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Úvodní slovo
Ú V o d n í  s l o V o
rok 2015 byl pro nás důležitým rokem. byl to rok plný změn ve všech oblastech, kterých se naše činnost dotýká. 

naše obecně prospěšná společnost začala akutní pomocí. postupem času jsme zjistili, že z dlouhodobého 

hlediska má pro samoživitele větší hodnotu naučit se zvládat nelehké situace, řešit své 

problémy a vyrovnávat se s nimi. proto jsme v roce 2015 navíc vydali knížku Jak 

přežít první (k)rok, která je, dá se říci, lékárničkou nejen při akutní pomoci, ale také 

v případě prevence, která je ve všech oblastech velmi důležitá. dále jsme přišli 

s novým vzdělávacím programem s názvem The bridge, který má samoživitele 

obrazně lépe připravit na jejich „nový život“. Ve všech našich aktivitách chceme 

dále pokračovat a pro rok 2016 jsme připravili i několik novinek. Jednou z nich 

je vzdělávací program zaměřený na problematiku zaměstnávání samoživitelů.

Jasně se ukazuje, že zvládání samoživitelství metodou „pokus omyl“ nemusí být 

jediný způsob, jak se naučit samoživitelství zvládnout a pomoci si sám. dokazuje to 

fakt, že o podobný typ vzdělávání je mezi samoživiteli stále větší zájem. 

Výrazné změny se udály i v našem projektu zaměřeném na školní stravování obědy pro děti. z původně velmi 

privátní pomoci potřebným, přes velmi silně veřejností podporovanou aktivitu a tlak na státní instituce, jsme se 

s projektem obědy pro děti stali zdaleka největším partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čr 

pro pomoc školákům, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní obědy. a jsme velmi rádi, že z původní ad-hoc 

pomoci se stala věc veřejná a veřejností i státem široce podporovaná. 

Jak jsem již zmínila, tím naše plány zdaleka nekončí a v roce 2016 nás čeká spousta další práce.

 Ivana Tykač
ředitelka  WoMEn For WoMEn, o. p. s.
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o  n á s

obecně prospěšná společnost byla založena 12. října 2012 

manželi Ivanou a pavlem Tykačovými a především pomá-

há ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, 

ekonomicky 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. 

zásadním pilířem práce WoMEn For WoMEn, o. p. s., je 

upozorňovat na témata a problematiky, které se týkají sa-

moživitelů, a hledat řešení, která by jim umožnila zlepše-

ní jejich situace v české republice. svou činnost vidí nejen 

v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském pů-

sobení a osvětě v oblasti samoživitelství. při své práci kla-

de důraz na témata jako: vzdělávání, zaměstnávání, dobré 

pracovní uplatnění samoživitelek, propracovaný, spraved-

livý a funkční systém pomoci (výživné, dostupné bydlení, 

právní pomoc), legislativu, která by samoživitele chránila, 

a v neposlední řadě společenskou výchovu, zodpovědnost 

jednotlivce a toleranci.

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  

je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností ve-

deném Městským soudem v praze, oddíl o, vložka 1003.

SídlO

praha 1, Vojtěšská 245/1, psč: 110 00 (do: 6. 1. 2015)

praha 4, Vlastislavova 152/4, psč: 140 00 (od: 6. 1. 2015)

Ič: 242 31 509, dIč: Cz 242 31 509 (od 1. 11. 2015)

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.facebook.com/womenforwomencz/

www.obedyprodeti.cz

www.facebook.com/obedyprodeti/

Tel. 222 269 

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 Tykač a Ing. pavel Tykač

ŘEdITEl 

Ing. Ivana Tykač 

„Jsme si vědomi, že člověk potřebuje mnohdy jen druhou 

šanci a pocit, že na problémy není sám, k tomu motivaci, 

víru v sebe samotného a prostor nadechnout se…“

 Ivana a pavel Tykačovi 
výňatek z úvodního slova zakladatelů, 

www.women-for-women.cz
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přijaté žádosti do programu 

podporovaného bydlení za rok 2015

80

spolupráce ukončena (v roce 2015)

14 klIENTEk

Celkový počet klientek k 31. 12. 2015

40 žEN a 64 děTí

V roce 2015 nově přijato

12 žEN a 23 děTí

pROjEkT pOdpOROvaNéhO BydlENí 
a pSychOSOcIálNí pOMOcI

projekt zahrnuje komplexní služby v oblasti podporovaného bydlení, právního 

zastupování a psychologických a terapeutických služeb pro ženy a děti. pod-

porované 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 možné době, a odchod do samostat-

ného bydlení.

program je poskytován na individuálně dlouhou dobu, maximálně však na  

3 roky (v roce 2016 dojde ke zkrácení programu na 2 roky).

Tento program je financován výhradně manželi Ivanou a pavlem Tykačovými.

věkOvý pROFIl klIENTEk pROgRaMu
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„Když se ohlédnu zpět a vybavím si svůj život v době, kdy jsme já a moje děti 

byly přijaty do WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., připadá mi to až skoro nesku-

tečné. Tenkrát mi připadalo, že už nám nemůže být hůř, a najednou se nám 

otevřelo nebe. Děkuji za veškerou pomoc, která nám byla poskytnuta. Děkuji 

za tři roky klidu v holešovickém bytě, který nám byl po dobu tří let nádherným 

domovem, kde jsme si s dětmi oddychli a nabrali sílu. Byli jsme na krásných 

dovolených v zimě i v létě, které bychom si nikdy nemohli z finančních důvo-

dů dovolit. Děti i já jsme si užily spoustu kulturních akcí a získali jsme všichni 

spoustu přátel. Důležitá pomoc byla určitě právní i psychologická poradna. 

Děkuji také za finanční podporu mého studia na střední škole, kde právě teď 

maturuji. Zkrátka, pomohli jste nám najít sebevědomí a díky tomu dnes žije-

me v krásném našem bytě, stojíme na vlastních nohách a radujeme se z kaž-

dého dne, protože nám nic nechybí, jste naši andělé.“ 

 Martina, Matěj a albína

„Dnes s určitým odstupem mohu hodnotit program WOMEN FOR WOMEN, 

o. p. s. Obrovským kladem programu byla rychlost. Ta se nedá srovnat s žád-

nou jinou sociální službou (podobného zaměření). Díky této rychlosti jsem 

mohla odejít ze zcela nefungujícího vztahu a začít řešit život svůj a svých dětí. 

Program nabízí rodičům, kteří se ocitli v tíživé situaci, to nejdůležitější – by-

dlení. Další, nejen pro mě velmi důležitý byl lidský přístup. Takový přístup, 

který absolutně přesahuje hranici sociálního pracovníka. Takový, který vám 

nikdo nezaplatí… Nic není zadarmo, a tak i já na sobě musela hodně zapraco-

vat. Dnes máme s dcerou velice hezké bydlení, já mám dobře placenou práci, 

čeká mě maturita, dcera chodí do nové školy, jsme šťastné. Ale i k tomu štěstí 

člověk musí dospět.“  

 pavla Mečířová

výzvy klIENTEk pROgRaMu
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s o C I á l n í  p o r a d n a

p r áV n í  p o r a d n a

poradna slouží především samoživitelům z celé české republiky, kteří se dostali do tíživé 

životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. služba je poskytována e-mailem 

a je bezplatná. V rámci sociální poradny probíhá průběžně monitoring organizací, úřadů 

a institucí v regionech celé české republiky. 

› Každá osoba měla v průměru 2 až 3 otázky, které byly vyřešeny.

›  nejčastější témata: dávky hmotné nouze, na co mám nárok, bydlení, ospod.  

zprostředkovává právní poradenství ve spolupráci 

s advokáty. poradna slouží především samoživi-

telům z celé české republiky, kteří si nevědí rady 

v oblasti rodinného a občanského práva. služba je 

poskytována e-mailem a je bezplatná.

› nejčastější témata: výživné, rozvod a exekuce.

počet vyřízených dotazů, on-line: 64

počet zodpovězených dotazů v právní poradně: 58

počet vyřízených dotazů, osobně (konzultace): 52

samostatné 8

organizace rodinného života 26

lepší rozhodování 20

posílení vlastní důvěry 24

Invalidní důchod 2

sociální dávky 8

Mateřská dovolená 5

dlouhodobě zaměstnáno 26

další služby 14

právní a terapeutické služby 32

dobrá spolupráce 29

výSlEdNé
hOdNOcENí 
42 klIENTEk
pROgRaMu
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T h E  b r I d G E o b ě d y  p r o  d ě T I

Tento program je inspirovaný zahraničním modelem, který 

je léta prověřen a má velmi dobré výsledky. 

Jedná se o edukativní program pro samoživitele, kteří mají 

chuť něco ve svém životě změnit, nalézt nové příležitosti, 

lépe poznat sebe sama a posunout své hranice. The bridge je 

plný seminářů a workshopů, které vedou zkušené lektorky – 

psychoterapeutky. díky své propracované metodě provede 

klientky od uvědomění si sama sebe, svých pozitivních i ne-

gativních charakterových vlastností, toho, v čem jsou dobré, 

co jsou jejich pozitiva, jaké jsou jejich schopnosti a doved-

nosti, k pojmenování svých problémů a svojí situace, přes 

stanovení svých životních vizí a priorit, až ke konkrétním 

krokům směřujícím k zvládání různých životních situací. 

Klientky se také naučí zvládat negativní emoce, jako např. 

vztek, stres apod. získají sebedůvěru, sebeúctu, sebevědomí 

a sílu poprat se se vším, co je na jejich cestě čeká, a to navíc 

ve skupině lidí s podobným životním osudem, kde se mohou 

vzájemně inspirovat. 

TEMaTIcký OkRuh TOhOTO pROgRaMu jE 

SaMOzŘEjMě šIRší. zdE jSOu Ty NEjzáSadNější:

1.  Pojmenování úspěchů: „Každému člověku se v životě něco 

povedlo, jen o tom leckdy neví.“

2.  Kdo jsem? Prozkoumejte pocit vlastního já: „Nemůže-

me prožít ,spokojený‘ život bez toho, abychom znali sami 

sebe. A měli bychom přestat řešit to, co neumíme, ale za-

měřit se na to, v čem jsme dobří.“ 

3.  Změna, volba, podpora: „Vymanit se z přesvědčení jiných, 

kteří přesně vědí, co je pro mě dobré, uvědomit si zdroje 

podpory a jakými lidmi se obklopuji. Měli bychom mít ko-

lem sebe ty, kdo nás táhnou nahoru, a ne dolů.“  

4.  Zvládání vzteku: „Uvědomění si toho, co ve mně vyvolává 

vztek. Připravit se na tyto okamžiky, naučit se je eliminovat 

a v případě, že přesto nastanou, naučit se je zvládat.“

5.  Finanční plánování: „Naučit se rozumět svým financím, 

stanovit si své hodnoty a nastavit si priority a svůj systém.“ 

6.  Nastavení rolí a mezilidských vztahů: „Buďme dospělé, 

rozhodujme samy za sebe. Pokud jsem matka, musím se 

umět rozhodovat.“ 

7.  Osobní plán kariérního rozvoje: „Pojmenování toho, jaké 

jsou mé předpoklady a možnosti, dávat si laťku vždy o jeden 

stupínek výš, cílem je reálně nalézt uplatnění v práci, která 

mne a mé děti uživí – efektivní rekvalifikace, sny versus re-

álný život.“

V září 2015 byl otevřen první ročník tohoto 

vzdělávacího programu:

Účastnilo se 16 klIENTEk
program dokončilo 14 klIENTEk
na počátku měl program 35 žadaTElEk

cílEM pROjEkTu obědy pro děti je pomoci dětem, které 

se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemo-

hou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách, ač by ji-

nak rádi. Jedná se o děti, jejichž situace je dlouhodobá, které 

nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy 

ve školní jídelně dokonce jediným pravidelným teplým jíd-

lem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

pROjEkT jE uRčEN pro děti ze základních škol z celé čes-

ké republiky. pro výběr dětí jsou nastavena základní kritéria. 

ostatní je vždy individuálně řešeno při rozhovorech v rámci 

schvalování žádosti. 

pOMOc jE pOSkyTOváNa přímo prostřednictvím zá-

kladních škol, popř. školních jídelen (pokud se jedná o samo-

statné příspěvkové organizace) na základě darovací smlouvy 

tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkompliko-

valo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být 

zneužita. společnost WoMEn For WoMEn, o. p. s., velmi 

aktivně spolupracuje se základními školami. Ředitelé škol, 

za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti na zá-

kladě své dlouholeté pedagogické práce. s každou základní 

školou je řešena žádost individuálně. děti mají uhrazeny 

obědy až do konce školního roku. samotným příjemcem 

finančních prostředků jsou přímo jednotlivé základní školy, 

popř. školní jídelny. Finanční prostředky jsou účelově urče-

ny, a to na obědy pro konkrétní děti na konkrétní období 

školního roku. dětem, které jsou zapojeny do projektu obě-

dy pro děti, by měla být prominuta úplata za školní stra-

vování podle § 123 odst. 4 školského zákona. Toto je plně 

v kompetenci ředitele příspěvkové organizace. 

pozn.: pro školní rok 2016/2017 je připravováno pár změn, o kte-

rých budou školy informovány, a to do konce dubna 2016.

„Jednalo se o první testovací běh, přesto jsme velmi mile 

překvapeni, jak pozitivní ohlasy jsme mezi účastnicemi 

programu zaznamenali. Dává nám to naději, že přicházíme 

s programem, který v Česku skutečně chybí a bude ku pro-

spěchu.“ 

Ivana Tykač
ředitelka WoMEn For WoMEn, o. p. s.

STRukTuRa
ROdIN 

zapOjENých
v pROjEkTu

53  % samoživitelky

34 % rodina

9  % samoživitelé

4  % Jiní

370 dětí

1.834 dětí pro 461 dětí

pro 527 dětí

2.092 dětí

zaplacená částka
744.374 kč

zaplacená částka
6.853.903 kč

předpokládaná částka
1.456.988 kč

předpokládaná částka
1.736.532 kč

zaplacená částka
5.238.901 kč

z 93 škol

z 321 škol z 82 škol

ze 125 škol

z 458 škol

škOlNí ROk 
2013/2014
OBědvalO 

škOlNí ROk 
2015/2016 (1. 9. – 31. 12. 2015)

OBědvá SchválENé žádOSTI 

žádOSTI v EvIdENcI 

škOlNí ROk 
2014/2015
OBědvalO 
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dOpady pOdpORy 

„Původně byla představa řekněme hodně ‚nutriční’. Mysleli 

jsme si, že hlad v důsledku nezaplaceného oběda je to hlavní, 

o co jde. Ale během prvních měsíců nás zkušenosti poučily, že 

to je pouze spouštěč následků. Děti bez oběda nemají dosta-

tek energie a chuti se učit. Zhoršuje se jim prospěch i docház-

ka. Objevují se i případy, kdy je do školy odmítají posílat i sami 

rodiče, protože se jednoduše stydí za to, že jim nemohou 

platit obědy. Co nás ale překvapilo nejvíc, je to, že celá tato 

situace vyúsťuje v postupné vyčleňování z kolektivu. Spolu-

žáci obědvají, smějí se, mají společné zážitky ze školní jídelny 

a dítě bez oběda o to vše přichází. Zažívá vlastně své první spo-

lečenské vyloučení. Jinými slovy, relativně banální věc, jako 

je školní oběd, může mít naprosto fatální důsledky pro jeho 

psychický a sociální vývoj. Také jsme zjistili, že právě toto je 

pro samotné děti úplně to nejdůležitější.“

Ivana Tykač
iniciátorka projektu obědy pro děti

akTIvITy pRO děTI

V rámci projektu obědy pro děti pořádá organizace pro děti 

2x ročně různé tematické kreativní soutěže, které mají pro 

děti vždy nějaký přesah. Ve školním roce 2014/2015: vý-

tvarná soutěž „TY A ŠKOLNÍ OBĚD“ s podtitulem „nakresli 

nám, co pro tebe školní oběd znamená“, výtvarná soutěž 

s názvem „MÁ ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE“ s podtitulem 

„nakresli nám a napiš, jak je důležité setkávat se u jedno-

ho stolu se svými blízkými a kamarády“. Ve školním roce 

2015/2016: slohová soutěž „TY A ŠKOLNÍ OBĚD“ s podti-

tulem „napiš nám, co pro tebe školní oběd znamená a jak je 

důležitý“ a „STAŇ SE NAŠÍM JEŽÍŠKEM“ s podtitulem „slož 

nám báseň projektu obědy pro děti“. 

soutěže jsou vyhlašovány v základních školách, které se 

zapojily do projektu, ovšem jsou vždy určeny pro všechny 

děti tak, aby byla zachována anonymita dětí z projektu. Cí-

lem soutěží je, aby se děti pobavily, zamyslely a uvědomi-

ly si věci, které předtím vůbec nevnímaly. Tak si i děti, pro 

které je oběd ve škole naprosto přirozenou a automatickou 

věcí, které si ovšem mnohdy takového jídla ani neváží, mo-

hou uvědomit, jak je školní oběd důležitý a pro některé děti 

opravdu cenný. Vyhlašováno je 20–30 vítězů, kteří jsou pak 

obdarováni prostřednictvím jejich základních škol. 

výzNaMNé zášTITy a pOdpORy 

za dobu své existence získal projekt obědy pro děti několik 

významných záštit a také velmi významnou podporu.

projekt získal v říjnu 2014 záštitu  

Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR a podporu paní ministryně Micha-

ely Marksové.

V srpnu 2015 se podařilo získat zá-

štitu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR a osobní podporu 

paní ministryně Kateřiny Valachové.

V červnu 2015 se WoMEn For Wo-

MEn, o. p. s., stala členem pracovní 

skupiny MPSV ČR (mezirezortní spo-

lupráce s MŠMT čr) s názvem „Obě-

dy do škol“, pro zavedení opatření 

ke snižování potravinové deprivace 

dětí financovaných z operačního 

programu potravinové a materiální 

pomoci. 

V srpnu 2015 získal projekt záštitu 

Svazu měst a obcí České republiky. 

V listopadu 2015 získal projekt zášti-

tu Asociace krajů České republiky. 

Hlavním partnerem projektu obědy 

pro děti se počátkem roku 2015 stala 

NIVEA, v rámci své kampaně nIVEa 

pečuje o rodinu.

kaMpaNě

„Velmi nás těší, že se projekt Obědy pro děti za tak krátkou dobu stal největším projektem svého druhu v České 

republice a že i naše iniciativa a apel na kompetentní místa nesou svá ovoce a jsou podnikány konkrétní kroky 

i ze strany státu.“ 

jana Skopová
manažerka charitativních projektů manželů Tykačových

projekt přibližuje veřejnosti především kampaň s názvem „Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“.  

spot, který ukazuje i to, co pro děti obědy ve školní jídelně znamenají, můžete vidět mimo jiné i na:

www.youtube.com/watch?v=SoCvRml4zqs

další spot vznikl v závěru roku 2015 v rámci připravované b2b kampaně „obědy pro děti … firmy, pomáhej-

te s námi!“ naleznete jej např. zde: www.youtube.com/watch?v=vgzZj7KSa24
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K n I h a  J a K  p Ř E ž í T 
p r V n í  ( K ) r o K
P R A K T I C K ý  P R ů V O D C E  N E J R I Z I KO V Ě J Š Í M  O B D O B Í M  S A M O Ž I V I T E L S T V Í  

Jsou mezi námi ženy (i muži), pro které jsou takové situace 

každodenním údělem. perou se doslova o holou existenci, 

jsou vrženy do vztahové, psychické i ekonomické pasti, z níž 

je velmi obtížné se vysvobodit. Jde to, ale často jen pomalu, 

krok za krokem a za velmi vysokou cenu.

Kniha ukazuje na příkladu sedmi žen a jejich typických 

(modelových) životních situací možnosti, jak obtížné pod-

mínky řešit a zvládat anebo eliminovat jejich následky.

Všech sedm žen, jejichž osudy nás kniha provází, se v ur-

čité fázi stalo klientkami obecně prospěšné společnosti 

WoMEn For WoMEn, která jim pomohla v rozhodujících 

chvílích jejich života. Jejich autentické, mnohdy velice syro-

vé a emocionálně vypjaté výpovědi nás seznamují s celým 

bolestným obdobím od počátku problému až do jeho koneč-

ného vyřešení:

›  pád do vztahové, psychické a ekonomické pasti: jeho pří-

činy i následky;

›  život jako „noční můra“: psychické a fyzické násilí, ekono-

mické a další problémy;

›  rostoucí snaha osvobodit se: co se stane tím posledním 

impulsem pro rozhodnutí? Kdo mi pomůže?

›  řešení problémů a naděje na nový život.

Klíčové okamžiky jejich příběhů jsou komentovány řadou 

odborníků (psychologů, právníků, finančních poradců aj.), 

kteří navíc na závěr každého příběhu poskytují souhrnné 

rady. V závěru knihy ještě najdete seznam institucí, které 

mohou pomoci.

Tato kniha tak poslouží ženám, které se kvůli nevydařené-

mu manželství a následnému rozchodu s partnerem pro-

padají do psychických, ekonomických a sociálních potíží, 

několikrát:

›  Mohou porovnat svůj životní příběh se zkušenostmi dru-

hých a poznají, že se svými problémy nejsou samy.

›  seznámením se s příběhem někoho jiného získají potřeb-

ný nadhled, který obvykle již ve svém vlastním případě 

(po „pádu do pasti“) ztratily. Mohou tak lépe analyzovat 

vlastní chyby a přesněji stanovit své možnosti.

›  díky komentářům odborníků se lépe zorientují ve své vlast-

ní situaci, což je základním předpokladem pro její řešení.

›  získají od odborníků praktické rady a návody, jak čelit 

konkrétním obtížím, nebo jim dokonce v ideálním případě 

předcházet.

›  Kniha jim poskytuje naději: ukazuje, že nikdo nemusí se 

svým problémem zůstat sám a že existuje řada lidí i orga-

nizací, kteří jsou připraveni pomoci.

Tato publikace vznikala více než deset měsíců a podílel se 

na ní celý tým spolupracovníků: skutečné, životem psané 

příběhy zaznamenala a pro knižní vydání upravila daniela 

brůhová; komentáře a odborné rady: zdena zuzana bed-

nářová, Vladislav dudák, olga havránková, Jakub hučín, 

Jaroslava Chaloupková, Kateřina Kuncová, Martin Kušmí-

rek, hana Maříková, Jiří novák, Markéta rozehnalová, petr 

Šmolka, Jana Švecová, daniela Vodáčková; úvodní zamyšlení 

zbigniew Jan Czendlik; slovo na závěr: Ivana Tykač.

cO zNaMENá BýT Na všEchNO SaMa? 

dENNOdENNě čElIT pSychIcké I FyzIcké agRESI Od NEjBlIžšíhO člOvěka? 

pŘIcházET dOMů SE STRachEM? 

BáT SE kvůlI NEzOdpOvědNéMu paRTNEROvI ExEkuTORů? 

NEMíT kdE BydlET? 

BýT OdŘízNuT Od pŘáTEl, ROdIčů, Od pOMOcI?

V dubnu 2015 vydala obecně prospěšná společnost WoMEn For WoMEn ve spolupráci s nakladatelstvím práh knihu s ná-

zvem Jak přežít první (k)rok, praktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství. Kniha je svým tématem nanejvýš 

aktuální a reflektuje debatu ve veřejném prostoru o předmětné problematice. ovšem na rozdíl od mnohých takových debat, 

kniha si klade za cíl primárně pomáhat těm, kteří to v dané situaci nejvíce potřebují, tedy samoživitelům a jejich dětem.

„Je jako lékárnička. 

Nikdy nevíte, kdy ji 

budete potřebovat.“

Ivana Tykač



1514

V I z E n a Š E  p r a x E
WoMEn For WoMEn, o. p. s., zastává postoj vedení a mo-

tivace lidí: strategicky usiluje nejen o dobrou pověst, ale 

snaží se být v centru vlivu české republiky. Její práce je cha-

rakteristická učením, riskováním, vzájemným respektem, 

zvídavým duchem a schopností budovat. organizace pod-

poruje ženy a rodiny v jejich úspěchu, umožňuje jim získání 

životních příležitostí, tak aby mohly naplnit své ambice. zá-

kladem pro její práci je umožnit rodinám bezpečné rodinné 

zázemí. 

vIzE: Vytvořit prostředí, ve kterém mohou žít všechny ženy 

a rodiny, a to bez výjimky. 

pOSláNí: zajistit plnohodnotné společenské i ekonomické 

zapojení samoživitelek i samoživitelů v české republice tak, 

aby se měli na koho obrátit a aby je někdo podporoval.

cíl: zajistit následující body: 

1.  samoživitelé budou schopní a odolní k řešení těžkých 

životních situací, kterým čelí. WoMEn For WoMEn, 

o. p. s., udělá vše pro zajištění jejich kvalitních životních 

podmínek tak, aby samoživitelé, ale i ohrožené rodiny 

mohli rozvíjet plnohodnotné, zdravé a šťastné vztahy.

2.  lépe vybavit rodiče tak, aby jejich děti měly zdravé a sta-

bilní domácí prostředí, díky kterému mohou dělat rozhod-

nutí ke zvýšení svých životních šancí. 

3.  zajistit, aby si samoživitelé mohli zajistit kvalitní život-

ní úroveň a měli možnost plnit své cíle/ambice, a to díky 

svému čistému příjmu. 

4.  zajistit dostupné, flexibilní a kvalitní vzdělávání, ale i ná-

sledné podpory jak při studiu, tak při zaměstnání pro ro-

diče samoživitele. 

5.  aby měli samoživitelé sebevědomí a prostřednictvím 

svého podnikání nebo zaměstnání byli schopni se zapojit 

do rozhodovacího procesu v rodinách a ve společenství.

vIzE: WoMEn For WoMEn, o. p. s., zdůrazňuje potřebu 

pochopit, že neexistuje žádná definice pro „samoživitele 

nebo sólorodiče“. okolnosti v jednorodičovské rodině se 

mohou totiž měnit, někdy i častěji, než předpokládáme. 

partner jednoho z rodičů může a nemusí bydlet s rodinou. 

nebo se v průběhu času mohou střídat v rodině různí part-

neři; dále „oddělený“ rodič může být pravidelně zapojen 

do některých rodinných aktivit, případně jen příležitostně. 

nicméně, klíčová charakteristika jednorodičovských rodin 

zahrnuje: 

›  děti, které vyrůstají v jednorodičovských rodinách s exis-

tenčními problémy, mají mnohem vyšší riziko, že i v bu-

doucnu budou žít v chudobě. Výzkum prokázal, že 4 děti 

z 10 z jednorodičovských rodin jsou chudé, v porovnání 

s úplnou rodinou, kde se chudoba týká o něco více než  

2 dětí z 10. Jednorodičovská rodina žije v 66 % případech 

pod měsíčním příjmem 15 000 Kč oproti úplným rodinám, 

kde se jedná o 11 %.  

›  život s dluhem: průměrný celkový dluh jednorodičovských 

rodin v roce 2015 se v čr zvýšil o 15 %. 

›  Využití potenciálu:  WoMEn For WoMEn, o. p. s., podpo-

ruje samoživitele v uplatnění jejich ekonomického poten-

ciálu. od roku 2012 má organizace prokazatelné výsledky 

v posilování služeb, které hrají důležitou roli při efektivním 

vyhledávání sociálních problémů: WoMEn For WoMEn, 

o. p. s., je tu pro dlouhodobé fungování v rámci osvědčené-

ho modelu filantropie.

Každým rokem se potvrzuje, že samoživitelky, které se ocitnou 

v tíživé životní situaci a přicházejí do WoMEn For WoMEn 

s žádostí o pomoc, ovlivňuje především jejich ekonomické zne-

výhodnění způsobené často:

4 děti z 10 z jednorodičovských rodin jsou chudé, 

v porovnání s úplnou rodinou.

2 děti z 10 z úplných rodin jsou chudé.

p o d ě Ko Vá n í  V Š E M 
p o d p o r o VaT E l ů M  a  d á r C ů M

„Děkujeme všem, kteří nás podporují, finančně přispívají na projekt Obědy pro děti, pomáhají 

nám v naší práci, spolupracují s námi a našim klientkám poskytují odbornou pomoc. 

Opravdu si každé pomoci i podpory velmi vážíme a snažíme se vaši důvěru nezklamat.“

Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač

›  neplacením a nevymahatelností výživného. ›  dluhovou situací. 

›  omezením na trhu práce a znemožněním tak sladit 

práci s péčí o děti.

›  pracovní dobou plného úvazku x otevírací dobou 

v mateřských školkách a družinách. 
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V ý b ě r  a KC í  r o K U  2 0 1 5

v lEdNu proběhla výstava obrázků z výtvarné soutěže „Ty 

a ŠKolní oběd“ v TapaTanU ostrově čtení a her.

v úNORu jsme navštívili organizaci onE FaMIly v dubli-

nu, kde jsme s našimi irskými kolegy navázali spolupráci.

v BŘEzNu jsme se snažili u příležitosti Mezinárodního dne 

žen upozornit na fenomén tzv. feminizace chudoby.   

v duBNu jsme v luxoru na Václavském náměstí pokřtili 

naši novou knihu Jak přežít první (k)rok.

v kvěTNu jsme realizovali dotazníkové šetření projektu 

obědy pro děti, zúčastnili jsme se např. semináře pozitiv-

ního rodičovství. 

v čERvNu jsme za kampaň projektu obědy pro děti získali 

bronzové ocenění v soutěži český direkt a promo, která oce-

ňuje efektivní a inovativní reklamní kampaně. 

dále jsme uspořádali divadelní večer pro naše největší doná-

tory projektu obědy pro děti, které jsme při této příležitosti 

pozvali na představení „Jistě, pane premiére.“ 

v čERvENcI jsme se zúčastnili evropské konference v lisa-

bonu, kterou pořádala European social network. 

v SRpNu jsme s našimi klientkami a dětmi strávili týden 

na letním táboře ve Vrbně, kde jsme zažili spoustu legrace. 

v záŘí jsme zahájili první ročník vzdělávacího programu 

The bridge.

v ŘíjNu jsme společně s prahou 2 pořádali besedu pro 

samoživitele, na které jsme se věnovali nejpalčivějším  

tématům. 

v lISTOpadu jsme společně s našimi odborníky realizova-

li besedu pro samoživitele tentokrát v ostravě a také jsme 

si převzali prestižní cenu Effie (EFFIE aWards CzECh rE-

pUblIC), neboť kampaň „pomozte nám nakrmit děti jídlem 

a láskou“ projektu obědy pro děti získala nejcennější oceně-

ní v kategorii sociální marketing – zlatou medaili. 

v pROSINcI  jsme dostali krásný vánoční dárek od dětské-

ho sboru Coro pIColo praha v podobě písničky pro pro-

jekt obědy pro děti a na pozvání jsme se účastnili koncertu 

hany zagorové. 

Toto je jen výběr z akcí, které proběhly během roku 2015. 

Veškeré podrobnosti se každý měsíc dozvídáte v našem 

zpravodaji, jehož všechna čísla naleznete na našich webo-

vých stránkách.

M o n I T o r I n G  M é d I í

aT Media – 900 spotů na 22 TV kanálech, TV prima – 4,  

TV kanály čT1 + čT2 (Události, sama doma, dobré ráno), 

TV barrandov

čro dvojka – psychologická poradna, spoty – čro dvojka, 

čro plus, čro brno, rádio blaník, hitrádio, rádio City

web libereckého kraje, liberecké noviny, Květy, žena a ži-

vot, harpes bazaar, ona dnEs, opavský a hlučínský de-

ník, lidové noviny, Tn.cz, habitat bohemicus, mujdum.cz,  

dumabyt.cz, modernibyt.cz, imaterialy.cz, stavbaweb.cz, 

českolipský deník, MF dnes – liberecký kraj, 5plus2,  

Mostecký deník, aha, liberec.idnEs.cz, právo – Mostecko, 

ceskenoviny.cz, tyden.cz, svitavský deník, rodiče a školní 

jídelny, čTK

48 čláNků

900+ Tv SpOTů

8 RádIOvých STaNIc

Kondice, Glanc, story, national Geographic, GEo, bulletin 

advokacie, doprava a silnice, Technický týdeník, Technik, 

bydlení, Materiály pro stavbu, Moderní byt, Můj dům, ro-

dinný dům, stavba, stavitel, idnes.cz, MF dnes (Mostecko)

28 INzERáTů

bIG MEdIa, QEEp

35 BIllBOaRdů

Kromě poměrně rozsáhlých mediálních a inzertních aktivit 

nadále rozvíjíme naše weby a profily na sociálních sítích, 

pravidelně měsíčně rozesíláme zpravodaj Women for Wo-

men, na prezentačních akcích využíváme reklamní boardy 

a roll-upy, máme reklamní potisky na autech, tiskneme le-

táky k jednotlivým projektům. dodržujeme jednotný grafic-

ký a vizuální styl, což podporuje dobrou pověst a pomáhá 

identifikovat naše projekty u široké veřejnosti.

další akTIvITy

Motejlek.com, E-praVo, oslovené zŠ

obědy pro dětí, kniha „zlatý poklad“

WEB BaNNERy

5 TISkOvých zpRáv
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U K á z K y  a K T I V I T  a  M é d I í

Události ČT, 27. 9. 2015 
tisíce rodin nemají peníze na školní obědy

Krásný dárek od dětí z dětského sboru CORO PICCOLO PRAHA
nechaly nám složit, nazpívaly a nahrály písničku pro projekt 
obědy pro děti s názvem pár malých zázraků.
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STav MajETku a závazků k 31. 12. 2015 ( v kč)

Majetek 318 503 

zásoby 182 321 

pokladna 97 215 

banka 3 244 352 

pohledávky 69 669 

poskytnuté zálohy 1 459 234 

náklady příštích období 4 892 491 

závazky obchodní 684 846 

přijaté zálohy 37 855 

závazky vůči zaměstnancům 332 101 

závazky vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění 186 256 

závazky vůči finančnímu úřadu 198 230 

Výdaje příštích období 61 294 

dohadné účty pasivní 1 340 714 

Jmění o. p. s. 1 000 000 

Náklady ROku 2015 

spotřeba materiálu 511 318

spotřeba energií 777 138

služby 13 274 978

osobní náklady 3 430 493

provozní náklady 381 948

poskytnuté příspěvky 6 295 208

Celkem náklady 24 671 083

 

výNOSy ROku 2015 

Výnosy v rámci hlavní činnosti 1 576 820

přijaté dary 17 177 000

přijaté příspěvky 8 875 827

Celkem výnosy 27 629 647

zisk  2 958 564
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www.women-for-women.cz


