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ÚVODNÍ SLOVO  
MANŽELŮ TYKAČOVÝCH
Obecně prospěšná společnost Women for Women funguje již od roku 2012. V průběhu šesti let jsme pomohli 

více než stovce samoživitelů v rámci projektu podporovaného bydlení, tisícům dětí v programu Obědy pro děti. 

Jen za rok 2017 jsme společně s dárci uhradili obědy pro více než pět tisíc dětí. Odměnou jsou nám nejenom 

úsměvy spokojených dětí, které mohou kvalitně obědvat po boku svých kamarádů, ale i děkovné dopisy, kterých 

dostáváme čím dále více. O jeden z minulého roku se zde s vámi chceme podělit. V roce 2015 jsme do dvouletého 

programu podporovaného bydlení a psychosociální pomoci přijali klientku se dvěma malými dětmi, jejíž manžel 

měl sklony k alkoholismu. Takto shrnula naši pomoc: „Bydlení od W4W mně pomohlo odpoutat se od manžela 

a poskytnout dětem bezpečný domov. V prvním roce programu jsem se rovněž účastnila skupinové psychoterapie, 

podstatná pro mě byla i pomoc v právních záležitostech – W4W financovali advokátku, která mne zastupovala 

ve věci svěření dětí do péče. Ale můj velký zlom a osobní posunutí přišlo s programem The Bridge, jehož koncepce 

mne nadchla. Spousta informací o mně samotné, které jsem už roky nějak tušila, se najednou propojily a docvakly 

mi „v praxi“.  Byla jsem náhle plná chuti do života a cítila energii a sílu. Po ukončení The Bridge jsem hned skočila 

na volné pokračování The Career Bridge. To byl také nářez. Učily jsme se rozpoznat naše sny, schopnosti, kvality, 

jak to nacenit a použít správně na pracovním trhu. Šlo o to, sebrat odvahu a sebevědomí, a to se mi, nadopované 

zážitky z Bridgů, v pravý okamžik podařilo. Našla jsem si výbornou práci, dobré bydlení a okolí se ke mně začalo 

chovat s respektem. Chci vám za to moc poděkovat, změnil se mi život. Co děláte, děláte skvěle, a dělejte to 

i nadále. Měníte životy k lepšímu!“ 

Nejenom tento příběh nám ukazuje, že pomáhat těm, kdo jsou ekonomicky a sociálně znevýhodněni, má smysl. 

Vyslovenou důvěru ale cítíme jako velký závazek. Budeme dál pomáhat samoživitelům, dále zlepšovat životní 

situaci jejich dětí. Neřešíme ale jen jednotlivé osudy. Naším cílem je veřejně upozorňovat na témata samoživitelství 

a řešit situaci komplexně v širším celospolečenském působení a na úrovni zákonodárství. Do dalšího roku můžeme 

slíbit, že budeme dále měnit životy k lepšímu, a dáváme si předsevzetí usilovat, aby takových lepších životů bylo 

co nejvíce. Čeká nás spousta práce a těšíme se na ni. 

 Ivana a Pavel Tykačovi
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O NÁS
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 ohro-

ženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně.

Zabýváme se poskytováním konkrétních projektů a programů pro sa-

moživitele a mapováním potřeb cílové skupiny, jejich vyhodnocová-

ním a hledáním řešení pro zlepšení jejich situace.

Jak praví staré čínské přísloví, nedáváme samoživitelům ryby, 

ale učíme je rybařit.

Zásadním pilířem naší práce je upozorňovat na témata a problema-

tiky, které se týkají samoživitelů, a hledat řešení, která by jim umož-

nila zlepšení jejich situace v České republice. Svou činnost vidíme 

nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském půso-

bení a osvětě v oblasti 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), legislativu, která by sa-

moživitele chránila, a v neposlední řadě společenskou výchovu, zod-

povědnost jednotlivce a toleranci.

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

mět a motivovat Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, aby byla řešena problematika 

hladovějících školáků v České republice. Nadále se snažíme na politic-

ké půdě otevírat téma potřeby nalezení systémového řešení tohoto 

velmi rozšířeného problému. 

HLAVNÍ POSLÁNÍ

Ukazujeme cestu: Naším posláním je být hlasem samoživitelů jak 

směrem k široké veřejnosti, tak směrem k české politické reprezentaci. 

Těžiště naší práce není jen v akutní pomoci, ale vidíme ji především 

ve vzdělávání a prosazování oprávněných zájmů samoživitelů.

Odhalujeme skrytý potenciál: Pomáháme samoživitelům a jejich 

rodinám uspět, využívat příležitosti a naplňovat svůj potenciál. Umož-

ňujeme těm nejpotřebnějším rodinám zajistit si domov.

Naše poslání: Zajistit ženám a jendorodičovským domácnostem 

podporu, kontakty a sebedůvěru, kterou potřebují k tomu, aby mohly 

hrát plnohodnotnou roli v ekonomickém a společenském životě České 

republiky.

Pomáháme samoživitelům, aby si dokázali pomoci sami. 

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

IČ: 242 31 509, DIČ: CZ 242 31 509

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/

https://www.instagram.com/women4womenczech

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

Jana Skopová, předseda dozorčí rady

Veronika Tykačová, člen dozorčí rady

Ivana Hronová, člen dozorčí rady

ZAKLADATELÉ  

Ing. Ivana Tykač a Ing. Pavel Tykač

ŘEDITEL 

Ing. Ivana Tykač 

PROJEKTY V ROCE 2017

99
Přijaté žádosti do programu v roce 2017 

39 žen 
Pozvané klientky na pohovor v roce 2017 

15 žen s dětmi
Přijaté klientky do programu v roce 2017 

18 žen dokončilo program
Dokončené spolupráce v roce 2017 

27 žen s dětmi
Celkový počet klientek v rámci tohoto 

programu v roce 2017 

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, maxi-

málně však na 2 roky. Tento program je financován výhradně manželi Ivanou 

a Pavlem Tykačovými. 

Příběhy našich klientek naleznete zde: 

http://www.women-for-women.cz/pribeh-pani-alice

http://www.women-for-women.cz/odesla-od-muze-ktery-pil-a-take-ji-fyzicky-napadl
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POČTY KLIENTEK NA KONCI ROKU

STATISTIKY KLIENTEK V ROCE 2017

2012

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2014 20162013 2015 2017

7

19

30
27

35
38

Základní 
vzdělání

Středoškolské
s maturitou

VysokoškolskéStředoškolské
bez maturiry

Vyšší
odborné

2 10

13
11

30–35 41–45 50+36–40 46–50

3

9
13

2

Dluhy

Sam
osta

tn
é b

ydlen
í

Sociá
lní d

áv
ky

Nez
am

ěs
tn

an
ost

Maje
tko

vé
 vy

rovn
án

í

Vých
ova

/vý
živ

né

Rozv
od/ro

zch
od

Domác
í n

ás
ilí

Psy
ch

iat
ric

ká
 zá

těž

Rodičo
vs

ká
 dovo

len
á

11 11 12

22
19

7 73 4

19

Vzdělání klientek programu

Věk klientek programu

Výzvy klientek programu



76

KRÉDO
PRINCIP, KTERÝM SE ŘÍDÍ VEŠKERÁ 
ČINNOST WOMEN FOR WOMEN:
Coby služba zaměřená na „koučování“ pracujeme s klientkami a kli-

enty 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 dě-

líme do několika zvládnutelných kroků, měříme a vyhodnocujeme je 

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

týdne, abychom se posunuli k zamýšlenému výsledku?“

•  Pracujeme také s výstupy v podobě smyslových vjemů: tzn. co kli-

ent/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 se jedná o technickou dovednost nebo schopnost, informace, 

spolupráci, sebedůvěru, komunikační dovednost nebo přesvědčení?

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

každé ráno vstáváte a věnujete se práci na svém cíli? Jaké překáž-

ky nebo aspekty vás demotivují? Co všechno odvádí vaši pozornost, 

když pracujete na svém cíli?“

SLOVO KLIENTKY:

„Je moc důležité vědět, že máte někoho, kdo Vám pomůže, a že víte, že 

nejste na vše sama. Nejhorší je, když nevíte na koho se obrátit, kde se 

zeptat, na co má člověk nárok, jak řešit některé situace atd. Když víte 

tohle, jde vše snáz. Velmi si vážím této podpory – toho, že nemám po-

cit, že někoho obtěžuji, že je mezi námi důvěra a nejsem na vše sama. 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., mi pomohla se nadechnout a postavit 

se zpět na vlastní nohy.“

Petra, klientka Podporovaného bydlení a psychosociální pomoci

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 regi-

onech 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.

67
Počet vyřízených dotazů, online

135
Počet vyřízených dotazů, po telefonu

40
Počet vyřízených dotazů, osobně (konzultace)

2–3 otázky
Každá osoba měla v průměru 2 až 3 otázky, 

které byly vyřešeny

Nejčastější témata
Dávky hmotné nouze, na co mám nárok, 

bydlení, OSPOD  

121
Počet zodpovězených dotazů v právní poradně

Nejčastější témata 
Výživné, rozvod a exekuce, péče o děti, 

výpověď z bytu.

www.women-for-women.cz/caste-dotazy



THE BRIDGE
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 lektor-

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

loupková.  

Díky své propracované metodě program provede klientky od uvědomění si 

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

v čem jsou dobré, co jsou jejich pozitiva, jaké jsou jejich schopnosti a dovednos-

ti, 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. 

THE CAREER BRIDGE (kariérní klinika)
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 dovole-

né, 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 pomá-

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

zkušenosti z jiných oblastí života, vypracovat kariérní plán, jak zvládnout pra-

covní 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.

www.women-for-women.cz/the-bridge www.women-for-women.cz/the-career-bridge
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Čísla roku 2017

16 ŽEN
Přihlášeno dohromady

15 ŽEN
Účastnilo se

12 ŽEN
Dokončilo

Statistika roku 2017

7 ŽEN
Přihlášeno dohromady

5 ŽEN
Účastnilo se

4 ŽENY
Dokončilo

Naším cílem je dostat samoživitelky na trh 

práce a umožnit jim rozvíjet jejich pracovní 

kariéru.

I. část
Práce ve skupině.

Doba trvání 15 týdnů, resp. 15 dnů.

Kurzy vedoucí lektorky (psychoterapeutky).

Příklad spolupráce
Workshopy

Semináře

Příklad spolupráce
Pracovní pohovory na zkoušku se zpětnou vazbou.

Pracovní stáže nebo pracovní místo na zkoušku.

Poskytnutí firemního mentora.

Atd.

II. část
Práce ve skupině.

Doba trvání 8 týdnů, resp. 15 setkání.

Kurzy vede kariérový kouč a lektor.

TEMATICKÝ ZÁBĚR 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: „Nemůžeme prožít ,spokoje-

ný‘ život bez toho, abychom znali sami sebe. A měli bychom přestat řešit to, co 

neumíme, 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 obklopu-

ji. 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 hod-

noty 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 před-

poklady 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 reálný život.“

Program je ukončen slavnostní graduací se symbolickým certifikátem o absol-

vování kurzu.

SCHÉMA EDUKAČNÍHO PROGRAMU

THE BRIDGE

ZAMĚSTNAVATELÉ

KARIÉRNÍ
KLINIKA



VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ
Výzvy jako rozchod, finanční tíseň, starosti s bydlením nebo potíže s bývalým 

partnerem mohou rodičovství proměnit v náročný úkol, který se vůbec nepo-

dobá našim původním představám.

Program Vědomé Rodičovství připravila WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., s cí-

lem 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 

podpory. Každý z nás váhá, zda jsme dobrými rodiči, zda dáváme dětem správ-

né příklady, 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…

PROJEKT V MÉDIÍCH

Ke zhlédnutí zde:

Podporované bydlení
a psychosociální péče

Home Work
Klub

Work Space
Prague

The
Bridge

Work Space
Prague

 help women to help themselves 

Home Work
Klub

OBĚDY PRO DĚTI
CÍLEM PROJEKTU Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové 

životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve škol-

ních jídelnách, ač by jinak rádi. Jedná se o děti, jejichž situace je dlouhodobá, 

které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jí-

delně 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 rozhovorech v rámci schvalování žádosti. 

POMOC JE POSKYTOVÁNA přímo prostřednictvím základních škol, popř. 

školních jídelen (pokud jde o samostatné 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. Společ-

nost WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., velmi aktivně spolupracuje se základními 

školami. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti 

na základě své dlouholeté pedagogické práce. S každou základní školou je ře-

šena 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. 

www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi www.obedyprodeti.cz
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Účastníci za rok 2017

15 ŽEN
Přihlášeno dohromady

13 ŽEN
Účastnilo se

11 ŽEN
Dokončilo

Smyslem rodičovství je poskytnout  

dětem šťastné a zdravé dětství.

Soutěž „Můj největší zázrak“ Když v životě jdete po cestě s lidmi, které máte 

rádi, a kteří mají rádi Vás, je to krásná cesta. A zázrak je potkávat na té cestě 

lidi, kteří Vám pomohou, lidi, kteří jsou ochotní pomáhat druhým. 

Děkujeme za projekt Obědy pro děti.

Jitka Procházková, učitelka

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 mi-

nistryně Michaely Marksové.

•  V srpnu 2015 se podařilo získat záštitu Mini-

sterstva školství, mládeže a tělovýchovy 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 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 záštitu Asocia-

ce krajů České republiky. 

•  Hlavním partnerem projektu Obědy pro děti 

se počátkem roku 2015 stala NIVEA, v rámci 

své kampaně NIVEA pečuje o rodinu.

•  Projekt získal významnou finanční podporu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR v rámci dotačního programu pro nestát-

ní neziskové organizace k podpoře školního 

stravování žáků základních škol na rok 2016 

i na rok 2017.

•  V březnu 2017 bylo mezi WOMEN FOR WO-

MEN, o. p. s., a Ministerstvem práce a sociál-

ních věcí ČR podepsáno Memorandum o spo-

lupráci.



ČÍSLA ROKU 2017
Ve školním roce 2016/2017, resp. v části roku 2017 jsme poskytli pomoc a uhradili obědy 5 052 dětem ze 761 základních škol po celé 

České republice. Celkem bylo za obědy uhrazeno (za období od 1. 1. do 30. 6. 2017) 13 586 179 Kč. 

DOPADY POSKYTNUTÉ  
POMOCI – DOTAZNÍKOVÉ  
ŠETŘENÍ V ROCE 2017

A) DLE ČETNOSTI ZAZNAMENANÝCH ODPOVĚDÍ:
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kraj počet škol

Hlavní město Praha 53

Kraj Vysočina 32

Středočeský 82

Jihomoravský 52

Karlovarský 20

Moravskoslezský 77

Jihočeský 60

Liberecký 43

Ústecký 54

Pardubický 71

Olomoucký 57

Zlínský 55

Královéhradecký 64

Plzeňský 18

kraj počet dětí

Hlavní město Praha 359

Kraj Vysočina 136

Středočeský 545

Jihomoravský 387

Karlovarský 162

Moravskoslezský 866

Jihočeský 383

Liberecký 331

Ústecký 643

Pardubický 495

Olomoucký 361

Zlínský 381

Královéhradecký 397

Plzeňský 138

kraj fin. prostředky

Hlavní město Praha 710 640 Kč

Kraj Vysočina 223 199 Kč

Středočeský 1 009 086 Kč

Jihomoravský 670 409 Kč

Karlovarský 269 300 Kč

Moravskoslezský 1 420 351 Kč

Jihočeský 634 152 Kč

Liberecký 580 507 Kč

Ústecký 1 027 452 Kč

Pardubický 866 932 Kč

Olomoucký 586 119 Kč

Zlínský 639 401 Kč

Královéhradecký 683 036 Kč

Plzeňský 221 753 Kč

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Počet škol 2016/17

Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci? Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? 

Počet dětí 2016/17 Finanční prostř.

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Počet škol 2016/17

Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci? Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? 

Počet dětí 2016/17 Finanční prostř.

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Počet škol 2016/17

Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci? Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? 

Počet dětí 2016/17 Finanční prostř.

Počet 
zapojených

 škol

738

Počet 
dětí

5584

Finační
prostředky

9 542 337
Kč

Ve školním roce 2017/2018 v jeho první části, tj. v roce 2017 jsme pomohli a uhradili obědy 5 584 dětem ze 738 základních škol po celé 

České republice. Celkem jsme za obědy uhradili (za období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017) 9 542 337 Kč. 

Podkategorie s hvězdičkou – vysvětlení: 
*1 – rodiče mohou dětem více dopřát v ostatních oblastech; investují více do volnočasových aktivit dětí; mohou zaplatit divadelní představení/výlet se třídou; připravují kvalitnější svačinu, *2 – základní 
návyky; správné používání příboru; slušné stolování; samostatnost při sebeobsluze; konzumace nových/neznámých jídel, *3 – poobědové aktivity; odpolední kroužky; odpolední družina, *4 – srovnání 
administrativy s minulými lety; darovací smlouvy 2x za školní rok; vyúčtování 3x za školní rok, *5 – rozšíření na MŠ, kde je tento problém také; rozšíření pro SŠ, kde jsou již nezletilí bez pomoci, *6 – spo-
lečné akce; výlety; kino; divadlo; exkurze; lyžařské výcviky *7 – provázení rodičů v běžných úkonech; plánování rozpočtu; právní poradenství; jednání s úřady, *8 – školní potřeby; pracovní sešity; výtvarné 
a tělocvičné pomůcky, *9 – kouření; alkohol; aktivní hledání zaměstnání *10 – zdravotní návyky; pravidelné zubní prohlídky; kontrola zraku

kraj počet škol

Hlavní město Praha 64

Kraj Vysočina 31

Středočeský 84

Jihomoravský 54

Karlovarský 24

Moravskoslezský 78

Jihočeský 63

Liberecký 45

Ústecký 60

Pardubický 65

Olomoucký 49

Zlínský 54

Královéhradecký 70

Plzeňský 20

kraj počet dětí

Hlavní město Praha 360

Kraj Vysočina 120

Středočeský 508

Jihomoravský 351

Karlovarský 210

Moravskoslezský 737

Jihočeský 372

Liberecký 337

Ústecký 557

Pardubický 357

Olomoucký 299

Zlínský 306

Královéhradecký 418

Plzeňský 120

kraj fin. prostředky

Hlavní město Praha 1 096 399 Kč

Kraj Vysočina 311 221 Kč

Středočeský 1 461 210 Kč

Jihomoravský 954 423 Kč

Karlovarský 575 221 Kč

Moravskoslezský 1 933 425 Kč

Jihočeský 952 828 Kč

Liberecký 948 083 Kč

Ústecký 1 420 192 Kč

Pardubický 941 013 Kč

Olomoucký 736 703 Kč

Zlínský 781 632 Kč

Královéhradecký 1 160 455 Kč

Plzeňský 313 374 Kč

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Počet škol 2016/17

Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci? Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? 

Počet dětí 2016/17 Finanční prostř.

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Počet škol 2016/17

Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci? Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? 

Počet dětí 2016/17 Finanční prostř.

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Počet škol 2016/17

Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci? Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? 

Počet dětí 2016/17 Finanční prostř.

Počet 
zapojených

 škol

761

Počet 
dětí

5052

Finační
prostředky

13 586 179
Kč

Otázka 1. – podkategorie Počet

Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin 359

Doporučení OSPOD 15

Otázka 2. – podkategorie

Pravidelné teplé jídlo 275

Socializace dítěte 101

Chování a nálada dítěte 97

Aktivita dítěte 68

Prospěch dítěte 61

Docházka dítěte 59

Finanční rezerva rodiny*1 58

Komunikace rodiče se školou 55

Předcházení sociopatologických jevů 17

Otázka 3. – podkategorie

Zapojení se do kolektivu 140

Vděk rodiče/dítěte 89

Stravovací/stolovací návyky*2 72

Zlepšení zdravotního stavu 66

Vyšší sebevědomí 53

Odpolední vyučování*3 48

Motivace ke vzdělávání 24

Otázka 4. – podkategorie 

Maximální spokojenost 174

Spokojenost 67

Zjednodušit administraci*4 38

Komunikace s pracovníky OPD 31

Přehledná a rychlá administrativa 28

Rozšíření cílové skupiny*5 15

Bez připomínky 10

Otázka 5. – podkategorie

Placené školní/mimoškolní akce*6 109

Práce se sociálně slabými rodinami*7 107

Školní pomůcky*8 62

Zájmové aktivity 45

Motivace ke změně návyků rodičů*9 33

Podpora finanční gramotnosti rodin 31

Svačiny 21

Školní fond 14

Systémové řešení 13

Doučování 12

Preventivní zdravotní prohlídky*10 11

B) DLE POMĚRU K CELKOVÉMU POČTU 
VYHODNOCENÝCH DOTAZNÍKŮ:

Na základě vyhodnocených dotazníků respondenti reflektují  

následující zastoupení jednotlivých podkategorií v poměru  

k celkovému počtu zaslaných odpovědí. 

Otázka 1. – podkategorie %

Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin 100

Doporučení OSPOD 4,18

Otázka 2. – podkategorie

Pravidelné teplé jídlo 76,6

Socializace dítěte 28,13

Chování a nálada dítěte 27,02

Aktivita dítěte 18,94

Prospěch dítěte 16,99

Docházka dítěte 16,43

Finanční rezerva rodiny*1 16,16

Komunikace rodiče se školou 15,32

Předcházení sociopatologických jevů 4,74

Otázka 3. – podkategorie

Zapojení se do kolektivu 39

Vděk rodiče/dítěte 24,79

Stravovací/stolovací návyky*2 20,06

Zlepšení zdravotního stavu 18,38

Vyšší sebevědomí 14,76

Odpolední vyučování*3 13,37

Motivace ke vzdělávání 6,69

Otázka 4. – podkategorie 

Maximální spokojenost 48,47

Spokojenost 18,66

Zjednodušit administraci*4 10,58

Komunikace s pracovníky OPD 8,64

Přehledná a rychlá administrativa 7,8

Rozšíření cílové skupiny*5 4,18

Bez připomínky 2,79

Otázka 5. – podkategorie

Placené školní/mimoškolní akce*6 3,36

Práce se sociálně slabými rodinami*7 29,81

Školní pomůcky*8 17,28

Zájmové aktivity 12,53

Motivace ke změně návyků rodičů*9 9,19

Podpora finanční gramotnosti rodin 8,64

Svačiny 5,85

Školní fond 3,9

Systémové řešení 3,62

Doučování 3,34

Preventivní zdravotní prohlídky*10 3,06

OBSAHOVÁ ANALÝZA 

DEFINOVANÉ PODKATEGORIE A JEJICH VÝSLEDKY 
V POMĚRU K OBDRŽENÝM ODPOVĚDÍM – 359



Pravidelné teplé jídlo 35

Socializace dítěte 13

Chování a nálada dítěte 12

Aktivita dítěte 9

Prospěch dítěte 8

Docházka dítěte 7

Finanční rezerva rodiny 7

Komunikace rodičů se školou 7

Předcházení sociopatických jevů 2

Vděk rodiče/dítěte 25

Stravovací/stolovací návyky 20

Zlepšení zdravotního stavu 19

Vyšší sebevědomí 15

Odpolední vyučování 14

Motivace ke vzdělání 7

DOPADY POSKYTNUTÉ POMOCI – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V ROCE 2017 

C) DLE POMĚRU K OTÁZCE, KE KTERÉ SE PODKATEGORIE VZTAHUJE:

3)  KTERÉ ZMĚNY U PODPOŘENÝCH  

DĚTÍ JSTE ZAZNAMENALI?  

UVÍTÁME I KONKRÉTNÍ  

ZKUŠENOSTI NEBO PŘÍBĚH. 

4)   CO BYCHOM MOHLI  
V PROJEKTU OBĚDY PRO DĚTI 
 V BUDOUCNU ZLEPŠIT?

5)  V ČEM DALŠÍM VIDÍTE U DĚTÍ  
ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN 
POTŘEBU POMOCI?

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Bez připomínek

Rozšíření cílové skupiny

Přehledná a rychlá administrativa

Komunikace s pracovníky OPD

Zjednodušit administraci

Spokojenost

Maximální spokojenost

Preventivní zdravotní prohlídky

Doučování

Systémové řešení

Školní fond

Svačiny

Podpora finanční gramotnosti rodin

Motivace ke změně návyků rodičů

Zájmové aktivity

Školní pomůcky

Práce se sociálně slabými rodinami

Placené školní/mimoškolní akce

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci?

Co bychom mohli v projektu Obědy pro děti
 v budoucnu zlepšit?

V čem dalším vidíte u dětí ze sociálně slabých rodin potřebu pomoci?

Maximální spokojenost 48

Spokojenost 18

Zjednodušit administraci 10

Komunikace s pracovníky OPD 9

Přehledná a rychlá administrativa 8

Rozšíření cílové skupiny 4

Bez připomínek 3

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte
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Pravidelné teplé jídlo
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Školní fond

Svačiny
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V čem dalším vidíte u dětí ze sociálně slabých rodin potřebu pomoci?
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Bez připomínek

Rozšíření cílové skupiny

Přehledná a rychlá administrativa

Komunikace s pracovníky OPD

Zjednodušit administraci

Spokojenost

Maximální spokojenost

Preventivní zdravotní prohlídky

Doučování
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Placené školní/mimoškolní akce

Motivace ke vzdělání
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Stravovací/stolovací návyky

Vděk rodiče/dítěte

Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci?
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 v budoucnu zlepšit?

V čem dalším vidíte u dětí ze sociálně slabých rodin potřebu pomoci?

Předcházení sociopatických jevů

Komunikace rodičů se školou

Finanční rezerva rodiny

Docházka dítěte

Prospěch dítěte

Aktivita dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Pravidelné teplé jídlo

Bez připomínek

Rozšíření cílové skupiny

Přehledná a rychlá administrativa

Komunikace s pracovníky OPD

Zjednodušit administraci

Spokojenost

Maximální spokojenost

Preventivní zdravotní prohlídky

Doučování

Systémové řešení

Školní fond

Svačiny

Podpora finanční gramotnosti rodin

Motivace ke změně návyků rodičů
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Školní pomůcky

Práce se sociálně slabými rodinami

Placené školní/mimoškolní akce

Motivace ke vzdělání

Odpolední vyučování

Vyšší sebevědomí

Zlepšení zdravotního stavu

Stravovací/stolovací návyky
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Které změny u podpořených dětí jste zaznamenali? Jaké vnímáte největší dopady poskytnuté pomoci?

Co bychom mohli v projektu Obědy pro děti
 v budoucnu zlepšit?

V čem dalším vidíte u dětí ze sociálně slabých rodin potřebu pomoci?

Placené školní/mimoškolní akce 24

Práce se sociálně slabými rodinami 23

Školní pomůcky 13

Zájmové aktivity 10

Motivace ke změně návyků rodičů 7

Podpora finanční gramotnosti rodin 7

Svačiny 5

Školní fond 3

Systémové řešení 3

Doučování 3

Preventivní zdravotní prohlídky 2

2)  JAKÉ VNÍMÁTE NEJVĚTŠÍ 
DOPADY POSKYTNUTÉ  
POMOCI? 

1)  PROČ SE VAŠE ZŠ/ŠJ  
ROZHODLA ZAPOJIT  
DO PROJEKTU  
OBĚDY PRO DĚTI?

 

100 % ZŠ/ŠJ uvedlo, že důvodem  

jejich zapojení je pomoc dětem  

ze sociálně slabých rodin, z toho  

4,18 % ŽŠ/ŠJ uvádí, že zároveň  

využilo doporučení OSPODu. 

OSTATNÍ
Z obdržených odpovědí jsme zaznamenali i další méně četné pod-

kategorie. Vzhledem k tomu, že jejich výskyt byl v méně než 10 od-

povědích našeho průzkumu, uvádíme je zde:

Zaznamenán byl stud za nabízenou pomoc u dítěte, které nechodí 

na obědy již několik ročníků (nechce docházet na obědy); ubylo krá-

deží svačin; snížila se agresivita v chování dětí; v některých případech 

škola nenavrhne dítě vzhledem k nesplnění podmínek projektu, ale 

i přesto, že se zapojení zákonný zástupce dožaduje; škola by uvítala 

placení jízdného pro skupinu sociálně slabých; podpořený žák vážící 

si školních obědů může být motivací pro ostatní (neodnáší zbytky, 

neplýtvá potravinami, není vybíravý); některé školy by také uvítaly 

projekt pro letní prázdniny, kdy některé děti „bezprizorně bloudí“; 

v některých případech pomohlo financování obědů v bezlepkové 

stravě a při zdravotní dietě; zaznamenán zájem příspěvku na hudební 

nástroj nebo sportovní výstroj nadaných dětí; ve dvou případech jsme 

zaznamenali návrh na zavedení uniformy a v jednom případě návrh 

na dotování antikoncepce.

Z KONKRÉTNÍCH KOMENTÁŘŮ

„Naše škola je školou venkovskou a malou. Navštěvuje ji při-

bližně 120 žáků, takže v jedné třídě máme průměrně 13 dětí. 

V takto malém kolektivu se učitel žákům může individuálně 

věnovat, pozorovat a pěstovat vztahy ve třídě, své žáky a zpro-

středkovaně jejich rodiny dobře zná. Na venkově je také větší 

míra nezaměstnanosti a tím pádem i více sociálně slabších ro-

din. Bylo by nám líto, kdyby děti i vinou dočasně horší situace 

v rodině byly ochuzeny o možnost využívat obědů ve školní jí-

delně, protože nasycený žák = spokojený žák, nemluvě o mož-

ném narušení vztahů ve třídě. Proto jsme velmi uvítali možnost 

zapojit naši školu do projektu Obědy pro děti a jsme za tuto 

možnost vděční.“ 

 „Největší dopad je rozhodně v tom, že se děti najedí ve škole, 

některé z nich vůbec neznaly různé druhy jídel, neuměly jíst 

příborem. Po možnosti stravovat se se rozhodně zlepšil jejich 

fyzický i psychický stav. Kromě toho mohli někteří rodiče do-

konce z ušetřených peněz zaplatit dětem nadstandardní škol-

ní aktivity, jako jsou exkurze, divadla, výlety atd., což přispívá 

k lepšímu začlenění dětí do třídních kolektivů a pro děti to zna-

mená zažívání nevšedních zážitků, které jim jejich rodiče nemo-

hou poskytnout.“ 

„Některé z dětí projevují velkou vděčnost a radost, že můžou 

s ostatními na obědy. Uvedeme příklad chlapce s těžkými poru-

chami chování, který má často agresivní afekty. Je to velký jed-

lík a maminka bohužel nemůže platit obědy. Nyní, když může 

chodit na obědy, se snaží pomáhat paním kuchařkám a často 

uklízí např. tácky, a pokud je k obědu ovoce, vždy své přinese 

učitelům nebo školní psycholožce nebo své asistentce. Což je 

u chlapce, který měl tak velké problémy v sociálním chování, 

velký pokrok.“

„Řekl bych, že letos bylo trochu pracnější vyúčtování – během 

podzimu dvakrát. Ale asi to bylo nutné. Myslím, že vše je jinak 

vymyšleno velmi dobře, líbí se mi nová aplikace, přes kterou 

se vše odehrává. Telefonická jednání s pracovníky nadace jsou 

vždy konstruktivní a příjemná. Vůbec nikdy jsem neměl pocit, 

že někoho obtěžuji, vždy jsem ocenil snahu pomoci a obratem 

případný problém vyřešit.“

„Tyto děti potřebují pomáhat i v oblasti ošacení, pomůcek 

do školy a stále častěji mají problémy s osobní hygienou a péčí 

o chrup. Někdy je potřeba pomoci celé rodině formou pora-

denské činnosti v oblasti výchovy dítěte, ale i pomoci v jednání 

s úřady.“
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POPIS CÍLOVÉ SKUPINY 
VE DVOU ŠKOLNÍCH 
LETECH – ZA ROK 2017
Projekt Obědy pro děti pomáhá především 

dětem z rodin, které se pohybují těsně nad 

hranicí hmotné nouze (struktura rodin pří-

jemců, jejichž děti jsou příjemci podpory 

v rámci projektu). 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, projekt je 

určen pro děti ze základních škol z celé 

České 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 rám-

ci schvalování žádosti, a to u všech dětí. 

Dávky hmotné nouze pro nás nejsou rele-

vantním 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. Dnes a denně 

se s tímto problémem setkáváme. 

Rodiče dětí zapojených v projektu si po-

moci většinou velmi váží, oceňují pomoc 

cizích lidí a pozitivním dopadem je i fakt, 

že jsou v kontaktu se školou ještě iniciativ-

nější a ochotnější. 

Vzhledem k tomu, jak se nám navyšuje 

celkové číslo, mění se i procenta u jednot-

livých skupin. Každopádně je ale zřejmé, 

že počet samoživitelek má každým rokem 

stoupající tendenci. U samoživitelů se to 

v roce 2017 říci nedá. Zde jsme zazname-

nali spíše úbytek. V číslech se však nejedná 

o žádné velké snížení počtu samoživitelů 

otců, jak tomu naznačují procenta.

GRAF STRUKTURY RODIN ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU  
OBĚDY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:

Z celkového počtu 5 566 dětí, uvedených ve všech přijatých žádostech 

2016/17, žije, dle informace od školy, 69 % v neúplné domácnosti,  

31 % v úplné domácnosti.

GRAF STRUKTURY RODIN ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU  
OBĚDY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 (I. ČÁST):

Z celkového počtu 6 063 dětí, uvedených ve všech přijatých žádostech 

2017/18 – I. část, žije, dle informace od školy, 72 % v neúplné domácnosti, 

28 % v úplné domácnosti.

Struktura 
neúplné

domácnosti

ano 31 %

ne 69 %

ano 28 %

ne 72 %

Úplná 
domácnost

Jiní 10

Matka samoživitelka 56

Otec samoživitel 18

Prarodič 16

Jiní 1

Matka samoživitelka 85

Otec samoživitel 7

Prarodič 7

Struktura 
neúplné

domácnosti

Úplná 
domácnost

Brigádník/Příležitostně 8

Invalidní důchod 4

Mateřská dovolená 16

Není známo 5

Nezaměstnaná 31

Zaměstnaná 36

Zaměstnání 
matky

v neúplných 
rodinách

Brigádník/Příležitostně 7

Invalidní důchod 7

Mateřská dovolená 3

Není známo 7

Nezaměstnaný 14

Zaměstnaný 62

Zaměstnání  
otce

v neúplných 
rodinách

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS 
PODPORUJÍ A POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ  
S NÁMI HLADOVĚJÍCÍM DĚTEM.  
V ROCE 2017 NÁS VELMI VÝZNAMNĚ 
FINANČNĚ PODPOŘILI

•  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dotačním titulem 

 23. 8. 2017 – 10 227 526 Kč

 27. 2. 2017 – 15 341 290 Kč

• Značka NIVEA

 3. 3. 2017 – 600 000 Kč

• CAR POINT Karlovy Vary, s. r. o.

 120 000 Kč/rok 2017 (10 000 Kč/měsíčně)

• Ing. Milan Krob

 60 000 Kč/rok 2017

• Nadace GCP

 4. 4. 2017 – 500 000 Kč

• C&A Foundation

 18. 12. 2017 – 124 920 Kč

• Matoch Kultur Bullaren/Český večer – Švédsko

 4. 12. 2017 – 74 067,03 Kč 

• ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

 16. 2. 2017 – 86 970 Kč

• Ohnivý kuře/TV Prima/B fest, s. r. o.

 19. 12. 2017 – 57 380 Kč

• Gymnázium Přípotoční, Praha 10

 7. 11. 2017 – 51 470 Kč

• Fox Hunter, s. r. o.

 8. 9. 2017 – 50 000 Kč

• Nadační fond AVAST

 21. 8. 2017 – 50 000 Kč

• Web4Trader, s. r. o./Čertoviny

 1. 8. 2017 – 50 301 Kč

Velmi si vážíme všech příspěvků od našich donátorů. Veškeré finanční 

prostředky z transparentního účtu jsou výhradně ze 100 % používány 

na obědy pro konkrétní děti po celé České republice. 

www.obedyprodeti.cz
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CHARITATIVNÍ VEČER DEN RODINY 
KŘEST NÁRAMKU RODINY
Dne 2. 2. 2017 se konal křest našeho Náramku rodiny, který pokřtily známé 

osobnosti se spisovatelkou a patronkou tohoto projektu Barbarou Nesvadbo-

vou. Datum nebylo vybráno náhodou, ale zcela cíleně a symbolicky, neboť i dva 

jsou rodina.

Koupí náramku ve stříbrné či zlaté verzi lidé podporují projekty, které pomáhají 

matkám samoživitelkám, a právě touto akcí byl jejich prodej zahájen. Náramky 

jsou podporou rodiny v nejširším slova smyslu, a to jak z pohledu těch, kdo 

zakoupením náramků obdarovávají, tak těch, kterým bude výtěžkem z jejich 

prodeje pomoženo.

Akce se kromě Barbary Nesvadbové zúčastnil také herecký pár Jan Přeučil a Eva 

Hrušková. A také Muž roku Josef Kůrka, zpěvačky Monika Sommerová a Klára 

Kolomazníková či stylista, vizážista hvězd a designér Kája Pavlíček. 

Večerem opět provázel zpěvák, muzikálový herec a moderátor Josef Vágner. 

Součástí charitativního večera byl také klavírní koncert Sáry Smoliarové či vý-

stava obrazů Jiřího Davida. A také krátké autorské čtení Barbary Nesvadbové. 

Limitovaný kousek ze zlata posázený brilianty byl v průběhu charitativního ve-

čera vydražen za 73 000 korun. 

„Jsem velmi ráda a děkuji všem vzácným hostům za to, že přišli a podpořili tento 

náš unikátní projekt. Rodinu chápu jako pevný kruh, a právě proto jsme zvolili 

symboliku náramků,“ uvedla Ivana Tykač a Barbara Nesvadbová navázala a po-

psala svůj pohled na rodinu: „Od své dcery Bibiany jsem se naučila, že žádná 

rodina není moc malá. Ani moc velká. Žádná rodina není ukázkově dobrá. Ani 

exaktně špatná. A konečně, žádná rodina není ideální. Nicméně každá, každá, 

kterou znám, je až za hrob láskyplná.“ 

Zlaté a stříbrné náramky z produkce 

šperkařství Love Victory mohou

 zájemci zakoupit na webových stránkách 

www.women-for-women.cz.

Jak jste se dozvěděli již loni: Naše společnost v roce 2016 zahájila tradici 

DNE RODINY v parku Grébovka, a to u příležitosti Mezinárodního dne rodi-

ny, který připadá na 15. 5. 

Mezinárodní den rodiny se slaví již od roku 1994, kdy jej ustanovila na val-

ném shromáždění Organizace spojených národů, a zdůrazňuje důležitost 

rodiny.  

WOMEN FOR WOMEN se touto akcí každým rokem připojuje k oslavám, 

které v těchto dnech probíhají po celém světě. Asi není potřeba příliš zdů-

razňovat, jak důležitá rodina v našem životě je. Co si však možná zdůraznění 

zaslouží, je fakt, že dnešní rodina může mít různé podoby. Moderní svět 

přinesl různorodost i do toho, jak dnes rodina může vypadat. Ale jedno je 

jisté – všechny si zaslouží svůj den a velkou oslavu.

Na základě úspěchu prvního ročníku jsme v roce 2017 rozšířili pořádání 

akce jak plošně, tak i časově. Oslavy rodiny jsme odstartovali v 10 hodin 

dopoledne a se všemi se loučili po 20. hod. 

Druhý ročník Dne rodiny se linul v rytmu muzikálových písní. Nádherné po-

časí, skvělý program, zvučná jména a pohodová atmosféra, to vše přilákalo 

v sobotu do pražské Grébovky přes 6,5 tisíce lidí! Moderátor, kterým nebyl 

nikdo jiný než zpěvák a muzikálový herec Josef Vágner, se kterým spolupra-

cujeme dlouhodobě, to už na začátku pojal jako obrovský celodenní mejdan 

pod širým nebem a k tomu všechny vyzval. Na pódiu se střídali zpěváci, 

herci, kouzelník a nechyběla jména z muzikálů, z televize i filmu.

Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Michaela Nosková, David Gránský, Bo-

řek Slezáček, Miroslav Hrabě, Petr Ryšavý, Richard Pekárek, Petr Ku-

theil, Ivana Korolová, Elis Ochmanová, Michaela Sejnová, sbor Coro 

Piccolo Praha a na závěr Olga Lounová. 

Všechny přišla podpořit, pozdravit a zacvičit si Hanka Kynychová a své 

kouzelnické umění předvedl mladý sympatický mág Jakub Koutský. 

„Musím říct, že všechny asi nejvíce, a to i mne, dostala ,Obědová písnička‘, 

která byla dojemná, a i já jsem měl trochu ,skleněné oči‘. Women for Wo-

men se totiž zaměřuje jak na pomoc samoživitelům, tak v jejich progra-

mech je i projekt Obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. Je to záslužná 

věc a mně bylo ctí právě celým dnem tento program provázet a projekty 

podpořit,“ řekl Josef Vágner.

V Grébovce nebyly jen maminky samoživitelky se svými ratolestmi, ale 

celé rodiny a náramně si užívaly pestrý program, občerstvení a krásné jarní 

počasí. Vstup na akci a další aktivity byl pro všechny zdarma.

„I když nám trochu sprchlo, na náladě a pohodě to nic nezkazilo. A dokon-

ce provozovatelé své atrakce nesbalili a zůstali tam během krátké průtrže 

s námi. Pak se zase vyjasnilo a jelo se dál,“ podotkla manažerka charitativ-

ních projektů manželů Tykačových Jana Skopová.

Akce se konala ve spolupráci s městskou částí Praha 2, pod záštitou sta-

rostky Jany Černochové, která všem poděkovala za účast, pomoc a popřála 

skvělou zábavu. 

„Děkujeme všem, kteří s námi na této velké akci spo-

lupracovali, vytvořili nádherný program a připravili 

spoustu zajímavých aktivit pro děti. Největší díky patří 

MuzikálůmProDěti.cz a dalším účinkujícím, kteří vy-

stoupili bez nároku na honorář a svou přítomností udě-

lali tolika lidem radost. Velice si toho vážíme.“ 

Ivana Tykač
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COFACE FAMILIES 
EUROPE 

SPOLUPRÁCE  
S ČESKOU MISS

JSME ČLENEM MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 
COFACE FAMILIES EUROPE 
Naše společnost je jako jediná z České republiky členem mezinárodní organiza-

ce COFACE Families Europe, která funguje jako záštita či jako hlas pro potřeby 

rodin v Evropské unii a i za jejími hranicemi. Hlavním cílem Coface Families 

Europe je přispět k vytváření vhodnější a také funkční rodinné politiky v Evrop-

ské unii.

Liz Gosme, ředitel:

„WOMEN FOR WOMEN, coby člen organizace Families Europe 

(COFACE) a člen jeho rady, pracuje v souladu s následujícími 

principy a na základě přesvědčení, že z uvedených zásad 

by měla vycházet veškerá podpora a služby určené ro-

dinám: 

1.  Ukotvení rodinné politiky do rámce dětských práv 

ve smyslu Úmluvy OSN o právech dítěte, uznává-

ní dětí a mladých lidí coby svébytných občanů. 

2.  Uznání a úcta k rozmanitosti rodinných vzorců, 

složení a velikosti rodin, kulturním a gendero-

vým rozdílům, to vše s ohledem na zájmy dítěte. 

3.  Respekt k právu dítěte na vyslechnutí, záruka, 

že koncepce služeb a strategií bude brát v potaz 

pohled a zkušenosti dětí i rodičů, jichž se týkají. 

4.  Přístup založený na silných stránkách, který neod-

suzuje a který upřednostňuje posilování sebevědomí 

rodičů před dobročinností. 

5.  Poskytování široce dostupné podpory určené rodinám, 

která svým pojetím nestigmatizuje a zajišťuje dobře zacílené 

služby těm, kteří je potřebují. Tzv. ,progresivní universalismus‘ – 

podpora určená všem, s podporou navíc pro ty, kteří ji potřebují nejví-

ce – představuje nejvhodnější způsob intervence.“

Naše společnost se účastní zahraničních konferencí pořádaných organizací  

COFACE po celé Evropě. Například jsme se jako členové COFACE Families  

Europe účastnili v září 2017 debaty nad řeckým programem s názvem „Live 

Without Bullying“. Síť COFACE Families Europe je v této oblasti aktivní pro-

střednictvím podpůrných programů pro děti, učitele a rodiče a hledá způsob 

boje proti šikaně a kyberšikaně.

V prosinci 2017 jsme se účastnili setkání v EU parlamentu na téma WHO 

CARES, kde jsme se potkali s poslankyní  Evropského parlamentu MUDr. Olgou 

Sehnalovou.

V roce 2017 jsme zahájili spolupráci s Českou Miss. Cílem této 

spolupráce je propojit krásu dívek s charitou tak, aby finalistky 

České Miss byly více vedeny k charitativnímu myšlení (sociál-

nímu) a podobným aktivitám. Vzájemnou spoluprací dívkám 

umožňujeme více se seznámit s charitativními projekty, problé-

my lidí a s dopady neposkytnuté i poskytnuté pomoci a zapojit 

se do různých akcí naší organizace. Dívky jsou tak přirozeně mo-

tivovány k dobročinnosti v různých oblastech a rozšiřují si obzor 

vnímání okolního světa.

V roce 2017 spolupráce probíhala následujícím způsobem: 

•  V květnu se semifinalistky České Miss zapojily do Dne rodiny 

W4W v Grébovce, kde se také aktivně zapojily na jednotlivých 

stanovištích dětských aktivit a sportovního okruhu.

•  Pro dívky jsme realizovali besedu na téma projektů naší orga-

nizace a charity vůbec. Dívky s námi pak strávily větší část dne, 

prošly si organizaci, měly možnost pohovořit si podrobněji 

s pracovnicemi WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., o jednotlivých 

projektech, mohly se zeptat na to, co je zajímá – jak k pro-

jektům WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., tak k problematikám, 

které se týkají samoživitelů apod. 

•  Finalistky České Miss v srpnu navštívily letní tábor WOMEN 

FOR WOMEN, o. p. s., a aktivně s námi strávily celý týden. 

Děti si to s nimi moc užily. 

•  Náplň dne dětí a jejich matek se výrazně lišil. Zatímco ma-

minky si dopoledne užívaly svůj vlastní program, který zahr-

noval například relaxační terapii, děti se účastnily táborových 

radovánek, tak jak je mnozí známe z dětských let. S jedinou 

výjimkou, v jejich týmech se o ně kromě klasických oddílových 

vedoucích staraly také finalistky České Miss. Ty se účastnily 

celodenního programu, včetně povinného budíčku a zumba 

rozcvičky nebo večerního táboráku.

•  Výpomoc a přístup finalistek si pochvalovaly nejen děti, ale 

i samotné maminky. „Přítomnost dívek byla velice příjemná. 

Vždy, když jsem potřebovala, tak mi byly k ruce. Jsem ráda, že 

jsem je mohla osobně poznat,“ uvedla jedna z maminek. 

•  Vzhledem k tomu, že celotáborová hra byla inspirována Piráty 

z Karibiku, vyzkoušely si krásky také velmi zajímavé dovednos-

ti, včetně vázání lodních uzlů nebo chůze po laně, a některým 

to šlo až překvapivě dobře.

•  A jak hodnotily tento pobyt samotné finalistky? „I když to bylo 

místy hodně náročné, tahle únava je jedna z nejpříjemnějších. 

Jakmile vidíte spokojené děti při společných hrách, a hlavně 

to, jak spolupracují v týmech, je to zkrátka krásný pocit. Mile 

mě překvapilo, jak rychle si na sebe děti zvykly a vytvořily sil-

né pouto,“ zhodnotila spolupráci finalistka České Miss Silvie 

Hirtová.

•  Podle finalistky Moniky Vrágové kemp skvěle fungoval nejen, 

co se týká organizace, ale také kolektivu lidí, kteří se zde sešli. 

„Pobyt jsem si moc užila. Maminky s dětmi byly moc milé. Když 

jsme hrály různé táborové hry, byla jsem mile překvapena, jak 

spolu umí všichni spolupracovat. Jde vidět, že v organizaci mají 

skvělé zázemí a jsou jeden velký tým. Díky tomuto pobytu se 

mi zase potvrdilo, že rodina je základ a jak je moc důležité žít 

ve fungující rodině.“ 

Z některých akcí můžete na internetu vidět videa, která 

tuto spolupráci potvrzují a také zprostředkovávají energii, 

kterou dívky do této spolupráce vkládají. 

Více o Coface Families Europe

„Strávit čas s dětmi  

na táboře byl krásný pocit.“

Silvie Hirtová 

finalistka České Miss 2017



VÝBĚR AKCÍ 
ROKU 2017
BŘEZEN 2017

• Konference k Mezinárodnímu dni žen „22 % K ROVNOSTI“

• Equal Pay Day 2017.

• Festival Všem ženám.

KVĚTEN 2017

• 2. ročník Dne rodiny WOMEN FOR WOMEN.

•  XVII. mezinárodní kongres AIFREF – Kvalita života  

dnešního dítěte.

ČERVEN 2017

• Konference Podpora rodin s dětmi.

• Veletrh sociálních služeb Praha 1 – HELPfair.

• Panelová diskuze na téma podpora rovnosti žen a mužů.

• Závěrečná konference – Ohrožené děti a mládež.

ČERVENEC 2017

Projekt Obědy pro děti spustil v červenci dobročinnou auk-

ci o večeři s režisérem Zdeňkem Troškou a hlavními herci 

z chystané české pohádky Čertoviny. Aukce byla na kon-

ci července uzavřena a Obědy pro děti získaly dar ve výši 

50 301 Kč. Velkorysý dražitel se výhry vzdal ve prospěch 

dvou klientek a jejich dětí z programu podporovaného byd-

lení a psychosociální pomoci WOMEN FOR WOMEN.

SRPEN 2017

•  Tábor s klientkami programu Podporovaného bydlení 

a psychosociální pomoci a jejich dětmi ve Vrbně, účast fi-

nalistek České Miss.

• Fórum rodinné politiky v Plzni.

ZÁŘÍ 2017

4. ročníku Veletrhu sociálních služeb MČ Praha 20.

ŘÍJEN 2017

Konference Education for a Changing World.

PROSINEC 2017 

Vánoční benefiční koncert Josefa Vágnera a Coro Piccolo, 

na kterém jsme obdrželi šek ve výši takřka 34 tis. Kč na pro-

jekt Obědy pro děti.

www.women-for-women.cz/galerie

Projekt Obědy pro děti spustil v červenci dobročinnou 

aukci o večeři s režisérem Zdeňkem Troškou a hlavními 

herci z chystané české pohádky Čertoviny. Aukce 
byla na konci července uzavřena a Obědy pro děti 

získaly dar ve výši 50 301 Kč. Velkorysý dražitel se 

výhry vzdal ve prospěch dvou klientek a jejich dětí 

z programu podporovaného bydlení a psychosociální 
pomoci WOMEN FOR WOMEN.

Děkujeme všem za úžasnou atmosféru a díky tomu 

za krásný den. Jsme rádi, že několikaměsíční tvrdá 
práce na přípravě 2. ročníku Dne rodiny byla 

oceněna téměř 7000 zúčastněnými, vyjezením stánků, 

protančeným dnem, proskákanými hrady, spoustou 

úsměvů na tvářích, lehkým bojem s počasím a mnoha 

dalšími zážitky. To nás ujistilo, že to, co děláme,  

má smysl a že přípravy na ještě lepší třetí ročník  
mohou započít.

Byl to úžasný večer s báječnými lidmi. 
Všichni do toho šli naplno a srdcem.

 O to byla atmosféra a celý koncert úžasnější!
Děkujeme všem, kdo koncert podpořil, děkujeme  

dětem z CORO PICCOLO PRAHA a skvělé Janě Galíkové. 
Velký dík patří Josefu Vágnerovi, který nám tento 

báječný vánoční dárek dal a bez kterého  
by se tento koncert vůbec nekonal.

Krásné nedělní odpoledne s posledními střípky babího 

léta strávené společně s našimi klientkami a jejich 

dětmi v Prokopském údolí.

Vánoce se blíží a jak by mohly začít, 
kdybychom si neudělali společně všichni 
krásné adventní věnce :-) už na tom 
pracujeme na našem nedělním setkání.

Aukce na podporu projektu  
Obědy pro děti od Líbezničky  

– Make a Wish. Díky krásné aukci  
a úspěšnému vydražiteli bude moci obědvat  

1 školák po celý školní rok. Skvělé!  
Děkujeme všem, kteří pomáhají dětem  

obědvat s námi.
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MONITORING MÉDIÍ 
52 
článků

13x 
televize

2500+ 
TV spotů

4x RÁDIO 
spoty a pořady

12x 
inzerce

WEB
online bannery

4x
tiskové zprávy

12x
e-zpravodaj

Certifikát pravosti
Osvědčujeme tímto originalitu briliantového Náramku rodiny.  

Je vyroben ručně z bílého 14k zlata a osázen celkem 24 brilianty,  

průměr 1,10–1,50 mm Si1/G, 24 ks = 0,23 ct. 

Náramek pro Women for Women, o. p. s., z dílny LOVE VICTORY  

byl vyroben exkluzivně pro speciální příležitost – charitativní večer – křest Náramků rodiny. 

 Výtěžek z dražby briliantového náramku bude použit 

 na pořádání dětského letního tábora.

Ing. Ivana Tykač

spoluzakladatelka a ředitelka

WOMEN FOR WOMEN WOMEN FOR WOMENWOMEN FOR WOMEN WOMEN FOR WOMEN

PROGRAM
&MAPA.

Diplom
za účast v soutěži

MŮJ NEJVĚTŠÍ ZÁZRAK
„Nakresli a napiš, co je pro tebe největším zázrakem.“

WOMEN FOR WOMEN a Obědy pro děti udělují 

www.women-for-women.cz/media



STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2017 ( V KČ)

Majetek 255 931

Zásoby 212 415

Pokladna 4 030

Banka 20 061 247

Pohledávky 1 240 654

Poskytnuté zálohy 1 040 153

Náklady příštích období 373 432

Závazky obchodní 601 120

Přijaté zálohy 73 193

Závazky vůči zaměstnancům 228 224

Závazky vůči sociál. a zdravotnímu pojištění 123 913

Závazky vůči Finančnímu úřadu 34 389

Výdaje příštích období 37 274

Dohadné účty pasivní 1 899 162

Nerozdělený zisk minulých let 10 433 886

Jmění o. p. s. 1 000 000

NÁKLADY ROKU 2017 

Spotřeba materiálu, zboží 1 691 401

Spotřeba energií 464 905

Služby 11 220 855

Osobní náklady 5 340 725

Provozní náklady 268 132

Poskytnuté příspěvky 19 778 828

Celkem náklady 38 764 846

VÝNOSY ROKU 2017 

Výnosy v rámci hlavní činnosti 683 802

Přijaté dary 19 444 054

Přijaté příspěvky 7 648 349

Dotace 19 745 342

Celkem výnosy 47 521 547

Zisk 8 756 701

FINANČNÍ 
ZPRÁVA / 2017
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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. 2017–31. 12. 2017

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. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017, 

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. 

2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok kon-

čící 31. 12. 2017 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 doplněné 

a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpověd-

nost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
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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 mojí 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 21. 6. 2018

Ing. Alena Doležalová

auditor ev. č. 1481
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„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.“
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Ivana Tykač

ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 

Naše organizace speciálně děkuje společnosti Vršanská uhelná, a. s.,  

která nám do rozpočtu naší obecně prospěšné společnosti  

poskytuje ročně částku ve výši 20 mil. Kč. 


