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Úvodní slovo
Když jsem byla mladší, měla jsem pocit, že mohu svět změnit od základů. Dnes vím, že je to téměř 

nemožné. Ale nepokusit se ho změnit alespoň v určitém aspektu a v míře, která je mi umožněna, 

bych si neodpustila.

Když jsem přemýšlela, jak mohu přispět svým dílem světu kolem sebe, vybavila se mi 

jistá část mého vlastního života. Nerada na ni vzpomínám a jako všechny špatné 

zkušenosti člověk vytěsňuje z paměti, tak i mně trvalo nějaký čas vybavit 

si situaci, kdy jsem se rozcházela se svým prvním manželem. Nicméně 

vše špatné je k něčemu dobré, protože mi tato zkušenost významně 

pomohla při hledání a nalezení způsobu, jak být veřejně prospěšná. 

Ta zkušenost mi dala možnost pochopit a naladit se na ženy, které se 

do podobné situace dostaly. Začala jsem problém zkoumat podrob-

něji a naprosto mě zděsilo, kolik žen se do podobných situací dostává 

a kolik žen se vinou nezodpovědnosti bývalých partnerů a neschop-

nosti nebo pomalosti byrokratického aparátu ocitá v existenčních pro-

blémech. Jsou doslova zahnány do kouta, bez možnosti se jakkoli bránit, 

protože jejich bývalí partneři neplatí výživné a úřady jsou na ně krátké, nebo 

způsob vymáhání výživného je příliš pomalý. Právě tento moment – tedy ženy 

v jakémsi vakuu mezi původním životem a životem novým – jsem si vzala za své, jako svůj 

díl odpovědnosti vůči světu okolo sebe. 

Proto jsem, spolu se svým manželem Pavlem, více než před rokem založila obecně prospěšnou společ-

nost WOMEN FOR WOMEN, která pomáhá ženám a jejich dětem, jež se doslaly do tíživé existenční 

situace. Díky úsilí našeho týmu, vedeného Janou Skopovou, se nám podařilo, za relativně krátkou dobu 

existence, pomoci více než 27 ženám a jejich 48 dětem. V této oblasti poskytujeme jednu z nejkomplex-

nějších péčí v České republice. Za to patří všem, kdo se na pomoci podílejí, velký dík.

Nicméně když se ohlédnu zpět, napadá mě jeden paradox. Přestože se naše společnost jmenuje „Ženy 

ženám“, ve své podstatě ženy nejsou tím hlavním, proč to vše děláme. Je to totiž světlo v očích jejich 

dětí, ve kterých je vidět naději, že bude líp. Tomu rozumí každá matka zcela instinktivně. A stejný in-

stinkt nám velel pomoci ve chvíli, kdy jsme zjistili, že některé české školou povinné děti trápí hlad, 

protože si jejich rodiče nemohou dovolit obědy ve školách. Okamžitě jsme zareagovali a založili jsme 

projekt Obědy pro děti, který se setkal a stále setkává s velkým ohlasem a na nějž lidé velmi spontánně 

přispívají. Za to i jim patří neskonalý dík.

A přestože jsem si jista, že není v našich silách pomoci všem ženám a dětem, které podobnou pomoc 

potřebují, jsem přesvědčena, že i malá pomoc dělá svět lepší. Díky vám všem, kdo pomáháte.

 Ivana Tykač
ředitelka  WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
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Základní údaje Naše programy a projekty  
v roce 2013

Obecně prospěšná společnost byla založena 12. října 2012 

manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými pod názvem SATORI CZ. 

Dne 22. května 2013 došlo ke změně názvu obecně prospěšné 

společnosti na WOMEN FOR WOMEN. Důvodem této změ-

ny byla možnost širšího zacílení na ženy, neboť se postupem 

času ukázalo, že tento projekt má vzdálenější hranice, než se 

při založení předpokládalo. Společnost tak získala větší roz-

měr poslání.

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vede-

ném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1003.

SídlO

Praha 1, Vojtěšská 245/1, PSČ: 110  00

IČ: 242 31 509 / DIČ: nejsme plátci DPH

BaNKOVNí SPOjENí 

255403936/0300, vedený u ČSOB, a. s.

TRaNSPaRENTNí ÚčET  

(www.obedyprodeti.cz) 888555999/5500, 

vedený u Raiffeisenbank, a. s.

KONTaKTy

www.women-for-women.cz

www.obedyprodeti.cz

Tel. 222 269 841

BEZPlaTNá TElEFONNí lINKa V TíSNI 

800 811 111

Hlavním tématem a cílem je pomoc ženám 

samoživitelkám v jejich tíživé situaci, podpořit 

jejich schopnosti pro zvládání náročné situace, 

zvýšit jejich sebevědomí, stabilizovat nejdůle-

žitější problémové okruhy a nasměrovat  

je na cestu nezávislosti. A to vše pro klidné  

a bezstarostné dětství jejich dětí. Když jsou 

spokojené ony, jsou spokojené i jejich děti.

Manželé Ivana a Pavel Tykačovi založili tuto obecně prospěš-

nou společnost s myšlenkou, že chtějí pomáhat ženám samo-

živitelkám, kterým hrozí ztráta bydlení. Hlavní formou pomoci 

těmto ženám bylo poskytnutí podporovaného bydlení v samo-

statných bytech v širším centru Prahy. K této myšlence 

přibyly další formy pomoci a projekt získal takřka 

komplexnost.

SPRáVNí Rada

Předseda správní rady  

Ing. Ivana Tykač (do 10. října 2013)

Olga Grillová (od 10. října 2013)

Členové správní rady

Ing. Pavel Tykač

Michal Tykač

dOZORčí Rada

Předseda dozorčí rady

Veronika Tykačová

Členové dozorčí rady

Olga Grillová (do 10. října 2013)

Petra Schützová

Ivana Hronová (od 10. října 2013)

ZaKladaTElé

Ing. Ivana Tykač a Ing. Pavel Tykač

TýM WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Výkonnou ředitelkou WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., byla 

v roce 2012 a 2013 paní Michaela Povolná, a to do 10. října 2013. 

Paní Ivana Tykač se stala výkonnou ředitelkou od 10. října 2013.

HlaVNí PRacOVNí POMěR Mají UZaVřEN

Jana Skopová, Manažer charitativních projektů manželů Tykačových

Mgr. Kamila Tittlebachová, Sociální pracovnice

Naďa Plzáková, Koordinátor projektu

Dále byly uzavírány dohody o provedení práce  

pro příležitostné výpomoci.

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 
Váš první krok k nezávislosti

Společnost 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

přijala první klientku 12. 10. 2012 
a k 31. 12. 2012 již měla 

celkem 10 klientek. 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
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Cílem tohoto programu je podpora žen  

samoživitelek v horizontu maximálně tří let 

tak, aby se byly schopny postavit na vlastní 

nohy, vyřešit si problémy, které je nejvíce  

tíží, najít si slušnou práci a vybudovat zázemí 

pro šťastný život své rodiny.

Bohužel existuje mýtus, že se tyto problémy týkají pouze  

sociálně slabších vrstev, opak je pravdou. Je mnoho žen, kte-

ré vinou rozvodu, domácího násilí apod. přijdou o své zázemí  

a potřebují pomoci, a to nejen finančně a sociálně, ale důležitá je 

i psychická podpora. Potřebují získat sebedůvěru a sílu pro sebe 

a své děti či motivaci své problémy aktivně řešit. WOMEN FOR  

WOMEN, o. p. s., se snaží svým klientkám pomoci lépe se 

stabilizovat a zařadit se opět do běžného života. Problémy,  

se kterými se organizace setkává, se dnes mohou opravdu týkat 

doslova každé ženy bez ohledu na vzdělání či zázemí. 

Pomoc WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., spočívá  v poskytnutí 

podporovaného bydlení a psychosociální pomoci, která nabí-

zí sociální poradenství, psychologické a terapeutické služby, 

právní poradenství a především právní zastupování. Bydlení se 

uskutečňuje v samostatných bytech v různých částech Prahy 

na základě podnájemní smlouvy. WOMEN FOR WOMEN,  

o. p. s., se snaží v rámci tohoto programu pomoci ženám ade-

kvátně se zařadit na trh práce, zvýšit či doplnit si své vzdělání 

a dovednosti apod. Pro klientky WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

jsou také domlouvány, připravovány a realizovány fakultativní 

činnosti (hory, výlety, divadlo, dětské tábory atd.). Program má 

stanovena svá pravidla. 

Cílovou skupinou tohoto programu jsou ženy s dětmi v nepří-

znivé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ač 

se o to aktivně pokouší. Ženy, které v minulosti pracovaly, mají 

ukotveny pracovní návyky a řádně pečují o své děti. Ženy, kte-

ré nejsou dlouhodobě umístěny v sociálním systému – putující 

a využívající sociální systém. 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., nemůže navázat spolupráci 

s ženami, které mají určitou formu závislosti, nebo jen krátce 

abstinují, a které mají psychiatrické onemocnění, které vyžadu-

je dlouhodobou léčbu či hospitalizaci. Dále neposkytuje orga-

nizace krizová lůžka a utajovanou adresu.

  

jaK a KOMU  
POMáHáME?
Mgr. Kamila Tittelbachová, sociální pracovnice 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., říká:

„Základním principem naší pomoci je propojení pod-

porovaného bydlení a pomoci v psychosociální oblasti, 

tak aby naše klientky dostaly možnost své problémy 

řešit komplexně. Naše pomoc je namířena do různých 

problémových oblastí, jako je otázka bydlení, orientace 

v sociální oblasti, psychická podpora a právní pomoc.  

Snažíme se našim klientkám vytvořit takové prostředí, 

kde se budou cítit bezpečně a  kam se mohou obrátit, 

když potřebují.

Z naší dosavadní praxe vyplývá, že klientky našeho pro-

gramu ovlivňuje především jejich ekonomické znevý-

hodnění způsobené často: 

• neplacením a nevymahatelností výživného,

•  dluhy, které vznikly za doby manželství a následně 

po rozvodu, nebo dluhy samotných žen, které narůstají 

po odchodu od partnera/manžela,

•  obecným statusem matky samoživitelky, který je ome-

zuje na trhu práce v získávání vhodné práce a pracovní 

doby, aby byly schopné chodit do zaměstnání a para-

lelně se starat o děti,

•  špatná či nedostatečná  informovanost ze stran úřední-

ků, kteří mají na starost dávky hmotné nouze.

PROč jE TENTO PROgRaM 
STaNOVEN Na TřI ROKy?
Vysvětluje Ing. Ivana Tykač, ředitelka a zakladatelka 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.:

„Tři roky se nám zdají jako optimální doba pro základní 

sociální a finanční stabilizaci, vyjma samotné dluhové 

problematiky, která se během tří let zcela vyřešit nedá. 

Dlouhodobější program by mohl postupně vyvolávat zá-

vislost a stagnaci, proto věříme, že se nám tento časový 

horizont ukáže jako adekvátní.  Důležitým faktorem, který 

ovlivňuje celkovou situaci našich klientek, je pojetí a vní-

mání sebe sama. Věříme, že tříletá podpora i v této oblasti  

může našim klientkám pomoci při dalších krocích.“

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
pomohla k 31. 12. 2013 v rámci 

hlavního 3letého projektu celkem 
27 matkám a jejich 48 dětem a tím 
rozhodně nekončí. Tento program 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
 je financován výhradně manželi 

Ivanou a Pavlem Tykačovými. 

3lETý PROgRaM  
PRO ŽENy S děTMI V NOUZI
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3lETý PROgRaM  
PRO ŽENy S děTMI V NOUZI

Helena Houdková, 

klientka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

od roku 2013:

„WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., mně 

a mým třem synům zajistila důstojné 

bydlení. Poskytují nám právní pomoc 

ohledně vymáhání dlužného výživného 

a další právní poradenské služby, vč. 

zastupování. Pečují o psychiku, a to in-

dividuální i skupinovou psychologickou 

konzultací. Dostala jsem finanční pod-

poru, kdy mi pomohli uhradit dlužnou 

elektřinu. Společnost mě i dětem velmi 

pomohla s navazováním sociálních kon-

taktů a díky různým akcím a životním 

podmínkám v programu se opět cítím 

jako lidská bytost. Opravdu si vážím vel-

mi vysoké úrovně způsobu poskytování 

pomoci a podpory, vč. respektu vůči 

individualitě klientek i dětí. Dále 

podpory ve využívání vlastních 

schopností a schopnosti sku-

tečně prakticky řešit pro-

blém, kde je praktické řeše-

ní jediným východiskem.“ 

Pavla Mečířová, 

klientka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

od roku 2012:

„WOMEN FOR WOMEN mi pomohla žít 

nový život. Především mi pomohla s pod-

porovaným bydlením, což pro mne bylo 

nejdůležitější. Celý rok předtím jsem se 

snažila najít bydlení pro mě a mé děti, ale 

bezúspěšně. Ceny bydlení jsou pro mat-

ku samoživitelku neúnosné. Mohla jsem 

konečně odejít (utéci) od partnera a z na-

prosto nefungujícího vztahu. Další důle-

žitá pomoc je podpora terapeuta, velmi 

si cením rad Mgr. Meisnerové. Pořádání 

různých setkání a kulturní zážitky nám 

s dcerou velmi pomáhají v další orientaci 

životem. Nejvíce si cením lidského přístu-

pu! Na prvním místě je samozřejmě paní 

Tykač, bez které nevím, kde bych dnes 

byla, ale také si velice cením přístupu Ka-

mily s Naďou, ty jsou naši strážní andělé. 

A čeho se bojím? Bojím se toho co většina 

z nás, co bude po třech letech!“

Martina Fišarová, 

klientka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

od roku 2012:

„Mám střechu nad hlavou, práci, studu-

ji, když chci někoho z dětí něco doučit, 

poskytnete mi doučování, pracujeme 

na zvýšení alimentů, o zábavu máme 

s dětmi postaráno, děti mají kroužky, 

když se chci vyplakat, mohu přijít kdy-

koli… Nevím, co bych měla říci než jen, 

že moc děkuji. Moc si pomoci WOMEN 

FOR WOMEN, o. p. s., vážím a sláva, že 

je. Jsem šťastná.“

VZděláVací aKTIVITy PRacOVNIc  
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., V ROcE 2013
• Rodinná diagnostika a terapie (PhDr. K. Balcar, CSc.)

• Práce s oběťmi domácího násilí včetně posttraumatických stresových poruch (Mgr. Z. Bednářová)

• Dávky pomoci v hmotné nouzi (Edupol)

KONFERENcE, KTERýcH SE ÚčaSTNIly PRacOVNIcE  
WOMEN FOR WOMEN, O. P. S., V ROcE 2013
• Konference: „Společně za život bez násilí“ – Intervenční centrum

• Konference o lidských právech – Je Česká republika civilizovaná země z hlediska ochrany práv žen a dětí?

•  Konference o prostupnosti sociálního bydlení – příspěvek WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  

„Sociální determinace ovlivňující začlenění matek samoživitelek zpět do společnosti“

KURZy PRO KlIENTKy V ROcE 2013
• Kurz „Zaměstnání po mateřské dovolené“

• Kurz „Práce s PC“ – Skylab, s. r. o.

•  Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené  

– Domácí chůva pro děti ve 0–6 let (Zdravotnické zařízení Praha 4).

aKcE PRO KlIENTKy a jEjIcH děTI V ROcE 2012–2013

prosinec 2012  Celodenní ateliérové focení s fotografem Otou Pečenkou, fotografie dostaly  

maminky jako vánoční dárky

leden 2013 Divadelní představení „Premiéra mládí“ v Divadle v Řeznické

únor 2013 Divadelní představení „Shirley Valentine“ v Divadle ABC

březen 2013 Divadelní představení „Caveman“ v Divadle U Hasičů

 Víkendový pobyt na horách  „Penzion u Kurtu“, Strážné v Krkonoších

duben 2013 Návštěva Náprstkova muzea v rámci kroužku „Šikovných ručiček“

květen 2013 Dětský den v zahradě Restaurace „Čajovna“ v Říčanech

červen 2013 Divadelní představení „Hrdý Budžes“ v Divadle Bez zábradlí

  Celodenní výlet na Zámek Kozel

červenec/srpen 2013 Pobyt dětí na letním táboře v Hamrech u Svojanova pořádaný SK Sokolem Žlutava

 Pobyt dětí na letním táboře „Indiáni z Krkonoš“ ve Strážném v Krkonoších

říjen 2013 Divadelní představení „Každý rok ve stejnou dobu“ v Divadle Bez zábradlí

  Filmová projekce pro děti v kině Lucerna – Ted Stones

listopad 2013 Dětské odpoledne v Centru zábavy pro nejmenší „Človíčkov“

prosinec 2013 Mikulášská v Divadle Bez zábradlí
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aKcE PRO KlIENTKy

Divadlo Bez zábradlí / 14. 9. 2013 Mikuláš / 7. 12. 2013

Človíčkov / 3. 11. 2013
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OBědy PRO děTI

Obecně prospěšná společnost  

WOMEN FOR WOMEN zahájila projekt  

„Obědy pro děti“ zřízením webových stránek 

www.obedyprodeti.cz po odvysílání reportáže 

v pořadu České televize 168 hodin  

(neděle, 8. 9. 2013) o hladovějících dětech.

Cílem je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich  

rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních 

jídelnách – dětem, jejichž situace je dlouhodobá až trvalá, 

které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být 

obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným tep-

lým jídlem. Dětem, jejichž rodiče se o ně starají a se svou 

situací se snaží vypořádat.  

Pomoc po prověření situace a možností probíhá přímo pro-

střednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, 

aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to 

ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. 

Je tedy nutná úzká a aktivní spolupráce se základními školami, 

jejichž pracovníci pomoc vytipovávají dle své dlouholeté peda-

gogické praxe. Jsou dána kritéria pro výběr.

PRůBěH PROjEKTU 
K 31. 12. 2013:
•  Ing. Ivana Tykač, zakladatelka a ředitelka WOMEN 

FOR WOMEN jako první pod heslem „Kdo první dává, 

dvakrát dává“ darovala organizaci 3 x 100 000 Kč, tj. 

celkem 300 000 Kč.

•  WOMEN FOR WOMEN v říjnu 2013 zřídila transpa-

rentní účet www.obedyprodeti.cz u Raiffeisenbank, 

a. s., číslo 888555999/5500, z kterého hradí organi-

zace jednotlivé dary a na který mohou také přispívat 

dobrovolníci a pomáhat tak společně s WOMEN FOR 

WOMEN. Nejde o anonymní dary, aby byla zachována 

maximální transparentnost. Z tohoto transparentního 

účtu jsou hrazeny pouze obědy pro děti (bankovní po-

platky jsou s bankou průběžně řešeny). WOMEN FOR 

WOMEN se snaží se všemi dárci být v kontaktu.

•  Na transparentní účet přispěli k 31. 12. 2013 další dob-

rovolní dárci v celkové výši 139 782 Kč. 

•  K 31. 12. 2013 byla vyčerpána na pomoc dětem částka 

v celkové výši 323 520 Kč. 

•  Základní školy nevyčerpané zálohy dětí nebudou 

na konci školního roku nikomu vracet a přeplatky bu-

dou použity pro příslušné děti na další období. Toto je 

také zakotveno v darovací smlouvě. 

•  WOMEN FOR WOMEN průběžně a nezávisle na po-

skytnuté pomoci, provádí průzkum situace ve spolu-

práci se základními školami po celé ČR, a to na zá-

kladě šesti základních otázek. Tento průzkum bude 

nadále pokračovat tak, aby bylo možné dále upřesňo-

vat situaci a získat tak nezkreslující představu o této 

problematice.

TRaNSPaRENTNí
ÚčET 
(otevřen v říjnu 2013), stav k 31. 12. 2013:

Ivana Tykač – dar 300 000,00 Kč

Ostatní dárci 139 782,00 Kč

Celkem – dar 439 782,00 Kč

Uhrazené obědy pro děti celkem            - 323 520,00 Kč

Bankovní poplatky - 172,22 Kč

Bankovní úroky - 1,58  Kč 

Konečný zůstatek na transp. účtu  116 091,36 Kč

Tento projekt potřebným dětem pomáhá nejen s tím, 

že nemají hlad a mají zaručenou pravidelnou teplou 

a vyváženou stravu, ale také s tím, že se více zařadí 

do kolektivu svých spolužáků. Člověk si pak uvědomí, 

jak velký význam má věta vyslovená dítětem, které 

se právě dozvědělo, že má uhrazené obědy ve školní 

jídelně: „Hurá, já už budu moci chodit také na obědy!“

Díky vybrané celkové částce  
WOMEN FOR WOMEN  

do 31. 12. 2013 uzavřela darovací 
smlouvu   s 27 základními školami/

školními jídelnami (samostatné 
příspěvkové organizace) po celé 

ČR a poskytla tak pomoc ve formě 
obědů celkem 102 dětem, které 
mají zajištěný oběd ve školních 

jídelnách do konce školního  
roku 2013/2014.

OBědy PRO děTI
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OBědy PRO děTI
aMBUlaNTNí PORadENSTVí

SOcIálNí a PRáVNí

Od 1. 11. 2013 prohloubila WOMEN FOR  

WOMEN, o. p. s., pomoc ženám. Zahájila  

činnost Ambulantní sociální poradny a dále  

se rozhodla, ve spolupráci s advokáty, nabíd-

nout zprostředkování právního poradenství.  

To proto, aby mohla co nejdříve pomáhat  

i ženám, které nejsou z Prahy a potřebují  

„pouze“ poradit.

Zájemkyně si mohou osobní konzultaci domluvit přes kon-

taktní formulář, který je uveřejněn na webových stránkách  

www.women-for-women.cz, popř. na bezplatné telefonní lince 

WOMEN FOR WOMEN číslo 800 811 111. Poté se mohou ka-

ždé úterý od 14 do 17 hodin přijet či přijít poradit do kanceláří  

WOMEN FOR WOMEN. Pokud není možná či potřebná osobní 

konzultace, mohou zájemci zasílat své dotazy také přes kon-

taktní formulář. Ty jim budou následně zodpovězeny.

Právní poradenství slouží především k základní orientaci v pro-

blematice a k nabídnutí vhodného postupu. V rámci zprostřed-

kovaného právního poradenství se nejvíce řeší oblast rodinné-

ho a občanského práva, konkrétně vymahatelnost výživného, 

svěření dětí do péče, dluhy vzniklé za trvání manželství, společ-

né jmění manželů, exekuce, určení otcovství apod. 

Podobné je to s rostoucím zájmem o rady ze sociální oblasti. 

Nově zřízená Ambulantní sociální poradna funguje na podob-

ném principu, ovšem bez osobní konzultace. Dotazy ze sociál-

ní sféry mohou zájemci volat na telefonní linku číslo 222 269 

841 organizace či bezplatnou telefonní linku číslo 800 811 111,  

Mgr. Kamila Tittelbachová, 

sociální pracovnice WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., doplňuje:

„Jedná se o službu, která je poskytována mimo tříletý program 

komplexní psychosociální pomoci a podporovaného bydlení 

a kterou mohou využít lidé z celé České republiky. Poradna se 

primárně orientuje na pomoc matkám či otcům, kteří aktuálně 

potřebují poradit v sociální oblasti a nevědí, kam se obrátit o po-

moc. Zmapovali jsme síť odborného sociálního poradenství, psy-

chologické pomoci a právního poradenství v jednotlivých regio-

nech, abychom byli schopni klienta napojit na podpůrné zdroje 

pomoci v místě jeho bydliště.

Nejčastější dotazy, které zodpovídáme v rámci sociální porad-

ny, jsou obecně zaměřeny do oblasti sociálního zabezpečení 

a k rodinnému právu. V rámci poradenství se snažíme o orien-

taci v problémovém systému a hledat efektivní a multidisci-

plinární řešení.“ 

Od zahájení ambulantního poradenství, 
 tj. od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2013, se podařilo:
a) v právním poradenství zodpovědět 60 dotazů a konzultací,
b) v sociální poradně zodpovědět 35 dotazů z celé ČR.
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popř. mohou využít e-mailu poradna@women-for-women.cz. 

Současně WOMEN FOR WOMEN provádí monitoring  

dostupnosti sociálních služeb v jednotlivých regionech  

České republiky.



 

Patroni, partneři a dárci
„Milí přátelé,

díky této práci si stále více uvědomuje-

me, jak široký význam má podaná po-

mocná ruka. Co všechno je zapříčiněno 

tím, že člověku byla delší dobu pomoc 

odmítána. Jak moc je důležité cítit, že 

na vše není člověk sám. Zachovat si dů-

věru v sebe sama, sílu řešit těžké situace 

a neztratit důvěru svých dětí. 

Johann Wolfgang von Goethe řekl: „Kdo 

nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro 

sebe.“ Pomáhejme si navzájem, protože 

nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat 

pomoci my nebo naši blízcí.

Jsme rádi, že se každý den přesvědču-

jeme o tom, že takových lidí není ani 

v dnešní době málo.  

Ze srdce děkujeme Vám všem, kteří jste 

se k nám v loňském roce přidali, společ-

ně s námi pomáháte, rozdáváte radost 

i naději a pomáháte nám naplňovat naše 

cíle a poslání.“ 

Jana Skopová,

manažerka charitativních projektů 

manželů Tykačových

HaNKa HEřMáNKOVá, 
česká moderátorka, bývalá TV hlasatelka a současná 

divadelní manažerka Divadla Bez zábradlí, se stala 

v roce 2013 patronkou společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o. p. s.

PaRTNEřI 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
• Český rozhlas Dvojka

• Divadlo Bez zábradlí

• Klinika Santé

• SKYLAB, spol. s r. o.

• PKO – Pražský komorní orchestr

• CIS, s. r. o. – Ing. Pavel Černý s týmem

• AHA Communications  – Antonín Hálek: marketingová a reklamní komunikace

• Vydavatelství Business Media CZ – Filip Sodomka: grafika, Jiří Vaníček: produkce

Ivana Tykač

Hana Kratochvílová

Miroslava Paličková

Vojtěch Machoň

Pavlína Plačková

Roman Partyka

Michaela Kocourková

IMMO LEASING

Pavlína Škromachová

Jana Skopová

Michaela Kubíčková

Petra Benešová

Lucie Gross

Veronika Veselá

42 FINANCIAL SERVICE

Eva Sedlačíková

Jaroslava Šebková

Roman Pecháň

Helena Navrátilová

Pavla Marková

Lenka Pletnická

Zuzana Kultová

Vojtěch Zelenka

Pavla Vydrová 

Vlasta Masaříková

Martina Fuchsová

Sylva Smutná

Jaroslava Klánová

Bronislav Hnízdil

Renata Kubíková

Ivana Ulrichová

Josef Vojta

Veronika Šaurová

Jana Moravcová

Jana Isabella Růžičková

Dana Ševčíková

Pavel Míka

Veronika Saxunová

Ivana Vodsloňová

Alexandra Nudziková

Josef Štěpán

Jana Daubnerová

Michal Kurecka

Dagmar Klímová

Iva Větrovcová

Andrea Tříletá 

Ondřej Císař

Ilona a Zdeněk Drápelovi

Petra Crhák

Jindřich Kříček

Jaroslav Křen

Hana Urbanová

Zuzana Bumbálková
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PaTRONKa dáRcI 
OBědy PRO děTI

EXTERNí 
SPOlUPRacOVNícI
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
•  Mgr. Zdena Bednářová 

 ředitelka psychosociálního centra pro osoby ohrožené domácím nási-

lím, zaměřuje se na terapii klientek a supervizní činnost pracovníků

•  Mgr. Petra Meisnerová  

 psycholožka zaměřená na rodinnou i krizovou psychoterapii,  

zaměřuje se na terapii klientek a poradenství

•  Mgr. Kateřina Kuncová  

 právnička, poskytuje právní poradenství a zastupování klientek

•  Mgr. Lucie Gross 

právnička, poskytuje právní poradenství a zastupování klientek

•  Mgr. Kateřina Janstová 

advokátka  z advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal 

poskytuje právní poradenství WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

•  JUDr. Jaroslava Šafránková  

advokátní kancelář JUDr. Šafránkové poskytuje pro  

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., právní poradenství

•  Ing. Dana Kopanicová 

účetní

dáRcI 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
•  Koala café, s. r. o. – volné vstupenky do dětského centra Koala café

•  PASA, s. r. o. – volné vstupenky do Mořského světa

•  VEBA, textilní závody, a. s. – ložní prádlo, prostěradla, ručníky,  

žínky, osušky a ubrusy

•  Studio pro ženy, s. r. o. – těhotenský kurz a masáže

•  Národní technické muzeum – volné vstupenky do Národního  

technického muzea

•  DIVADLO BRODWAY, a. s. – vstupenky na muzikál „Casanova“

•  Človíčkov – permanentky do centra zábavy pro nejmenší „Človíčkov“

•  Lucerna – filmová projekce filmu pro děti „Ted Stones“

•  PKO-Pražský komorní orchestr – volné vstupenky  

na abonentní koncerty v Rudolfinu

•  Divadlo Bez zábradlí – vstupenky na představení  

„Každý rok ve stejnou dobu“ 

•  Divadlo Bez zábradlí – vstupenky na představení   

„Další roky ve stejnou dobu“  

„Je pro mne poctou být tváří organiza-

ce, která pomáhá ženám s dětmi, kte-

ré se ocitly v krizové situaci. Krizová 

situace může mnohdy v důsledku 

vést i ke ztrátě možnosti své děti vy-

chovávat a postarat se o ně, což se 

mne, jako mámy, velmi dotýká. Ráda 

spoléhám sama na sebe. Se vší zodpo-

vědností i rizikem. A to je věc, která je 

mi na aktivitách WOMEN FOR WOMEN,  

o. p. s., sympatická.  Pomoc nespočívá jen 

v ruce podané v nouzi, ale snažíme se ženám vrátit 

sebevědomí, naučit je postarat se o sebe, o svou rodinu, 

o svůj život. 

 Dáváme ženám prostor poučit se. Každému říkám, že chybovat se může.

Sama jsem udělala spoustu chyb, všechno se dá napravit. Je vidět, že problémy se netý-

kají pouze žen nižší sociální vrstvy, ale mohou potkat doslova každou z nás. Spoustě věcí 

se dá předejít. I když se říká, že svůj osud nezměníte, tak pracovat na sobě a snažit se žít 

co nejlepší život s tím není v protikladu.“



WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
v médiích

Zveřejněno Kdo zveřejnil Kde bylo zveřejněno  Téma Redaktor

5/2013 HaRPE´S BaZaaR  článek  Mezi čtyřmi zdmi (domácí násilí) Eva Kadavá

17.6.2013 PRIMa FaMIly VIP ZPRÁVY Reportáž – Dětské odpoledne s W4W, rozhovor s Hankou Heřmánkovou Lucie Špaková

26.6.2013 čT1 SAMA DOMA Rozhovor s Hankou Heřmánkovou, Letní divadelní slavnosti -

26.7.2013 TV METROPOl SUPERMÁMA Rozhovor s Hankou Heřmánkovou, Letní divadelní slavnosti -

2.8.2013 čRo PlUS PRO A PROTI Diskusní pořad na téma Dluhy jednoho z manželů v rámci SJM Patricie Strouhalová

15.9.2013 čT1 168 hodin Reportáž – Hladovějící děti Lea Surovcová

23.9.2013 BlESK PRO ŽENy článek Petra málem skončila na ulici. Pomohli jí ve W4W -

24.9.2013 čT1 SAMA DOMA Rozhovor s Hankou Heřmánkovou – W4W -

26.9.2013 BlESK článek Anna dostala druhou šanci. Díky W4W -

říjen 2013 BETyNKa Co dělat když… Pro mámy v nouzi Hana Lachawitz

1.10.2013 čRo Brno Otázky a odpovědi  Obědy pro děti – Příspěvek W4W do pořadu  Martina Pelcová

3.10.2013 BlESK článek Obědy pro děti s W4W -

4.10.2013 čT1 Události Obědy pro děti – Pomoc pro hladovějící děti Radek Kříž

10.10.2013 BlESK článek Monika prošla peklem, pomohli jí ve W4W -

14.10.2013 ONa dNES MF článek Nenechte si všechno líbit Eva Tichá

21.10.2013 BlESK PRO ŽENy článek Kláru týral její manžel. Pomohli jí ve W4W -

24.10.2013 BlESK článek Obědy pro děti s W4W -

1.11.2013 KaTKa článek Nesmíte ztratit sama sebe Pavla Totušková

4.11.2013 ONa dNES MF interview  Rozhovor s Ivanou Tykač Eva Tichá

13.11.2013 čRo Regina Večery s Reginou Rozhovor s Hankou Heřmánkovou - povídání o W4W Lenka Vahalová

14.11.2013 BlESK článek W4W otevřela pro ženy právní a sociální poradnu -

15.11.2013 čRo dvojka Je jaká je Hodina s W4W Stáňa Lekešová

28.11.2013 BlESK článek Projekt Obědy pro děti vzbudil zájem. Hlásí se noví dárci. -

5.12.2013 BlESK článek Za rok pomohli stovkám potřebných. To je vizitka W4W -

15.12.2013 čT1 168 hodin Reportáž – Dobrá vůle Lea Surovcová

16.12.2013 chvilka pro Tebe článek Příběh  Alida Horváthová

17.12.2013 Parlamentní listy článek  Žijí jen s mámou a mají hlad. Víme více o otřesných případech českých dětí Alena Hechtová

30.12.2013 ONa dNES MF článek 3x ONA ROKU 2013 Eva Tichá

26.6.2013 čT1 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/213562220600098/video/

26.7.2013 TV METROPOl http://www.metropol.cz/porady/supermama/5669/archiv/

2.8.2013 čRo PlUS http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2939189

15.9.2013 čT1 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/242288-reportaz-o-hladovych-detech-vyvolala-vlnu-solidarity/

24.9.2013 čT1 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/213562220600113/

1.10.2013 čRo Brno http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2978561

4.10.2013 čT1 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000101004/obsah/283608-pomoc-pro-matky-s-detmi/

13.11.2013 čRo Regina http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3005558.

15.11.2013 čRo Regina http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3006413

15.12.2013 čT1 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/213411058251215/obsah/297559-dobra-vule/

MédIa aRcHIV
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FINaNčNí ZPRáVa
2012–2013

STaV MajETKU a ZáVaZKů 
K 31. 12. 2013
Majetek 181 500

Pokladna  59 288

Banka 1 564 994

Zálohy za energie a plyn 177 210

Pohledávky 61 493 

Závazky obchodní 395 815

Závazky vůči zaměstnancům 73 170

Závazky vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění 40 777 

Jmění o. p. s. 1 000 000

 

 

NáKlady 2012–2013 
Materiál 1 437 391

Elektrická energie a plyn 307 182

Služby 6 476 100

Osobní náklay 1 130 428

Provozní náklady 41 272

Poskytnuté příspěvky 323 520

celkem náklady 9 715 893

 

VýNOSy 2012–2013 
Výnosy v rámci hlavní činnosti 586 599

Poskytnuté dary 2 049 808

Poskytnuté příspěvky 7 350 000

celkem výnosy 9 986 407 

Zisk 270 514



www.women-for-women.cz


