
Organizace Na počátku pomáhá těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni 
 
Ochrana a rozvoj lidského života. Organizace Na počátku pomáhá ženám těhotným či s malými dětmi, 
které procházejí vážnými obtížemi. Poskytuje prostředky k tomu, aby překonaly krizové období, mohly 
se svobodně rozhodnout, jak chtějí žít dál, a měly možnost v klidném a bezpečném prostředí své dítě 
donosit i vychovávat. 
 
Těhotné ženy nebo maminky s dětmi se mohou snadno dostat do tíživé situace. Organizace Na počátku 
je tu pro ty, které ztratily podporu svých nejbližších, nemají vyřešené bydlení nebo například jen 
s obtížemi dokáží uživit své starší děti a dalšímu potomkovi, kterého neplánovaly, nemají možnost zajistit 
vše, co potřebuje. Díky dárcům a různým sociálním programům může Na počátku ženám v tísni prakticky 
okamžitě věnovat oblečení pro děti, plenky nebo základní hygienu. Vyžaduje-li to situace, mohou využít 
služby azylového bydlení, které Na počátku provozuje na neveřejné adrese. 
 
Poradna Na počátku 
 
Poradna Na počátku pomáhá při rozhodování ženám, které jsou neplánovaně těhotné a nevědí, jak se 
zachovat dál. „Často ženám pomůže jen to, že se mohou se svou situací svěřit a že u nás najdou prostor 
k naslouchání,“ říká pracovnice Poradny Na počátku Jitka Došlová. Kromě psychické podpory a 
bezpečného prostoru pro zvážení dané situace nabízejí pracovnice Poradny také poradenství například 
v oblasti legislativy, nasměrují klientky na příslušné úřady nebo v případě potřeby nabídnou ubytování 
v Domově pro dětský život či v Bytech Na počátku. 
 
Domov pro dětský život 
 
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 nemá doma 
vhodné zázemí. Ženy mohou služby využívat nejdéle do prvních narozenin dítěte. Řada z nich ale odchází 
po pár měsících hned, jak si vyřeší své obtíže. „Mnohé si přinášejí velké traumatické zážitky z dětství a 
dospívání. Zažily týrání a ponižování. Kromě jiných k nám přicházejí ženy z dětských domovů, oběti 
domácího násilí, případně možnost krátkodobého ubytování využijí ty, které například kvůli nemoci, 
náhlému výpadku příjmů, souběhu několika nepředvídatelných událostí, nemají krátkodobě, kde 
bydlet,“ popisuje vedoucí Domova pro dětský život Martina Kunstová. 
 
Byty Na počátku 
 
Byty Na počátku jsou určené zejména ženám, které opouštějí jiné azylové domy, a přes veškerou snahu 
se jim nedaří najít vhodné ubytování. Fungování rodiny se v této službě 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. „Snažíme se s maminkami pracovat 
hlavně na tématech, která je přivedla do jejich složité situace. Společně hledáme motivaci ke změně a 
řešení. Naším hlavním cílem je, aby se maminky a jejich děti, které prošly naší sociální službou, již do 
žádné pobytové sociální služby vracet nemusely,“ přibližuje vedoucí služby Nikola Křehová. 
 
Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace ČEZ. 


