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Úvodní slovo
Ú V O D N Í  S L O V O  
M A N Ž E L Ů  T Y K A Č O V Ý C H

Pomoc potřebným, schopnost empatie a tolerance, lidskost a pochopení – to jsou většinou hlavní atributy nadací, 

charitativních organizací či spolků.  Obecně prospěšná společnost Women for Women vznikla na podobném 

základu, tedy na potřebě pomáhat druhým. Během téměř pěti let existence naší organizace jsme ale došli 

k zásadnímu poznání. Nemůžeme pomoci všem, není důležitý co největší objem pomoci nebo obrovský finanční 

dar. Podstatnější je si uvědomit, že každá, i ta sebemenší pomoc má smysl, pokud je dobře cílená a pomůže vyřešit, 

či alespoň zmírnit něčí problémy či bolest. 

Pomáháme především samoživitelům, ať už ženám či mužům, pomáháme dětem, pomáháme rodinám. Věnujeme 

se vzdělávání druhých i sebe sama. Rozvíjíme naši činnost se zaměřením na jednotlivce, ale i na komplexní sociální 

problematiku. Vždy máme na mysli jen to jedno jediné – chceme pomoci. Účelně a rychle, byť mnohdy ne zcela 

systémově, ale zato tam, kde je nejvíce v danou chvíli třeba. Projekt financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků 

dárců (v případě projektu Obědy pro děti), a proto si v některých případech můžeme dovolit komfort, jakkoli 

může toto slovo znít v daném kontextu nepatřičně a zvláštně, rozhodovat srdcem, a nikoli podle výše schválených 

financí či dotací, jak to mnohdy bohužel bývá. Je to osvobozující, ale také nesmírně zavazující. A to především vůči 

všem, kteří nás a naše projekty podporují v jakékoli podobě.

Každým rokem, kdy se činnost Women for Women stále více rozvíjí, rozrůstá a stává se koncepčnější 

a systematičtější, jsme pokornější a s větším a větším respektem pohlížíme na ty, kteří se pomoci druhým věnují 

dlouhodobě, bez velkých finančních prostředků a mnohdy s nejistou budoucností a výsledkem vlastního konání 

v této tolik potřebné oblasti. Smekáme před nimi a jsme rádi, že jsme se mohli zařadit po jejich bok, a pevně 

doufáme, že naše pomoc bude i do budoucna ku prospěchu všem, kdo ji potřebují. 

 Ivana a Pavel Tykačovi
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O  N Á S

Obecně prospěšná společnost byla založena 12. října 2012 

manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými a pomáhá především 

samoživitelkám a jejich dětem (popř. samoživitelům a jejich 

dětem), které jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomic-

ky 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.

Pomáháme samoživitelům, aby si dokázali pomoci 

sami. Jak praví staré čínské přísloví, nedáváme samoži-

vitelům ryby, ale učíme je rybařit.

 

Zásadním pilířem naší práce je upozorňovat na témata 

a problematiky, které se týkají samoživitelů, a hledat ře-

šení, která by jim umožnila zlepšení jejich situace v České 

republice. Svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jed-

notlivci, ale i v celospolečenském působení a osvětě v ob-

lasti samoživitelství. Při své práci klademe důraz na témata 

jako: vzdělávání, zaměstnávání, dobré pracovní uplatnění 

samoživitelek, propracovaný, spravedlivý a funkční systém 

pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní pomoc), legis-

lativu, která by samoživitele chránila, a v neposlední řadě 

společenskou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a tole-

ranci.

Ceníme si toho, že za poslední roky jsme dokázali svou ak-

tivitou přimět a motivovat ministerstvo práce a sociálních 

věcí a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, 

aby byla řešena problematika hladovějících školáků v České 

republice. 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  

je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností ve-

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

SÍDLO

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. 222 269 841

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 (do 8. 3. 2016), předseda dozorčí rady  

Jana Skopová (od 9. 3. 2016), předseda dozorčí rady

Petra Schützová (do 8. 3. 2016), člen dozorčí rady

Veronika Tykačová (od 9. 3. 2016), člen dozorčí rady

Ivana Hronová, člen dozorčí rady

ZAKLADATELÉ  

Ing. Ivana Tykačová a Ing. Pavel Tykač

ŘEDITEL 

Ing. Ivana Tykač 

P R O J E K T Y  V  R O C E  2 0 1 6

PRINCIP, KTERÝM SE ŘÍDÍ VEŠKERÁ 
ČINNOST WOMEN FOR WOMEN

Coby služba zaměřená na „koučování“ pracujeme s klientkami a klienty 

na vytváření budoucích výsledků a silných motivačních vazeb k těmto 

výsledkům. Naším úkolem je pěstovat v lidech dovednosti, pomáhat 

klientkám a klientům přesně si ujasnit své směřování, získat motivaci 

a důvtip nezbytné pro dosažení stanovených cílů ve světě skutečných 

lidí a v reálném čase.

•  Výstupy vždy formulujeme pozitivně. Pro stanovování cílů se vyhý-

báme používání negativních formulací, pracujeme s myšlenkou oče-

kávání, předjímání a vize možných výsledků, kterou mohou klientky 

přijmout za svou. 

•  Určujeme, zda mohou klientky dosáhnout výsledků samostatně nebo 

s přispěním či součinností okolí (např. bývalého partnera). Co můžeme 

dnes udělat, abyste se posunul/a blíž k cíli?

•  Určujeme kdy, kde, kdo. Pro sestavování seznamů úkolů, časových 

rámců a hlavních překážek, které je třeba vzít v potaz, využíváme 

SMART plánování.

•  Plánujeme a podnikáme přiměřeně velké kroky. Jednotlivé úkoly dělí-

me do několika zvládnutelných kroků, měříme a vyhodnocujeme je 

a klademe si otázku: „Jaké úkoly můžeme zvládnout v rámci dne či týd-

ne, abychom se posunuli k zamýšlenému výsledku?“

•  Pracujeme také s výstupy v podobě smyslových vjemů: tzn. co klient/

ka uvidí, uslyší a pocítí, až dosáhne kýžených výsledků. Jak se splnění 

cíle projeví na jejím/jeho chování?

•  Podporujeme klienty v pěstování zdrojů, které budou potřebovat: ať 

už jde o technickou dovednost nebo schopnost, informace, spolupráci, 

sebedůvěru, komunikační dovednost nebo přesvědčení.

•  Pomáháme zatraktivňovat cíle: ptáme se: „Prožíváte nadšení, když ka-

ždé ráno vstáváte a věnujete se práci na svém cíli? Jaké překážky nebo 

aspekty vás demotivují? Co všechno odvádí vaši pozornost, když pracu-

jete na svém cíli?“
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„Jmenuji se Jitka a mám 2 děti. Poté, co začala být situace v rodině neúnosná, se o nás 

začal zajímat OSPOD. Vzhledem k situaci u nás doma, mi doporučili vyhledat pomoc 

u organizace Women for Women a krizového centra Acorus. V té době jsem neznala ani 

jednu z jmenovaných organizací. Během sezení v Acorusu mi bylo též doporučeno vy-

hledat organizaci W4W. Poté jsem si dodala odvahy, a zkusila požádat o pomoc u W4W, 

kterou mi následně poskytli, mimo jiné i s bydlením. Pomoci jsem využila a odstěhovala 

se i s dětmi do bytu od W4W. Díky tomu může starší dcera pokračovat ve studiu. Já 

si mohu v klidu řešit své osobní záležitosti. Díky pomoci W4W se naše situace výraz-

ně zlepšila. I když je tato pomoc časově omezená, velice mi pomohla a stále pomáhá. 

A za to celé organizaci děkuji.“

Jitka

PROGRAM PODPOROVANÉHO BYDLENÍ  
A PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI

Program zahrnuje komplexní služby v oblasti podporovaného bydlení, právního zastu-

pování a psychologických a terapeutických služeb pro ženy a děti. Podporované bydlení 

je realizováno v samostatných bytech na území hl. m. Prahy.

Cílem programu je stabilizace psychické stránky klientky a dětí, finanční a právní oblas-

ti, návrat na trh práce, v co nejkratší možné době, a odchod do samostatného bydlení.

Program je poskytován na individuálně dlouhou dobu, maximálně však na 2 roky. 

V roce 2016 došlo ke zkrácení doby účasti v programu ze tří let na dva roky, a to proto, 

aby návrat do běžného života byl přirozenější. 

Tento program je financován výhradně manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými.

SOCIÁLNÍ PORADNA

Poradna slouží především samoživitelům z celé České republiky, kteří se dostali do tíži-

vé 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. 

Nelze přesně říct, kolik otázek bylo vyřešeno, témata se prolínají a většinou se řeší 

situace komplexně. Při konzultaci (osobní i telefonické) vyvstávají nové otázky. Větši-

nou člověk nepřijde jen s jedním dotazem. Vždy se snažíme poradit, případně nasmě-

rovat na správné místo, kde lidé naleznou pomoc. 

Nejčastější témata: dávky hmotné nouze, na co mám nárok, bydlení, OSPOD + soci-

álně právní poradenství – odchod od partnera, rozvod, svěření dětí, výživné.  Celkově 

dávkové poradenství. Dále se hodně objevuje  problematika domácího násilí, dluhy, 

exekuce. 

PRÁVNÍ PORADNA

Zprostředkovává právní poradenství ve spolupráci s advo-

káty. Poradna slouží především samoživitelům z celé České 

republiky, kteří si nevědí rady v oblasti rodinného a občan-

ského práva. Služba je poskytována e-mailem a je bezplatná.

Přijaté žádosti do programu 

35

Přijaté klientky do programu 

3 ŽENY A 7 DĚTÍ

Dokončené spolupráce 

12

Počet klientů v roce 2016

33

Počet vyřízených dotazů, online: 

30

Počet vyřízených dotazů, 

osobně (konzultace): 

7

Počet zodpovězených dotazů  

v právní poradně

65

Nejčastější témata:  

výživné, rozvod a exekuce, 

výpověď z bytu.

Podporované bydlení
a psychosociální péče

Home Work
Klub

Work Space
Prague

The
Bridge

Work Space
Prague

 help women to help themselves 

Home Work
Klub
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Věk počet klientek

15–24 1

25–34 8

35–44 31

50–63 2

Přes 64 0

Vzdělání počet klientek

Základní 5

SŠ bez maturity 7

SŠ s maturitou 22

Vyšší odborné 2

Vysokoškolské 6

Pracovní uplatnění počet klientek

Zaměstnaná 22

OSVČ 6

Nezaměstnaná méně než rok 3

Nezaměstnaná více než rok 1

Jiné (mateřská dovolená) 0

Neaktivní / Brigády, příležitostné 10



„Rozchod a rozvod je velmi 

traumatizující záležitost, během 

které mnohdy ženy ztrácejí své 

sebevědomí a sebeúctu. Program 

The Bridge je tu právě proto, 

aby jeho prostřednictvím ženy 

své sebevědomí a sebeúctu opět 

nalezly. Jsme rádi za pozitivní 

ohlasy absolventek, které si 

programem prošly. Získané 

sebevědomí jim dává energii  

a sílu k překonávání překážek.  

A ani zvládnout celý kurz není 

snadné, protože v průběhu kurzu  

si doslova sáhnou na dno.“ 

Ivana Tykač

ředitelka 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

THE BRIDGE

Tento program je inspirovaný zahraničním modelem, který je léta prověřen a má 

velmi dobré výsledky. Jde o edukativní program pro samoživitele, kteří mají chuť 

něco ve svém životě změnit, nalézt nové příležitosti, lépe poznat sebe sama a po-

sunout své hranice. The Bridge je plný seminářů a workshopů, které vedou zkušené 

lektorky – psychoterapeutky – Mgr. Zdena Zuzana Bednářová a Mgr. Jaroslava Cha-

loupková.  Díky své propracované metodě program provede klientky od uvědomě-

ní si sama sebe, svých pozitivních i negativních charakterových vlastností, toho, 

v čem jsou dobré, co jsou jejich pozitiva, jaké jsou jejich schopnosti a dovednosti, 

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 vzá-

jemně inspirovat. 

TEMATICKÝ OKRUH TOHOTO PROGRAMU JE SAMOZŘEJMĚ ŠIRŠÍ. 

ZDE JSOU TA NEJZÁSADNĚJŠÍ TÉMATA:

1.  Pojmenování úspěchů: „Každému člověku se v životě něco povedlo, jen o tom 

leckdy neví.“

2.  Kdo jsem? Prozkoumejte pocit vlastního já: „Nemůžeme prožít ,spokojený‘ ži-

vot bez toho, abychom znali sami sebe. A měli bychom přestat řešit to, co neu-

míme, ale zaměřit 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 kolem 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 dospělí, rozhodujme sami 

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 uplat-

nění v práci, která mne a mé děti uživí – efektivní rekvalifikace, sny versus reálný 

život.“

THE CAREER BRIDGE 

Program The Cereer Bridge je určen pro absolventky programu The Bridge. The 

Career Bridge pomůže klientkám najít zaměstnavatele, který hledá je. Cílem 

programu je poskytnout ucelené informace a rady, jak uspět na trhu práce. Jde 

o nedocenitelný zdroj informací pro samoživitele, rodiče po mateřské dovolené, 

kteří se vrací do pracovního procesu nebo se rozhodují o změně povolání.

Program The Career Bridge je praktickým programem inspirovaným úspěšným 

zahraničním modelem z Irska. Program ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., vede 

zkušená kariérová koučka PhDr. Petra Drahoňovská, která klientkám pomáhá 

zorientovat se ve svých možnostech na trhu práce, jak zúročit v zaměstnání 

zkušenosti z jiných oblastí života, vypracovat kariérní plán, jak zvládnout pracovní 

pohovor, vč. zkušenosti z reálné situace (pohovor na zkoušku ve firmě se zpětnou 

vazbou), zhotovit CV dle současných požadavků apod.  

I tento program je ukončen slavnostní graduací se symbolickým certifikátem 

o absolvování kurzu.

V září 2015 byl otevřen první ročník 

tohoto vzdělávacího programu, 

 kterého se účastnilo 

16 KLIENTEK

z toho program dokončilo

14 KLIENTEK

Na počátku měl program 

35 ŽADATELEK

www.women-for-women.cz/the-bridge www.women-for-women.cz/the-career-bridge
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VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ

Výzvy jako rozchod, finanční tíseň, starosti s bydlením nebo potíže s bývalým part-

nerem mohou rodičovství proměnit v náročný úkol, který se vůbec nepodobá na-

šim původním představám.

Program Vědomé rodičovství připravila WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., s cílem 

posílit vnitřní pohodu dětí a dospívajících. Chceme rodičům umožnit rozvoj jejich 

dovedností a poznatků, aby mohli dobře plnit svou životní roli. Protože smyslem 

rodičovství je poskytnout dětem šťastné a zdravé dětství.

Výchova dětí představuje nesnadný úkol a nikdo z nás se přitom neobejde bez pod-

pory. Každý z nás váhá, zda jsme dobrými rodiči, zda dáváme dětem správné příkla-

dy, zda řešíme situace správně atd. Po absolvování tohoto programu přestaneme 

pochybovat a svou roli zvládneme s přehledem. 

PŘÍKLAD TÉMAT, KTERÝMI SE KURZ ZABÝVÁ:

• Sólo rodičovství

• Rodičovské povinnosti a práva dětí a rodičů

• Asertivní rodičovství

• Fáze psychického, tělesného a emočního vývoje dětí

• Techniky na podporu dobrého chování a kázně

• Přístupy k naslouchání

• Důvody, proč děti zlobí, a síla pozornosti a další…

Podporované bydlení
a psychosociální péče

Home Work
Klub

Work Space
Prague

The
Bridge

Work Space
Prague

 help women to help themselves 

Home Work
Klub

ABSOLVENTKY O PROGRAMU 

VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ ŘÍKAJÍ:

„Vedení zkušené lektorky a úžasná 

skupinka maminek, kde jsme se 

s důvěrou inspirovaly. Kurz je hodně 

praktický, rozšířila jsem si obzor 

v pohledech na výchovu a jsem víc 

v klidu, nemusím být dokonalá, 

užívám si chvíle sdílení a učím se spolu 

s dětmi.“ 

Veronika 

 „Vyzkoušela jsem si položit si otázky: 

Co si o mně myslí moje děti, jak mě 

vidí? A odpovědět si na ně – zkuste to, 

pro mě to bylo překvapivé zjištění!“  

Alena

„Představila jsem si, že tu jsou moje 

děti, ale já už ne. Drsné, ale prioritou je 

pro mne vychovávat je k samostatnosti 

a aby věděly, že je mám ráda takové, 

jaké jsou.“ 

Kristýna

OBĚDY PRO DĚTI

CÍLEM PROJEKTU Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové ži-

votní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních 

jídelnách, ač by jinak rádi. Jedná se o děti, jejichž situace je dlouhodobá, které ne-

mají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně dokonce 

jediným pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

PROJEKT JE URČEN pro děti ze základních škol z celé České republiky. Pro výběr 

dětí jsou nastavena základní kritéria. Ostatní je vždy individuálně řešeno při rozho-

vorech v rámci schvalování žádosti. 

POMOC JE POSKYTOVÁNA přímo prostřednictvím základních škol, popř. škol-

ních jídelen (pokud se jedná o samostatné příspěvkové organizace) na základě da-

rovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo 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 základě své dlouho-

leté pedagogické práce. S každou základní školou je řešena žádost individuálně. 

Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku – ve dvou částech. Samotným 

příjemcem finančních prostředků jsou přímo jednotlivé základní školy, popř. školní 

jídelny. Finanční prostředky jsou účelově určeny, a to na obědy pro konkrétní děti 

na konkrétní období školního roku. Dětem, které jsou zapojeny do projektu Obědy 

pro děti, by měla být prominuta úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 

školského zákona. Toto je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace.

kraj počet dětí

Praha 53

Středočeský 141

Pardubický 59

Jihočeský 53

Ústecký 64

Liberecký 103

Jihomoravský 80

Olomoucký 56

Zlínský 59

Královehradecký 63

Vysočina 50

Karlovarský 44

Plzeňský 34

Moravskoslezský 77

kraj počet dětí

Praha 260

Středočeský 390

Pardubický 222

Jihočeský 282

Ústecký 418

Liberecký 305

Jihomoravský 272

Olomoucký 245

Zlínský 160

Královehradecký 281

Vysočina 96

Karlovarský 159

Plzeňský 88

Moravskoslezský 554

Zapojené děti
v projektu OPD  

v rámci dotačního  
programu MŠMT 
1. 1.–30. 6. 2016

Zapojené děti
podle regionů
v projektu OPD  
ve školním roce

2016/2017

www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi
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AKTIVITY PRO DĚTI

V rámci projektu Obědy pro děti pořádá organizace pro děti 2x ročně různé tema-

tické kreativní soutěže, které mají pro děti vždy nějaký přesah. 

V roce 2016 to byly soutěže „ČEHO SI NA ŠKOLE VÁŽÍŠ“ s podtitulem „Vytvoř svou 

koláž“ a „MŮJ NEJVĚTŠÍ ZÁZRAK“ s podtitulem „Nakresli a napiš, co je pro tebe 

největším zázrakem“.

Soutěže jsou vyhlašovány v základních školách, které se zapojily do projektu, ov-

šem jsou vždy určeny pro všechny děti tak, aby byla zachována anonymita dětí 

z projektu. Cílem soutěží je, aby se děti pobavily, zamyslely a uvědomily 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 nevá-

ží, mohou uvědomit, jak je školní oběd důležitý a pro některé děti opravdu cenný. 

Vyhlašováno je 20–30 vítězů, kteří jsou pak obdarováni prostřednictvím jejich zá-

kladních 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 podpo-

ru paní ministryně Michaely Marksové.

•  V srpnu 2015 se podařilo získat záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy ČR a osobní podporu paní ministryně Kateřiny Valachové.

•  V červnu 2015 se WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., stala členem pracovní skupiny 

MPSV ČR s názvem „Obědy do škol“, pro zavedení opatření ke snižování potravi-

nové deprivace dětí financovaných z Operačního programu potravinové a mate-

riální pomoci. 

•  V srpnu 2015 získal projekt záštitu Svazu měst a obcí České republiky. 

•  V listopadu 2015 získal projekt záštitu Asociace krajů České republiky. 

•  Hlavním partnerem projektu Obědy pro děti se počátkem roku 2015 stala NIVEA, 

v rámci své kampaně NIVEA pečuje o rodinu.

•  V únoru 2016 získal projekt významnou finanční podporu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové 

organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2016.

„Jsme rádi, že naše aktivita a iniciativa dokázala přimět státní instituce k hledání 

řešení, ke konkrétním krokům a k aktivní pomoci.“ 

Jana Skopová

manažerka charitativních projektů manželů Tykačových
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DOPADY POSKYTNUTÉ POMOCI

Na konci každého školního roku vyhodnocujeme dopady poskytnuté pomoci. Smy-

slem je ukázat, že obědy mají vliv na socializaci dětí i na jejich studijní výsledky. 

Oběd děti nasytí, ale díky němu získají daleko víc:

• Zlepšují si školní docházku.

• Zlepšují si školní výsledky.

• Lépe se začleňují do kolektivu svých spolužáků.

• Jsou iniciativnější a sebevědomější. 

• Jsou soustředěnější a klidnější.

Pro děti je dostupný školní oběd příčinou, že se necítí jiné, že jsou součástí školního 

dění a mohou sdílet stejné zážitky jako ostatní spolužáci. A to vše jim přináší jednu 

důležitou věc: motivaci.  

JAKÉ OBECNÉ ZMĚNY BYLY POZOROVÁNY NA ŽÁCÍCH 

ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU? 

Odpovědi byly rozřazeny do následujících kategorií: 

1.  Beze změny – vyučující nezaznamenali žádnou změnu u dětí zapojených do pro-

jektu. 

2.  Psychické změny – pozorované změny v koncentraci, vyššího sebevědomí, sní-

žení agresivity a hostility vůči dětem stravujícím se ve školní jídelně, nižší úzkost 

a tenze. 

3. S ociální změny – zlepšení zapojení do kolektivu, zvýšení popularity mezi spolu-

žáky, navazování nových kontaktů a přátelství, jsou společenštější. 

4.  Výkonnostní změny – vyšší aktivita během vyučování, lepší příprava, zvýšený 

zájem o studium, pravidelná/pravidelnější docházka. 

5.  Tělesné změny – dítě je zdravější, snížení nemocnosti, více energie, aktivnější 

fyzicky. 

6.  Rodinné změny – rodina je spokojenější, zlepšení komunikace rodič–škola, na-

vázání důvěrnějšího vztahu mezi rodičem a školou, děti se nesnaží opatřit si sva-

činu nebo stravu „jakýmkoliv“ způsobem (například krádež, loudění). 

Jak velký dopad má projekt  

Obědy pro děti na jednotlivé  

oblasti hodnocení dítěte? 

Celkem odpovědělo 

402 RESPONDENTŮ

Výkonnost dítěte: 

AŽ 88 %
respondentů vidí na dětech  

změny v jejich výkonnosti. 

Socializace dítěte: 

AŽ 90 %
respondentů vidí na dětech  

změny v jejich socializaci. 

Chování a nálada dítěte: 

AŽ 91 %
respondentů vidí na dětech  

změny v jejich chování a náladě. 

Docházka dítěte: 

AŽ 84 %
respondentů vidí u dětí zlepšení  

jejich docházky. 

Komunikace s rodiči: 

AŽ 79 %
respondentů vidí změny  

v komunikaci s rodiči.

Procentuální 
zastoupení obecných 
změn pozorovaných 

učiteli

Psychické změny 25 %

Sociální změny 23 %

Výkonnostní změny 17 %

Rodinné změny 7 %

Tělesné změny 2 %

Žádná změna 26 %

Obědy pro děti  s finanční  

podporou MŠMT na rok 2016



POPIS CÍLOVÉ SKUPINY

Projekt Obědy pro děti pomáhá především dětem z rodin, které se pohybují těsně 

nad hranicí hmotné nouze (struktura rodin příjemců, jejichž děti jsou příjemci pod-

pory v rámci projektu). 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, projekt je určen pro děti ze základních škol z celé Čes-

ké republiky, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní obědy a jsou splněna 

základní kritéria projektu pro výběr dětí. Rodinné situace dětí jsou vždy detailněji 

řešeny individuálně při rozhovorech v rámci schvalování žádosti, a to u všech dětí. 

Dávky hmotné nouze pro nás nejsou relevantním ukazatelem potřeby, a to i proto, 

že z naší praxe víme, že spousta lidí řeší existenční problémy, ale velká skupina lidí 

nedosáhne na pomoc státu. 

Rodiče dětí zapojených v projektu si pomoci většinou velmi váží, oceňují pomoc 

cizích lidí a pozitivním dopadem je i fakt, že jsou v kontaktu se školou ještě inicia-

tivnější a ochotnější.

Hodnocení: 

a)  Zajímavé je, že procentuální poměry jsou víceméně velmi podobné jako minulý 

rok, což nám potvrzuje to, co jsme zjistili minulý rok. Oproti minulému školnímu 

roku nám stoupl počet otců samoživitelů, a to o 2 %, dále je tam jedna velká 

změna, a sice že se zvýšilo zastoupení prarodičů (většinou babiček) a naopak 

oproti minulému roku ubylo otců, kteří by byli v invalidním důchodu nebo na ro-

dičovské. U této skupiny je to tak, že buď pracují, nebo ne. 

b)  V roce 2015 jsme kategorií „úplná rodina“ označili skupinu, kdy jeden z rodičů 

má stabilní příjem. Zohledňujeme i případy, kdy pouze jeden z rodičů pracuje 

a není vhodné tuto skupinu řadit do kategorie „nezaměstnaní“, ale ani „zaměst-

naní“, vzhledem k tomu, že v těchto rodinách jde o dva lidi. 

c)  Ještě jedna zajímavost – při hypotetickém součtu „počtů“ – tedy ne procentu-

álního zastoupení, ale počtu zapojených rodin, je výsledkem číslo 1978. Když 

vydělíme počet dětí počtem rodin, tedy 3286/1978 = 1,66 (průměrný počet dětí 

na jednoho rodiče). V letech 1999–2009 se pohybovala porodnost v rozmezí 

1,13–1,51. Z čehož vychází, že právě tyto ročníky navštěvují dnešní základní školy. 

A potvrzuje se tím, že rodiny zapojené do projektu mají spíše 2 děti. 

„Jsme rádi, že můžeme i po roce 

konstatovat, že se nám podařilo opět 

naplnit naše cíle v roce 2016 (školní 

roky 2015/2016 a 2016/2017) a znovu 

pomoci vyššímu počtu dětí po celé České 

republice v rámci jednoho školního roku. 

Dětí, které kvůli finanční situaci svých 

rodičů ve školních jídelnách neobědvají, 

je přibližně desetina. Odborníci uvádějí, 

že až 100 000 dětí je v České republice 

ohroženo chudobou. Za posledních 

pár let zde byl díky projektu Obědy pro 

děti vytvořen fungující systém, který 

efektivně a rychle pomáhá potřebným 

dětem. Díky významné podpoře MŠMT 

můžeme podat pomocnou ruku širší 

skupině dětí a její hranice stále posouvat, 

neboť každý rok počet podpořených dětí 

stoupá. Do příštího roku bychom si přáli, 

aby problémy hladovějících dětí oslovily 

a motivovaly k iniciativě pedagogy, kteří 

do dnešního dne na tuto možnost pomoci 

nereagovali a my tak nemohli pomoci 

dětem z ,jejich‘ základních škol. Naopak 

jsme vděčni pedagogům ze základních 

škol zapojených do projektu, neboť jen 

díky nim máme možnost se o potřebných 

dětech dozvědět a pomoci jim.“ 

Ivana Tykač

ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 

APLIKACE PRO REGISTRACI A ONLINE ŽÁDOSTI 

Nově jsme s IT odborníky vyvinuli online aplikaci, která nám všem ulehčuje práci 

a zpřehledňuje vše potřebné. Od 1. 6. 2016 se tak mohou základní školy do apli-

kace registrovat a zasílat online žádost. Přístup do aplikace školy naleznou zde:  

https://app.obedyprodeti.cz. 

DĚKUJEME VŠEM, 

kteří nás podporují a pomáhají společně s námi hladovějícím dětem. 

V roce 2016 nás velmi významně finančně podpořili: 

• Vršanská uhelná, a. s. 

•  Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy – dotačním titulem, 

•  Advokátní kancelář Pokorný,  

Wagner & partneři, s. r. o.

• Značka NIVEA

• Generali pojišťovna

•  Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 se svými zaměstnanci

www.obedyprodeti.cz

Rozložení „rodin“
zapojených 
do projektu

Matka samoživitelka 52 %

Otec samoživitel 11 %

Úplná rodina 32 %

Jiní 5 %
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H L AV N Í  P O S L Á N Í 

N A Š E  P R A X E

UKAZUJEME CESTU: Naším posláním je být hlasem samoživitelů jak směrem 

k široké veřejnosti, tak směrem k české politické reprezentaci. Těžiště naší prá-

ce není jen v akutní pomoci, ale vidíme ji především ve vzdělávání a prosazování 

oprávněných zájmů samoživitelů.

ODHALUJEME SKRYTÝ POTENCIÁL: Pomáháme samoživitelům a jejich rodi-

nám uspět, využívat příležitosti a naplňovat svůj potenciál. Umožňujeme těm nej-

potřebnějším rodinám zajistit si domov.

NAŠE POSLÁNÍ: Zajistit ženám a jednorodičovským domácnostem podporu, kon-

takty a sebedůvěru, kterou potřebují k tomu, aby mohly hrát plnohodnotnou roli 

v ekonomickém a společenském životě České republiky.

NEPLACENÍM A NEVYMAHATELNOSTÍ 

VÝŽIVNÉHO

OMEZENÍM NA TRHU PRÁCE 

 A ZNEMOŽNĚNÍM TAK SLADIT  

PRÁCI S PÉČÍ O DĚTI

DLUHOVOU SITUACÍ

PRACOVNÍ DOBOU PLNÉHO ÚVAZKU 

X 

OTEVÍRACÍ DOBOU V MATEŘSKÝCH  

ŠKOLKÁCH A DRUŽINÁCH

Každým rokem se potvrzuje, že samoživitelky, které se ocitnou v tíživé životní situ-

aci a přicházejí do WOMEN FOR WOMEN s žádostí o pomoc, ovlivňuje především 

jejich ekonomické znevýhodnění způsobené často:

„Pomáháme 

samoživitelům, 

aby si dokázali 

pomoci sami.“

K N I H A  J A K  P Ř E Ž Í T 
P R V N Í  ( K ) R O K . 
PRAKTICKÝ PRŮVODCE NEJRIZIKOVĚJŠÍM 
OBDOBÍM SAMOŽIVITELSTVÍ
V loňském roce jsme informovali o tom, že jsme v roce 2015 vydali knihu Jak přežít 

první (k)rok, která je Praktickým průvodcem nejrizikovějším obdobím samoživitel-

ství. V roce 2016 jsme pak rozdali 300 ks knih na potřebná místa, vč. krizových cen-

ter. A s distribucí knih zdaleka nekončíme.  

V roce 2016 pro nás přečetla na kameru dva příběhy z knihy Dana Morávková, které 

za videookénka moc děkujeme.

D E N  R O D I N Y 
Naším hlavním posláním je podpora rodin – ať už jsou dvoučlenné či vícečlenné. 

Rodina je zázemí, přístav, kam se můžeme vždy bezpečně vrátit, a také velmi křehký 

a cenný dar, který jistě není žádnou samozřejmostí a je třeba o něj pečovat a pra-

covat na něm. Říká se, že rodina je jako strom. Strom, ze kterého vyrůstá spousta 

rozmanitých větví, ale má jen jedny kořeny. Na kořenech záleží, jak je strom silný 

a zdravý. Větve si zas samostatně rostou, vzpínají se do všech stran, každá je jiná, 

ale všechny musí spolupracovat. 

Není jednoduché udržet strom zdravý a silný, stejně jako není jednoduché vytvořit 

a udržet šťastnou, spokojenou a zdravou rodinu. Rodina je silné pouto, soubor bez-

podmínečné lásky, továrna k budování důvěry, kotviště tradic, naleziště pevných 

vztahů, pomocné ruky a záchranné sítě.

A proto jsme v roce 2016 u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který byl Or-

ganizací spojených národů ustanoven právě na 15. května, pořádali I. ročník akce 

DEN RODINY WOMEN FOR WOMEN, kterým chceme započít tradici. Den ro-

diny se konal 15. 5. 2016 v Grébovce, a ač nám počasí moc nepřálo, navštívilo jej 

1500 lidí, kteří s námi prožili poklidné odpoledne plné zábavy, hudby, sportovních 

aktivit, kreativních dílen, čtení a dobrého občerstvení. Na hlavní scéně vystoupili 

např. Maxim Turbolenc, Dáda Patrasová, Pepa Vágner s rodinou, který současně 

celé odpoledne moderoval, Janek Ledecký a další.  

Dnešní doba není pro rodiče zrovna jednoduchá a ne každý rodič může dětem do-

přát veškerou zábavu, která se nabízí, protože většina té zábavy je o penězích. U nás 

NE! Vstup je pro všechny zdarma, a to vč. vystoupení, atrakcí, sportovních akti-

vit, kreativních dílen, malování na obličej apod. 

Akce měla takový úspěch, že jsme se pro další ročníky rozhodli akci rozšířit, a to jak 

plošně, tak časově. 

WOMEN FOR WOMEN WOMEN FOR WOMEN



V Ý B Ě R  A KC Í  R O K U  2 0 1 6 M O N I T O R I N G  M É D I Í
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V LEDNU 

•  Jsme se zúčastnili s našimi klientkami 

koncertu Pražského komorního or-

chestru v Rudolfinu.

•  Pro děti jsme měli pozvánku na před-

stavení do divadla Minor.

•  Větší děti měly možnost aktivně si užít 

odpoledne ve Freestyle Aréně na tram-

polínách a sjezdovkách.

•  Úspěšně jsme zakončili první ročník 

vzdělávacího programu The Bridge.

•  Obědy pro děti vyhodnotily kreativní 

soutěž „Staň se naším Ježíškem“ a náš 

partner Nivea přispěl dárkovými balíčky.

V ÚNORU

•  Pro náš projekt Obědy pro děti jsme 

získali od MŠMT dotaci na rok 2016.

•  My i naše klientky jsme se zúčastnili 

konference WO.men. 

•  Opět jsme měli možnost zajímavého 

koncertu Pražského komorního or-

chestru.

V BŘEZNU

•  Jsme oslavili Mezinárodní den žen 

účastí na Festivalu všem ženám.

•  Zahájili jsme II. ročník našeho vzdělá-

vacího programu The Bridge.

•  Na téma Hranice proběhla přednáška 

Ing. Koštejnové, která věnovala svůj 

honorář na projekt Obědy pro děti.

•  Na Novoměstské radnici byly za účasti 

starostky Praha 2 inaugurovány první 

absolventky I. ročníku The Bridge.

V DUBNU

•  Byli jsme na Benefičním koncertu Da-

vida Kollera pro ACORUS pro zviditel-

nění problematiky domácího násilí.

•  Pražský komorní orchestr nás opět po-

těšil svým koncertem.

•  Women for Women jsme prezentovali 

na konferenci Coface v Amsterdamu.

•  Ing. Koštejnová opět pokračovala 

v cyklu Hranice. 

•  Sešli jsme se se zástupci MPSV ohled-

ně Operačního programu materiální 

a potravinové pomoci.

•  O projektu Obědy pro děti psali v ča-

sopise Řízení školy a Vedení školních 

jídelen.

V KVĚTNU

•  Jsme rozeslali mail ředitelům všech zá-

kladních škol v ČR o možnosti pomoci 

dětem prostřednictvím projektu Obě-

dy pro děti.

•  Oslavili jsme Den rodiny velikou 

a úspěšnou akcí v Havlíčkových sa-

dech. 

•  Navštívili jsme s maminkami konfe-

renci Capard na téma Vychovávejme 

své dítě aktivně, věnujme mu přítom-

ný okamžik.

•  Pokračoval cyklus Hranice pod vede-

ním Ing. Koštejnové.

•  Naše maminky s dětmi byly kině Lu-

cerna na pohádce.

V ČERVNU

•  Zpřístupnili jsme on-line registraci škol 

do aplikace Obědy pro děti na další 

školní rok 2016/20107.

•  Soutěž „Čeho si na škole vážíš“ dospě-

la do finále a rozeslali jsme diplomy 

a dárky.

•  Účastnili jsme se sympozia v Budapeš-

ti o nerovnosti ve vzdělávání.

•  Pražský komorní orchestr opět pozval 

naše maminky na koncert.

•  V Bruselu jsme se účastnili COFACE 

setkání, jako jediní zástupci z ČR.

•  Zúčastnili jsme se Mezinárodního ku-

latého stolu.

•  Na Střeleckém ostrově proběhl Vele-

trh poskytovatelů sociálních služeb, 

kde jsme i my vystavovali.

•  Graduací skončil program The Bridge II.

V ČERVENCI

•  Zúčastnili jsme se schůzky na MPSV 

ohledně aktuálního stavu operačního 

programu materiální a potravinové 

pomoci z evropských fondů.

•  Předali jsme podrobnou Průběžnou 

zprávu projektu Obědy pro děti, vč. 

velkého průzkumu dopadů poskytnuté 

pomoci na MŠMT.

V SRPNU

•  S maminkami a dětmi jsme zažili krás-

ný týden ve Vrbně na letním táboře.

V ZÁŘÍ 

•  Poděkováním partnerům a školám 

za podporu a spolupráci na projektu 

Obědy pro děti bylo krásné divadelní 

představení ve Vinohradském divadle 

hrou Pygmalion.

•  Začal II. ročník programu The Career 

Bridge.

•  Zúčastnili jsme se Veletrhu sociálních 

služeb MČ Praha 20.

•  Podpořili jsme ACORUS pochodem 

Šlapeme násilí na paty.

V ŘÍJNU

•  Gymnázium Přípotoční běželo na pod-

poru projektu Obědy pro děti. 

54 ČLÁNKŮ 
Právo, Liberecký deník, Novinky.cz, Blesk, MF Dnes, CPRESS.cz, AHA, Lidové noviny, 

Harper´s Bazzar, Denik.cz, ONADNES.cz, iDNES.cz, Brněnský deník atd.

17x TELEVIZE
Události, Studio 6, Sama doma (čtyřdílný seriál), Dobré ráno Ostrava, 168 hodin,  

TV Barrandov, TV Prima.

2500+ TV SPOTŮ
AT Media, TV Prima

8X RÁDIO (SPOTY A POŘADY)
Český rozhlas (Praha, Brno), Rádio City

60 BIGBOARDŮ
BIG Media

15 INZERÁTŮ
Bulletin Advokacie, E-PRAVO, Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky, Headliner 

WEB BANNERY
Motejlek.com, E-PRAVO, některé ZŠ (dle jejich rozhodnutí)

6 TISKOVÝCH ZPRÁV
Den rodiny, Obědy pro děti, Podpora MŠMT, Divadelní představení – poděkování pod-

porovatelům a dárcům atd.

DALŠÍ AKTIVITY
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 letáky k jednotlivým projektům. Dodržujeme jednotný gra-

fický a vizuální styl, což podporuje dobrou pověst a pomáhá identifikovat naše projekty 

u široké veřejnosti.

•  V hotelu Internacional v Brně se ko-

nala dražba fotografií ve prospěch 

projektu Obědy pro děti, kde jsme ne-

mohli chybět.

•  Zahájili jsme nový program Vědomé 

rodičovství.

•  V Bruselu jsme se zúčastnili zasedání 

Families and Societies.

•  Kino Lucerna navštívily maminky 

s dětmi.

•  Koncert Pražského komorního orches-

tru našim miminkám opět zpříjemnil 

večer.

V LISTOPADU

•  Zúčastnili jsme se konference Krize 

na oddlužení nečeká.

•  Zúčastnili jsme se Coface konference.

•  Naši rodinní konzultanti absolvovali 

školení ohledně sociálních dávek.

•  V Liberci proběhl již 3. ročník Kabel-

kového bazaru, jehož výtěžek putoval 

na projekt Obědy pro děti.

V PROSINCI

•  Převzali jsme šek od Generali pojišťov-

ny na projekt Obědy pro děti.

•  Vyhlásili jsme soutěž „Můj největší zá-

zrak“.

•  Byli jsme s klientkami na milém kon-

certě PKO.

•  S maminkami a dětmi jsme pekly cuk-

roví a užily si skvělou předvánoční zla-

tou neděli.
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STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2016 ( V KČ)

Majetek 299 644

Zásoby 145 617

Pokladna 27 222

Banka 11 683 301

Pohledávky 482 643

Poskytnuté zálohy 1 409 618

Náklady příštích období 470 961

Závazky obchodní 664 240

Přijaté zálohy 96 596

Závazky vůči zaměstnancům 316 768

Závazky vůči sociál. a zdravot. pojištění 181 459

Závazky vůči Finančnímu úřadu 59 436

Výdaje příštích období 58 447

Dohadné účty pasivní 1 708 174

Nerozdělený zisk minulých let 6 422 489

Jmění o. p. s. 

1 000 000 

NÁKLADY ROKU 2016 

Spotřeba materiálu 827 123

Spotřeba energií 557 982

Služby 12 372 651

Osobní náklady 5 313 592

Provozní náklady 264 906

Poskytnuté příspěvky 12 520 584

Celkem náklady 31 856 838

VÝNOSY ROKU 2016 

Výnosy v rámci hlavní činnosti 1 206 791

Přijaté dary 21 000 000

Přijaté příspěvky 7 103 678

Dotace 6 557 766

Celkem výnosy 35 868 235

Zisk 4 011 397

FINANČNÍ 
ZPRÁVA / 2016

2322

VÝROK
AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA 

PŘÍJEMCE
Správní rada WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
01. 01. 2016 – 31. 12. 2016

OVĚŘOVANÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Sídlo společnosti: Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4

Den zápisu do obchodního rejstříku: 12. října 2012

Právní forma společnosti: obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo: 242 31 509

Hlavní předmět podnikání: 

•  sociální pomoc osamělým matkám pečujícím  

o nezletilé děti          

•  vzdělávací programy pro pracovně nezařazené osoby

•  zprostředkování rekvalifikačních kurzů

AUDITOR
Ing. Alena Doležalová

zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou  

auditorů ČR pod ev. č. 1481

Adresa: 262 51 Dublovice 242

VÝROK AUDITORA
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti WO-

MEN FOR WOMEN, o. p. s., (dále také „Společnost“) sestavené 

na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 

k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016, 

a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 

podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 

aktiv a pasiv společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., k 31. 12. 

2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 

končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

ZÁKLAD PRO VÝROK
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a stan-

dardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými 

jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplně-

né a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje od-

povědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána 

v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů 

České republiky jsem na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické 

povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní in-

formace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ 

pro vyjádření mého výroku.

OSTATNÍ INFORMACE UVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech 

informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu 

auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto 

je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky 

seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informa-

ce nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či 

s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu 

nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) ne-

správné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných 

(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují po-

žadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování 

ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případ-

né nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 

činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážu posoudit, uvádím, že

•  ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zob-

razení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech 

v souladu s účetní závěrkou a

•  ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnos-

ti, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují 

významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů 

jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věc-

né nesprávnosti nezjistila.

ODPOVĚDNOST SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY SPOLEČNOS-
TI ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Správní rada Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 

věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový 

vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 

závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způ-

sobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Společnosti povinna posou-

dit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, 

popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 

trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní zá-

věrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Společnosti 

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než 

tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá 

dozorčí rada.

ODPOVĚDNOST AUDITORA ZA AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek ne-

obsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem 

nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená 

míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit prove-

dený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní 

závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 

Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 

za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 

nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé 

účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povin-

ností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat pro-

fesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

•  Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti 

účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést 

auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhod-

né důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. 

Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo 

v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiál-

ní) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou 

být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá 

prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

•  Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním 

pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postu-

py vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit 

názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

•  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provede-

ných účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představen-

stvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

•  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sesta-

vení účetní závěrky správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné 

důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající 

z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schop-

nost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková 

významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit 

v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní zá-

věrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný 

výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat 

vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mojí zprávy. 

Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Spo-

lečnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•  Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně 

přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce 

a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat správní a dozorčí radu mimo jiné o plá-

novaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která 

jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků 

ve vnitřním kontrolním systému.

V Dublovicích dne 9. 6. 2017

Ing. Alena Doležalová

auditor ev. č. 1481



www.women-for-women.cz

„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. 

Speciální díky patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy  

za velmi významnou finanční podporu, kterou nám pro rok 2016 

 poskytlo na projekt Obědy pro děti.“

Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Ivana Tykač

ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 


