + plyn 23 452,70 25 599,20 19 494,15
pracovnělékařské služby 950,00 750,00 1 000,00
služby – podpora uživatelek 1 870,00 1 922,00 1 920,00
pojištění aut 24 718,00 15 543,00 19 347,00
pojištění DHM 16 311,00 18 152,00 14 393,00
pojištění služeb 3 714,00 3 229,00 4 538,00
pojištění ostatní 8 978,00 9 085,99 9 471,00
ostatní 25 448,93 48 949,00 9 273,00

Mzdové náklady 3 234 765,00 3 538 961,00 3 864 781,00
z toho: mzdy zaměstnanci 3 050 703,00 3 376 990,00 3 737 087,00

dohody o provedení práce 104 991,00 86 611,00 64 725,00
dohody o pracovní činnosti 79 071,00 75 360,00 62 969,00

Pojištění sociální a zdravotní – mzdy 1 047 504,00 1 161 168,00 1 297 515,00
Pojištění sociální a zdravotní - DPČ 30 325,00 28 115,00 21 259,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 12 821,00 14 123,00 15 945,00
Daň silniční 9 575,00 10 075,00 8 563,00
Poplatky ostatní 2 410,00 720,00 2 330,00
Správní příspěvek (byt v doplňkové činnosti) 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Zaokrouhlovací rozdíly -0,10 0,00 0,00
Bankovní poplatky 3 781,53 4 115,00 6 636,11
Rozhlasové poplatky 5 940,00 4 140,00 1 620,00
Televizní poplatky 1 620,00 2 295,00 3 240,00
Poskytnuté členské příspěvky 19 240,00 22 240,00 12 490,00
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Daň z nemovitostí 0,00 50,00 50,00
Odpisy 457 977,00 512 135,00 519 560,00
NÁKLADY CELKEM 6 751 273,54 7 279 985,92 7 333 266,13

 

CELKEM ZA ORGANIZACI 
(služby, projekty, režie)

Výnosy
2016

Výnosy
2017

Výnosy
2018

Úhrada za ubytování 485 160,00 566 220,00 482 590,00
Tržby z prodeje DNM a DHM 0,00 0,00 28 000,00
Úroky 460,85 310,56 219,95
Zúčtování fondů 1 381 887,18 1 239 235,29 1 127 283,43
z toho: veřejná sbírka 802 720,07 417 052,68 150 873,25

ostatní příspěvky 121 190,11 310 047,61 456 850,18
jiné 457 977,00 512 135,00 519 560,00

Přijaté příspěvky celkem 1 427 975,84 1 611 193,07 1 686 472,75
z toho: veřejná sbírka + ostatní příspěvky 1 427 975,84 1 005 976,57 1 612 333,00

nadace, nadační fondy, občanská sdružení 0,00 305 216,50 50 025,00
Lesy ČR 0,00 300 000,00 0,00
Delikomat 0,00 0,00 16 000,00
EU - MPSV, Operační program Potravinové a materiální pomoci (FEAD) 0,00 0,00 8 114,75

Ostatní výnosy 67 910,00 129 642,00 160 854,00
z toho: telefon 167,00 148,00 84,00

cesty autem 4 975,00 4 055,00 2 831,00
látky + ostatní materiál 1 541,00 380,00 0,00
fakultativní služby 4 046,00 2 398,00 2 411,00
doplňková činnost  55 681,00 78 636,00 76 828,00
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plnění od pojišťovny – auto Octavia 0,00 0,00 75 500,00
jiné 0,00 44 025,00 3 200,00
příspěvky na osvětové workshopy 1 500,00 0,00 0,00

Dotace celkem 2 912 589,67 1 955 700,00 754 667,00
Dotace JMK – ze státního rozpočtu 1 685 000,00 1 417 600,00 620 400,00
Dotace JMK – z rozpočtu kraje 318 923,00 125 100,00 43 100,00
Město Brno 908 666,67 408 000,00 91 167,00
MČ Brno - sever 0,00 5 000,00 0,00
Individuální projekt JMK (ESF, OP Z) 475 290,00 1 777 685,00 3 093 179,00
VÝNOSY CELKEM 6 751 273,54 7 279 985,92 7 333 266,13

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 15 753 758,50 15 692 995,00 15 467 995,00
z toho: stavby 14 909 016,00 14 909 016,00 14 909 016,00

samostatné movité věci 734 848,00 686 285,00 461 285,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 109 894,50 97 694,00 97 694,00

Hmotný investiční majetek neodpisovaný 1 023 318,00 1 023 318,00 1 023 318,00
z toho: pozemky 1 013 318,00 1 013 318,00 1 013 318,00

umělecká díla – obraz 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - 5 404 870,50 -5 856 242,00 -6 060 802,00
z toho: stavby - 4 608 793,00 -5 115 698,00 -5 622 603,00

samostatné movité věci - 686 183,00 -642 850,00 -340 505,00
drobný dlouhodobý majetek - 109 894,50 -97 694,00 -97 694,00

Peníze 49 136,00 53 191,00 82 846,00
Bankovní účty 1 949 967,60 1 531 561,94 1 533 554,73
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Odběratelé - 118 823,00 0,00 0,00
Poskytnuté provozní zálohy 28 205,00 29 350,00 28 200,00
Pohledávky 152 470,00 232 190,00 271 697,00
Náklady příštích období 11 358,00 8 407,00 11 752,00
AKTIVA CELKEM 13 444 519,60 12 714 770,94 12 358 560,73

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018

Vlastní jmění 12 008 328,31 11 496 193,31 11 066 633,31
z toho: zůstatková hodnota majetku 11 372 206,00 10 860 071,00 10 430 511,00

ostatní 636 122,31 636 122,31 636 122,31
Fondy 727 100,29 697 723,43 794 489,46
z toho: dary – veřejná sbírka 417 052,78 150 873,25 90 318,84

dary ostatní na činnost společnosti 310 047,51 546 850,18 704 170,62
Krátkodobé závazky 668 119,00 484 106,20 471 147,96
Dohadné účty pasivní 40 972,00 36 748,00 26 290,00
Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00
PASIVA CELKEM 13 444 519,60 12 714 770,94 12 358 560 ,73



36

Stav peněžních prostředků v Kč k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018

Bankovní účty celkem 1 949 967,60 1 531 561,94 1 533 554,73
z toho: ČSOB – veřejná sbírka 689 502,99 543 618,98 117 375,04

ČSOB – dárcovský účet 488 233,11 453 507,57 564 095,08
ČSOB – Poštovní spořitelna 133 857,85 146 650,53 278 388,80
Česká spořitelna, a. s. – provozní účet 638 373,65 387 784,86 573 695,81

Peníze - pokladny celkem 49 136,00 53 191,00 82 846,00
z toho: Pokladna Domov pro dětský život 16 065,00 25 776,00 17 025,00

Pokladna Brno - provozní 24 499,00 8 938,00 37 089,00
Pokladna Byty Na počátku 8 572,00 18 477,00 28 732,00

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílo-
ha 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. 

Seznam dárců nad 10.000 Kč:
Jan Czernin, Stanislav Dlouhý, Jan a Slávka Dokulilovi, EGIT s. r. o., Martin Humpolec, InEnKa s. r. o., INICIO s. r. o.,
Vladimír Koronthály s manželkou, Klára Osolsobě, Petr Osolsobě, Marek Pasovský, Ing. Michael Rychnovský, Věra 
Václavková, Jana Vítková, Eva Vondráková - ostatní dárci si nepřáli být ve výroční zprávě uvedeni.

Součet 3 největších ročních mezd v organizaci: 943 697,- Kč

Odměna ředitelky: 0,- Kč
Ředitelka Eva Vondráková vykonává funkci bezplatně. V organizaci byla v roce 2018 zaměstnána jako koordinátorka 
služeb a ekonomka. Za tyto pozice činila její roční hrubá mzda v roce 2018 celkem 370 993,- Kč.

Doplňková činnost:
V rámci doplňkové činnosti (pronájem bytových prostor) jsme vykázali výnos ve výši 24 262,00 Kč. Celý výnos byl  
v roce 2018 použit na provozní náklady Domova pro dětský život.
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Děkujeme Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu 
Poradny Na počátku a Bytů Na počátku (www.brno.cz).

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční podporu 
Poradny Na počátku a Bytů Na počátku  
(www.kr-jihomoravsky.cz).

Klientky a jejich děti v Domově pro dětský život a Bytech 
Na počátku byly podpořeny finanční a materiální pomocí 
prostřednictvím Operačního programu Potravinová a ma-
teriální pomoc.

Děkujeme Výboru dobré vůle za pořízení protipožárních 
dveří, matrací a malé skříně.

Děkujeme společnosti Delikomat a jejím zaměstnancům 
za pořízení spotřebičů do azylových domů.

Sociální služby „Domov pro dětský život“ a „Byty Na 
počátku“ jsou financovány v rámci projektu „Zajištění 
vybraných služeb sociální prevence na území Jihomo-
ravského 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.

Poděkování)



Obecně prospěšné společnosti Bakhita za materiální  
a další podporu maminek v našich službách 

Biskupství brněnskému za morální podporu naší činnosti 
 
Filipu Čejkovi za grafickou úpravu všech našich prezen-
tačních materiálů

P. Josefu Koláčkovi SJ za morální podporu naší činnosti

Klášteru kapucínů na Hradčanech za podporu v rámci 
hudebního cyklu Večery u kapucínů

Klášteru sester klarisek-kapucínek ve Šternberku za uspo-
řádání benefičního koncertu

Miroslavě Křížové za vlastnoručně pletené oblečky pro 
děti

Společnosti Lesy ČR, s. p. za poskytnutí vánočních strom-
ků do Domova pro dětský život a Bytů Na počátku

Společnosti LMC za poskytnutí kreditů na inzerci v systé-
mech jobs.cz a práce.cz

Manželům Sládkovým za materiální podporu maminek 
s dětmi

Spolku improvizačního divadla Střídavá péče za mediál-
ní a finanční podporu

Marii Šilerové za vyšívaná přání určená k prodeji na info-
stánku

Panu Prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální 
podporu naší činnosti

Agentuře Větrník a Blance Čermákové za finanční a mate-
riální podporu našich projektů a maminek s dětmi

Mgr. Veronice Vymětalové za poskytování konzultací, 
kurzů a supervizí

Zaměstnancům krajského úřadu Jihomoravského kraje  
za finanční podporu v rámci Velikonočního jarmarku

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.
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