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Úvodní slovo
Vážené dámy a pánoVé,

dovolte mi touto formou poděkovat všem, kdo se přímo nebo nepřímo podílejí 

na rozvoji aktivit naší relativně mladé charitativní organizace Women for women. 

U jejího zrodu stál spolu se mnou můj manžel Pavel, bez jehož podpory by 

myšlenka pomoci ženám v tíživé situaci zůstala pouze myšlenkou. Dík patří také 

všem spolupracovníkům, jak interním, tak externím, kteří svou dennodenní prací 

naši myšlenku naplňují. A v neposlední řadě velký dík patří všem malým a velkým 

donátorům a podporovatelům, kteří vyslyšeli naši výzvu pomoci dětem, jejichž rodiče 

si nemohou dovolit platit školní obědy. Možná vám podobná inflace díků připadne 

banální, ale já myslím, že jsou za uplynulých 365 dní zcela na místě. 

Posuďte sami.

Z organizace, která se soustředila na poskytování rozptýleného 

dotovaného bydlení, se postupně stáváme respektovaným 

partnerem pro diskuse nad připravovanými sociálními zákony. 

Z úzkého zaměření na akutní pomoc se stále více orientujeme 

na pomoc poradenskou a preventivní. A v neposlední řadě se 

velmi silnou složkou naší organizace stává vzdělávání přesně 

v duchu starého čínského přísloví: Daruješ-li člověku rybu, 

nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro 

celý život. A že to není jen náš dojem, že naše práce nese ovoce, 

je prestižní ocenění naší organizace v Českých 100 nejlepších 

v kategorii Zdraví-Vzdělání-Humanita. 

A projekt Obědy pro děti? Z původně jednorázové pomoci, která do konce 

školního roku 2013/14 umožnila školní stravování téměř 400 dětem, se stal 

projekt, který bude do konce tohoto školního roku podporovat více než 2100 dětí. 

Na základě těchto výsledků dostal nejen záštitu od ministryně Marksové a například 

hejtmana Jihočeského kraje, ale především vyvolal diskusi a konkrétní kroky Ministerstva 

práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, které vedly k ustavení pracovní skupiny 

s cílem najít systémové řešení.

Myslím, že rok 2014 byl pro naši organizaci úspěšný. Zároveň byl v mnohém velmi 

poučný. Především v tom, kolik solidarity a ochoty pomoci je mezi námi. A za to patří 

dík právě vám. 

 Ivana Tykač
ředitelka  WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
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O nás
Obecně prospěšná společnost byla založena 12. října 2012 

manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými a především pomáhá 

ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, eko-

nomicky a sociálně.

Zabýváme se poskytováním konkrétních projektů a progra-

mů pro samoživitele a mapováním potřeb cílové skupiny, 

jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení jejich 

situace.

Women FoR Women, o. p. s., byla zařazena mezI 

Českých 100 nejlepších 2014 V sekcI zdRaVí – 

Vzdělání – humanITa.   

Women FoR Women, o. p. s.,  

je zapsána v rejstříku obecně prospěšných  

společností vedeném 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 tel. linka v tísni: 800 811 111

spRáVní Rada

Olga Grillová, předseda správní rady

Ing. Pavel Tykač, člen správní rady

Michal Tykač, člen správní rady

dozoRČí Rada

Veronika Tykačová, předseda dozorčí rady

Petra Schützová, člen dozorčí rady

Ivana Hronová, člen dozorčí rady

zakladaTelé  

Ing. Ivana Tykačová a Ing. Pavel Tykač

âESK¯CH 100 NEJLEP·ÍCH

(CZECH 100 BEST)

Women FoR Women, o.p.s.
se zařadila mezi Českých 100 Nejlepších 2014

ZDRAVÍ – VZDĚLÁNÍ – HUMANITA
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„Program podporovaného bydlení a psychosociální 

pomoci se skládá ze třech základních pilířů, kterými 

je bydlení, právní pomoc a psychologická a terape-

utická péče. Tyto tři služby jsme skloubili dohroma-

dy, protože jsme si vědomi, že zároveň představují 

velmi těžko dostupné a často řešené oblasti v životě 

samoživitelů. Cílem programu je dopomoci ženám 

k samostatnému životu, tak aby mohly s dětmi fungo-

vat a stát na vlastních nohou. Doba, kterou potřebují 

na vyřešení své situace, je individuální, protože záleží 

na mnoha faktorech.“ 

 Ivana Tykač
ředitelka 

 WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Organizace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., pomáhá 

ženám v nelehkých situacích, citováno z příruček spo-

lečnosti. Nemohu nic jiného než souhlasit. Jen bych 

tuto jednoduchou větu doplnila a dovysvětlila. Je to 

pomocná ruka, možná až andělská! Podávána ženám 

v životních situacích, které nejsou schopny svými 

silami danou situaci zvládnout. Není to jen pomoc 

v podobě dotovaného bydlení či psychologicko-práv-

ní poradny. Je to mnohem víc. Pracuje zde team žen, 

který naslouchá a je oporou, když je potřeba. Často-

krát doslova drží za ruku. Problémy za Vás všechny 

nevyřeší, ale stojí při Vás a podporují Vás. Organizaci 

vnímám jako dobrého přítele či rodinu s velkými od-

bornými znalostmi a zázemím. Pobyt zde mi dodává 

pocit bezpečí a klidu. A taktéž mi pomáhá objevovat 

svou skrytou sílu a potenciál.

S velkým díky,

lucie p.

Projekty v roce 2014

105
žádostí o zařazení do programu  

bylo přijato za rok 2014.

19
klientek a 32 dětí

bylo přijato.  

5 ukončených spoluprací,

4 na žádost klientky  

a 1 ze strany W4W.

Projekt 
podporovaného bydlení  
a psychosociální pomoci

Projekt zahrnuje komplexní služby v oblasti podporovaného 

bydlení, právního zastupování a psychologických a terapeutic-

kých služeb pro ženy a děti. Podporované bydlení je realizováno 

v samostatných bytech na území hl. m. Prahy.

Cílem projektu je stabilizace psychické stránky klientky a dětí, 

finanční a právní oblasti, návrat na trh práce v co nejkratší mož-

né době a odchod do samostatného bydlení.

Program je poskytován na individuálně dlouhou dobu, maxi-

málně však na 3 roky.

Tento program je financován výhradně manželi Ivanou a Pav-

lem Tykačovými.

42
klientek a 68 dětí

bylo zapojeno  

do projektu.
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Poradny

Sociální poradna

Poradna slouží především samoživitelům z celé 

České republiky, kteří se dostali do tíživé život-

ní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. 

Služba je poskytována e-mailem a je bezplat-

ná. V rámci sociální poradny probíhá průběžně 

monitoring organizací, úřadů a institucí v regio-

nech celé České republiky. 

Právní poradna

Zprostředkovává právní poradenství ve spo-

lupráci s advokáty. Poradna slouží především 

samoživitelům z celé České republiky, kteří si 

nevědí rady v oblasti rodinného a občanského 

práva. Služba je poskytována e-mailem a je 

bezplatná.

720
dotazů vyřídila 

sociální poradna 

120
zodpovězených dotazů  

v právní poradně
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Tento projekt pomáhá dětem, jejichž rodiče si nemohou do-

volit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Jsou stanovena 

kritéria pro výběr potřebných dětí, žádost je řešena indivi-

duálně a pomoc je dávána formou obědů ve školních jídel-

nách přímo prostřednictvím základních škol. Projekt působí 

na území celé České republiky. Více informací se dozvíte na  

www.obedyprodeti.cz. Zde je možné projekt podpořit, při-

dat se k pomoci a přispět na transparentní účet, ze kterého 

jsou hrazeny pouze obědy pro děti.

Když jsme s projektem Obědy pro děti začínali, mysleli jsme si, 

že hlad v důsledku nezaplaceného oběda je to hlavní, o co jde.  

Ale zkušenosti nás poučily, že to je pouze spouštěč. Víme a rádi 

bychom, aby si to uvědomili i ostatní lidé, jak relativně banální 

věc, jako je absence školního oběda, může mít naprosto fatální 

důsledky pro psychický a sociální vývoj dítěte. 

První školní rok 2013/2014 nám přinesl také zjištění, že se dě-

tem, kterým projekt Obědy pro děti pomáhá, zlepšila školní 

docházka a mnohdy i školní výsledky. 

Reklamní kampaň pRojekTu 

Dne 1. 9. 2014 u příležitosti nového školního roku 

jsme zahájili kampaň projektu Obědy pro děti s ná-

zvem „Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“.  

Důležitost kampaně projektu Obědy pro děti vnímá-

me ve třech rovinách:

1. Obecná znalost problému.

2.  Informovanost základních škol o projektu,  

resp. o možnosti efektivní pomoci.

3.  Výzva veřejnosti a podnikatelským subjektům, 

aby přispěly a pomáhaly s námi. 

Reklamní spoT kampaně

Primárním cílem této kampaně je obecná znalost 

toho, že v 21. století a ve střední Evropě existují děti, 

které mají hlad, a že jich není málo. Spot, který uka-

zuje i to, co pro děti oběd ve školní jídelně znamená, 

můžete vidět mimo jiné i na:  

www.youtube.com/watch?v=socvRml4zqs 

V říjnu 2014 pRojekT získal zášTITu  

a podpoRu mInIsTeRsTVa pRáce  

a socIálních Věcí ČR. 

Obědy pro děti
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Příběh projektu Obědy pro děti

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2014/2015
stav k 31. 12. 2014

Je to smutné, ale stále nejde  
o konečné číslo.

Projekt Obědy pro děti 
 byl zahájen 12. 9. 2013

První děti obědvaly od 1. 10. 2013

833 
dětí

159
základních škol  
po celé ČR

Vyplaceno

3 150 099,50 Kč 

93
základních škol  
po celé ČR

370
dětí

Vyplaceno

744 374 Kč
 

Obrázek má velmi krásný příběh. Obdrželi 

jsme jej od paní učitelky, která Elišku učí, 

i se zprávou a fotografií, jak je Eliška při 

obědech ve škole moc šťastná a jak každý 

všední den prožívá to, co bude mít k obě-

du a na co se může těšit. Také nás pobavila 

tím, jaké pojmenování jídlům na jídelníč-

ku Eliška dává, když potká paní učitelku 

na chodbě a hlásí např.: „Dnes jsem měla 

teplou zelenou polévku s koulema.“ (Byla 

hrášková.) Nebo: „Dneska jsem měla ho-

vínkovou polévku!“ (Byla s játrovou rýží.).

A co vidíte na obrázku? Děti dostaly 

ve škole za úkol namalovat obrázek, který 

se následně zalaminuje a děti ho budou 

moci používat jako prostírání pod svačinku.

Eliška namalovala maminku, sestru, pej-

ska a sebe. Nejkrásnější je ale velký tác 

s jídlem, který prý hlídá duch, aby jim jídlo 

nikdo nesnědl. Je neuvěřitelné, jak děti pře-

mýšlí, a velmi smutné, když si uvědomíme 

ten význam jejich slov…   

obRázek od elIšky, kTeRá díky 

pRojekTu obědy pRo děTI obědVá. 
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Příběh projektu Obědy pro děti

43 %
dětí v ČR je narozených 

 mimo manželství

307 000
závislých dětí do 26 let 

vyrůstá v neúplné rodině

Fenomén
feminizace
chudoby

66 %
sólo matek má problém 

uplatnit se na trhu práce

57 %
otců nepřispívá sólo matkám  

vůbec nebo jen částečně

rodin se sólo rodičem  žije v chudobě 

Sólo rodičem je většinou žena

Základní vizí společnosti je zlepšovat život 

samoživitelů v České republice. Klademe si 

za cíl upozorňovat na témata a problemati-

ku, která se týká samoživitelů, a hledat ře-

šení, která by této skupině umožnila zlepšit 

životní podmínky. Svou činnost vidíme nejen 

v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospo-

lečenském působení a osvětě v této oblasti.

Při své práci klademe důraz na témata jako 

vzdělávání, zaměstnávání, dobré pracovní 

uplatnění sólo matek a propracovaný a féro-

vý systém pomoci (výživné, dostupné bydle-

ní, právní pomoc). Zaměřujeme se na úpravu 

legislativy a v neposlední řadě na společen-

skou výchovu, zodpovědnost jedince a tole-

ranci ve společnosti.

Výzkum Vize

Problematika samoživitelů
v České republice, 2014

V rámci mapování situace samoživitelů v České republice nechala 

naše společnost zpracovat výzkum, který ukazuje na reálnou situ-

aci této skupiny obyvatel. Výzkum obsahuje kvantitativní i kvali-

tativní část, z které vyplynula typologie samoživitelů.

31 %
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Z naší praxe
Stále více se nám v praxi potvrzuje, že samoživitelky, které se ocitnou 

v tíživé životní situaci a přicházejí s žádostí o pomoc, ovlivňuje především 

jejich ekonomické znevýhodnění způsobené často:

• Neplacením a nevymahatelností výživného.

• Dluhovou situací. 

•  Omezením na trhu práce a znemožněním tak sladit práci s péčí o děti.

8
matek je na rodičovské dovolené.

8
z nich hradí dluhy vzniklé náklady  

na bydlení po odchodu od partnera.

17
pracuje na HPP, jen 7 z nich  

má možnost zkráceného úvazku.

17
klientek má nařízenou exekuci, z toho  

5 hradí dluhy vzniklé v manželství.

11
z pracujících na HPP má souběžně brigádu.

Interní průzkum s našimi klientkami 
(42 matek a 68 dětí)
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Aktivity

VzděláVací akTIVITy, kTeRé jsme 

V Roce 2014 absolVoValI:

•  Nový občanský zákoník s důrazem na rodinné právo  

(TSM Vyškov, Mgr. Veronika Andrtová). 

•  Práce se zadluženým klientem 

(TSM Vyškov, Mgr. Veronika Andrtová).

•  Novela zákona se zaměřením na Sociálně právní  

ochranu dětí (TSM Vyškov, Mgr. Veronika Andrtová).

•  Práce se zadluženým klientem 

(Remedium Praha, o. p. s.).

•  Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním 

(Edupol, v. o. s., PhDr. Ivana Honzlová).

konFeRence apod., kTeRých jsme se 

V Roce 2014 úČasTnIlI:

•  Sólo rodiče v ČR  

(Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, o. s .).

•  Tým včasné intervence MČ Prahy 2.

•  Ekonomické dopady domácího násilí  

(Intervenční centrum pro osoby ohrožené  

domácím násilím).

•  Sociální bydlení – Fakta a omyly  

(Senát parlamentu České republiky).

•  Veletrh poskytovatelů sociálních služeb (MČ Praha 1).

•  Účast na pracovním jednání s názvem „Naplňování 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v období 

2011–2015“. Pracovní skupina zaměřená na oblast  

Bydlení (Úřad vlády České republiky,  

Odbor pro sociální začleňování).

•  Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE  

(Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, o. s.).

•  Ulice dětem – DDM Monet.

•  Domácí násilí očima dítěte (Acorus, o. s.).

•  Českých 100 Nejlepších  

(COMENIUS, panevropská společnost pro kulturu,  

vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci).

VzděláVací akce pRo klIenTky V Roce 2014:

•  Besedy – Komunikační styly v rodině  

(Mgr. Lucie Součková).

•  Základy práce s PC pro začátečníky a pokročilé  

(Skylab, spol. s r. o.).

•  Kurzy finanční gramotnosti aneb „Peníze přítel ženy“ 

(Ing. Ivana Štefková).

•  Program Kariérového poradenství  

(PhDr. Petra Drahoňovská).

•  Workshopy s názvem „Děti a my“ (Mgr. Lucie Součková).

•  Přednášky na téma „Hranice – jak si je uvědomit,  

dokázat, vytvořit a udržet si je“ (Zlata Koštejnová).

•  Skupinové a individuální terapie.

kulTuRní a VolnoČasoVé akTIVITy 

pRo klIenTky a jejIch děTI V Roce 2014:

•  Zimní tábor v Krkonoších.

•  Zimní tábor na Šumavě.

•  Zimní pobyt na horách v resortu Dolní Morava.

•  Kroužek Šikovných ručiček (každý čtvrtek).

•  Keramická dílna (každé úterý).

•  Návštěva výstavy „Dinosaurium“.

•  Návštěva Divadla na Vinohradech „Poslední z Haussmanů“.

•  Rudolfinum – Pražský komorní orchestr  

(několik abonentních koncertů).

•  Workshopy vaření pro klientky a starší děti.

•  Letní dětský tábor „Dračí doupě“.

•  Letní dětský tábor „Ihaháček“.

•  Letní dětský program „Indiáni z Krkonoš“.

•  Výlet na zámek Berchtold v Kunicích – Vidovicích.

•  Výroba keramických vánočních ozdob a svícnů.

•  Pečení vánočního cukroví.

•  Mikulášská besídka.

•  Kino Lucerna – pohádka Tři bratři.

Vzdělávací a volnočasové aktivity, konference aj.
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Kalendář akcí v roce 2014 
leden

• Plánování akcí a programů pro rok 2014.

•  Účast na semináři „Sólo rodiče v ČR“  

(Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, o. s.)

•  Nový občanský zákoník s důrazem na rodinné právo 

(TSM Vyškov, Mgr. Veronika Andrtová). 

•  Práce se zadluženým klientem  

(TSM Vyškov, Mgr. Veronika Andrtová).

únoR

•  Účast na setkání týmu včasné intervence m. č. Prahy 2. 

•  Účast klientek na akreditovaném kurzu Asistentek 

v předškolní výchově zajištěné zdravotnickým 

zařízením MČ Prahy 4.

•  Pobyt dětí na zimním táboře v Krkonoších.

březen

•  Pobyt dětí na zimním táboře na Šumavě.

•  Zimní pobyt s klientkami a dětmi na horách  

v resortu Dolní Morava.

•  Školení pro zaměstnance – „Novela zákona  

se zaměřením na sociálněprávní ochranu dětí“  

(TSM Vyškov, Mgr. Veronika Andrtová).

•  Školení pro zaměstnance – „Základy komunikace  

s lidmi s duševním onemocněním“ 

(Edupol, v. o. s., PhDr. Ivana Honzlová).

•  Účast na konferenci – „Ekonomické dopady domácího 

násilí“, pořádané Intervenčním centrem pro osoby  

ohrožené domácím násilím.

duben 

•  Stěhování do nových prostor.

kVěTen

•  Rozšíření kroužku „Šikovných ručiček“ o keramickou dílnu.

•  Návštěva dětí výstaviště v Holešovicích na akci  

s názvem „Dinosaurium“

•  Návštěva klientek a dětí Divadla na Vinohradech –  

„Poslední z Haussmanů“.

•  Vyhlášení výtvarné soutěže – „Ty a školní oběd“.
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ČeRVen

•  Účast na konferenci konané v Senátu Parlamentu  

České republiky, téma „Sociální bydlení, fakta a omyly“.

•  Beseda pro klientky – „Komunikační styly v rodině“  

(Mgr. Lucie Součková).

•  Návštěva Rudolfina – abonentní koncert  

Pražského komorního orchestru.

•  Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Ty a školní oběd“  

v rámci projektu Obědy pro děti.

ČeRVenec

•  Workshop vaření pro klientky a starší děti.

•  Pobyt dětí na letním tematickém táboře  

s názvem „Dračí doupě“.

•  Pobyt dětí na letním táboře Ihaháček (dar).

sRpen

•  Účast na Veletrhu poskytovatelů sociálních  

služeb pro Prahu 1.

•  Natočení televizního a rádiového spotu pro  

prezentaci projektu Obědy pro děti.

•  Pobyt dětí na letním táboře „Indiáni z Krkonoš“.

•  Účast klientek na kurzu Základy práce s počítačem  

pro začátečníky i pokročilé (Skylab, spol.  s r. o.).

•  Kurz finanční gramotnosti aneb „Peníze přítel ženy“  

(Ing. Ivana Štefková).

•  Účast na pracovním jednání s názvem „Naplňování Stra-

tegie boje proti sociálnímu vyloučení v období 2011–2015“ 

– pracovní skupina zaměřená na oblast Bydlení (Úřad vlády 

České republiky – Odbor pro sociální začleňování).

září

•  Zahájení programu Kariérového poradenství  

(PhDr.Petra Drahoňovská).

•  Zahájení kampaně projektu Obědy pro děti.

•  Výstava obrázků „Ty a školní oběd“ v Divadle Bez zábradlí.

•  Kurz finanční gramotnosti aneb „Peníze přítel ženy“  

(Ing. Ivana Štefková).

•  Workshop s názvem „Děti a my“ (Mgr. Lucie Součková).

•  Výlet na zámek Berchtold v Kunicích-Vidovicích.

říjen

•  Workshop vaření s klientkami.

•  Kurz finanční gramotnosti aneb „Peníze přítel ženy“  

(Ing. Ivana Štefková).

•  Workshop s názvem „Děti a my“ (Mgr. Lucie Součková).

•  Návštěva Rudolfina – abonentní koncert Pražského 

komorního orchestru.

•  Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE (Aperio,  

společnost pro zdravé rodičovství, o. s.).

•  Účast na akci společnosti Ulice dětem v DDM Monet.

•  Získání záštity Ministerstvem práce a sociálních věcí  

nad projektem Obědy pro děti.

lIsTopad 

•  Workshop s názvem „Děti a my“ (Mgr. Lucie Součková).

•  Workshop vaření pro klientky a děti.

•  Přednáška na téma „Hranice – jak si je uvědomit,  

dokázat, vytvořit a udržet si je“ (Zlata Koštejnová).

•  Výroba keramických vánočních ozdob a svícnů.

•  Pečení vánočního cukroví pro sponzory projektu  

Obědy pro děti.

•  Pečení a zdobení perníčků pro Vánoční jarmark 2014.

•  Účast na akci s názvem „Domácí násilí očima dítěte“ 

Acorus, o. s. 

•  Udělení ceny Comenius – Českých 100 Nejlepších  

v sekci Zdraví – Vzdělání – Humanita. 

pRosInec

•  Zdobení a balení cukroví s klientkami.

•  Mikulášská besídka.

•  1. vánoční jarmark na náměstí Míru (výtěžek pro  

projekt Obědy pro děti – 10.482 Kč).

•  Děti navštívily Kino Lucerna – pohádka Tři bratři.

•  Návštěva Rudolfina – Pražský komorní orchestr  

a jejich abonentní koncert.

•  Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti ze základních škol 

s názvem „Má štědrovečerní večeře“ v rámci projektu 

Obědy pro děti.
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Monitoring médií 2014

37 článků
Příbramský deník, Týdeník Opavský a Hlučínský region, Opavský a Hlučínský deník, Moravskoslezský  

deník, Havířovský deník, Frýdecko-místecký a třinecký deník, Novojičínský deník, Bruntálský a krnovský deník,  

Budupomáhat.cz, MF Dnes, Santé Newsletter, Maminka Speciál, Parlamentní listy, Liberecký deník, E15,  

Referendum, Claudie, Krajské listy - Praha-západ, Homér, Novinky, www.mpsv.cz, Lidové noviny, Důlní noviny, 

Svět ženy, Svitavský deník, Harpes Bazaar, Aktualne.cz

34 inzerátů
Respekt HN, Víkend, MF Dnes, Důlní noviny, Vlasta, Týdeník Květy, Překvapení, Story, Doprava a silnice, Rotary 

good news, Technický týdeník, Technik, Mostecký deník, Respekt, HN, Víkend, Bydlení, Materiály pro stavbu, 

Moderní byt, Můj dům, Rodinný dům, Stavba, Stavitel, Hattrick, Health and Beauty

Více než 1000 TV spotů a reportáží
ČT 1, AT Media, Prima TV

Billboardy v Praze
Qeep, Big media

Spoty a reportáže v rádiích
ČRo Regiony, ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, Impuls

Web bannery
Motejlek.com, E-PRAVO, Aktualne.cz, Oslovené ZŠ na svých webech



15

Monitoring médií 2014

Další
aktivity
Kromě poměrně rozsáhlých 

mediálních a inzertních akti-

vit nadále rozvíjíme naše weby 

a profily na sociálních sítích, 

pravidelně měsíčně rozesíláme 

Zpravodaj Women for Women, 

na prezentačních akcích využívá-

me reklamní boardy a roll-upy, 

máme reklamní potisky na au-

tech, tiskneme letáky k jednot-

livým projektům. Dodržujeme 

jednotný grafický a vizuální styl, 

což podporuje dobrou pověst 

a pomáhá identifikovat naše 

projekty u široké veřejnosti.Více než 1000 TV spotů a reportáží
ČT 1, AT Media, Prima TV
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Hanka Heřmánková, česká moderátorka, bývalá TV 

hlasatelka a současná divadelní manažerka Divadla 

Bez zábradlí, se stala v roce 2013 patronkou společ-

nosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Více fotografií z našich akcí najdete na webu 

women-for-women.cz s sekci „GALERIE“

Patronka Fotogalerie
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Fotogalerie
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sTaV majeTku a záVazků k 31. 12. 2014

Majetek 424 671

Pokladna 48 210

Banka 2 414 091

Pohledávky 84 967

Poskytnuté zálohy 1 232 734

Náklady příštích období 2 302 391

Závazky obchodní 698 686

Přijaté zálohy 33 720

Závazky vůči zaměstnancům 167 365

Závazky vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění 74 256

Závazky vůči finančnímu úřadu 18 932

Výdaje příštích období 33 957

Dohadné účty pasivní 1 016 224

Jmění o. p. s. 1 000 000

 

náklady Roku 2014 

Spotřeba materiálu 1 172 362

Spotřeba energií 180 330

Služby 9 817 611

Osobní náklady 2 354 286

Provozní náklady 273 273

Poskytnuté příspěvky 1 383 428

Celkem náklady 15 181 290

 

Výnosy Roku 2014 

Výnosy v rámci hlavní činnosti 1 269 967

Přijaté dary 14 048 490

Přijaté příspěvky 3 056 244

Celkem výnosy 18 374 701

Zisk  3 193 411

Finanční zpráva 2014
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Finanční zpráva 2014 Výrok auditora



www.women-for-women.cz


