
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁME

Milí přátelé,
měsíc květen vnímáme všichni odpradávna jako máj, lásky čas. Po dlouhé zimě se 
příroda opět probouzí, všechno kolem nás se zelená i kvete a život se nám zdá tak nějak 
snadnější. Kéž by tomu tak bylo i tento rok. Jenže…
Květen nám přinesl po třech měsících zrušení nouzového stavu a uvolnění opatření, 
která byla vládou nařízena kvůli pandemii viru covid-19. To byly dobré zprávy. 
Na druhou stranu jsme všichni čekali, že se život vrátí do normálních kolejí, ale tak 
tomu úplně nebylo a my jsme na vlastní oči mohli vidět, jak se svět změnil – žijeme 
a myslíme najednou jinak. Nejistoty je kolem nás mnoho. Všichni ji více či méně 
cítíme a ovlivňuje nám jak osobní, tak pracovní život. Přejeme si, aby té nejistoty kolem 
nás bylo méně a méně a tuto „divnou“ dobu jsme mohli využít proto, abychom změnili 
věci k lepšímu. To bude ale vyžadovat čas. Bohužel, dnes je zřejmé, že naši pomoc bude 
v příštích měsících potřebovat ještě více lidí, a nejen tu naši. Proto bychom letošní květen 
nazvali měsícem naděje.  A co se u nás v květnu dělo? Dozvíte se zde. Hezké čtení.

ZPRAVODAJ

PRAHA MOST

Naše projekty

Aktivity

Projekt Podporovaného bydlení  
a psychosociální pomoci

Jak jsme psali v dubnu, klientky maximum času věnují svým dětem, 

ovšem i pro ně je těžké zvládnout s dětmi školu a ustát pracovní tlak 

a celkovou nestabilitu ve společnosti. Před pandemií takřka všechny 

klientky pracovaly, bohužel, v dubnu a v květnu některé přišly o práci či 

jim byl snížen měsíční plat na 60 %. 

Taková situace je těžká pro všechny, dvakrát tak pro samoživitelku, 

která potřebuje uživit sebe a své děti a nemá žádné finanční rezervy, 

ani podporu širší rodiny. Naše klientky mají nás, ale i tak je to pro ně 

těžké období – pozastavené dávky, OČR, která chodí s více než měsíčním 

zpožděním, děti doma z důvodu zavřených škol a mateřských školek, 
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Příběhy našich tří klientek z Podporovaného bydlení v Praze: 

Nadále jsme na příjmu  
ve všech našich poradnách 

6

nemožnost pracovat a vědomí, že „novou práci si budu hledat stěží“. Jak jsou na tom pak samoživitelé 

a samoživitelky, kterým nepomáhá žádná organizace a musí zvládnout vše sami? Špatně. Taková 

situace je pak velkým rizikem dostat se do vážné dluhové pasti. 

V květnu jsme také 

začali připravovat 

dalších 6 bytů pro 

nové klientky/

klienty a jejich 

děti, abychom byli 

schopni pomoci včas 

a bez zbytečných 

prodlev

Paní Bětu připravila koronavirová pandemie ze dne na den o její dlouholetou práci v cestovním ruchu. 

Se svými dětmi již nebydlí v bytě W4W, ale našla si podnájem, kde si začaly budovat nový domov, 

který tímto náhlým výpadkem zásadního příjmu je opět ohrožen. Paní Běta využila našeho poradenství 

a obrátila se na organizace poskytující finanční podporu, které jsme jí doporučili. V současné době se jí 

dostalo podpory na 3 nájmy a ona dochází na brigádu a hledá práci, která by jí a jejím dětem umožnila 

zachovat si nový domov i za dnešních podmínek.

Paní Táňa pracuje ve zdravotnictví. V současné době tráví většinu času i v několikanásobných za sebou 

jdoucích směnách v práci a každou volnou chvíli věnuje svým malým dětem. To jí umožňuje klidné 

prostředí, které jí poskytl jeden z našich bytů, a zároveň uklidňující se atmosféra mezi ní a otcem dětí, 

kterou pomáhají zvládat rodinné terapie v rámci Servisu vztahů.

Paní Dobromila je v našem programu necelý rok. Domácí násilí, které zažívala ze strany svého 

partnera, ji připravilo i o veškeré rodinné vazby. Na počátku spolupráce se zaměřila paní Dobromila 

především na věci praktické, jako stěhovaní, dovybavení bytu a domluvení pracovních záležitostí tak, 

aby co nejlépe korespondovaly s nastavenou péčí o dceru. Paní Dobromila prezentovala svůj postoj 

k psychologické podpoře, jako že ji nepovažuje pro sebe za důležitou. Po několika konzultacích se 

podařilo paní Dobromilu motivovat k využití času na terapeutických sezeních jako příležitost pro 

zpracování svých obav. Paní Dobromile se podařilo, díky své spolupráci na terapiích, znovu navázat 

kontakt se svou rodinou. Navázala i několik nových přátelských vztahů a komunikaci s bývalým 

partnerem zvládá bez potíží. 

v sociální poradně, v poradně projektu Servis vztahů 

a díky naší spolupráci s advokáty i v právní poradně. 

Když člověk potřebuje pomoci, je důležité vědět, 

kam se obrátit. Ve W4W pomůžeme, odpovíme, ale 

dokážeme i nasměrovat. 

Paní Běta

Paní Táňa 

Paní Dobromila 
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PRAHA MOST

Během celého měsíce jsme i v mostecké pobočce byli neustále na telefonu jako podpora v této nelehké 

době, a to jak pro naše klienty, tak i klienty ostatních organizací, kterým jsme nabídli pomocnou ruku. 

V květnu jsme opět naplno spustili terapie pro rozvádějící se rodiče a jejich děti v projektu Servis rodiny. 

Nejprve terapie probíhaly přes skype/telefon. Koncem měsíce už lidé začali na terapie docházet osobně 

k našim zkušeným terapeutkám.

Ve spolupráci s Platformou žen připravujeme 

kampaň o domácím násilí, která bude od září 

probíhat především formou seminářů v několika 

městech. Na jeden seminář se můžete těšit i u nás 

ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v Mostě. 

I v květnu pomáhala naše poradna 

i zaměstnancům Unipetrolu RPA. 

Spolupráce v regionu si moc vážíme a je zde 

vidět, jak je důležité a efektivní pomáhat 

si navzájem a spojovat síly. Protože 

„jeden umí to a druhý zase tohle“. Nadaci 

Unipetrol také děkujeme za finanční dar 

ve výši 5 000 Kč. 

Pomocná ruka

Servis rodiny

Kampaň proti 
domácímu násilí

Jeden umí to  
a druhý zase tohle
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V Servisu vztahů jsme v květnu pracovali s klienty nejen „naplno“, ale také již „naživo“. Někteří 

mimopražští však raději nadále využívají naší on-line poradnu či telefonické konzultace. Také jsme 

pro vás již na červen začali připravovat zajímavá témata, a to jak na Večer o vztazích, tak i v celodenním 

semináři Pavla Rataje, které také již proběhnou naživo a budete se mít na co těšit. Ve středu 10. 6. vás 

čeká náš spolupracující párový terapeut Honza Vojtko na téma „Vztahy a mýty“ a v sobotu 20. 6. pak 

další celodenní seminář se spolupracujícím párovým terapeutem Pavlem Ratajem na téma „Alchymie 

partnerské komunikace“. Jak jistě víte, v projektu Servis vztahů se nezaměřujeme pouze na pomoc 

a individuální práci s klienty, ale také na prevenci. Čím dál častěji se na nás obracejí novináři s žádostí 

odpovědět na některá témata, která čtenáře zajímají. V měsíci květnu jsme se věnovali tématům, jako 

například:

https://zena-in.cz/clanek/prestante-ztracet-cas-a-poznejte-priznaky-prechozeneho-vztahu

https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/prechozeny-vztah-aneb-kdyz-chybi-vasen-intimita-ale-i-zajem-o-druheho-40325315 

https://zena.aktualne.cz/vztahy/nase-vztahy-by-mely-dostat-novou-sanci-v-normalnich-podminka/r~fe6b7092939511ea8b230cc47ab5f122/

https://www.zeny.cz/vztahy-a-rodina/fastfoodove-vztahy-proc-nas-tak-lakaji-i-prestoze-nam-skodi-6943.html

https://www.zeny.cz/vztahy-a-rodina/v-jake-fazi-vztahu-jste-s-partnerem-chylite-se-k-rozchodu-nebo-smerujete-k-lasce-na-veky-6905.html

https://www.joyonline.cz/vztahy-sex/vy/6-tipu-jak-si-udrzet-vztah-na-dalku

Servis vztahů
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Adoptuj Marii 

Stále se na nás obrací velké množství rodičů s dětmi, kteří jsou nuceni z různých důvodů se 

přestěhovat, ale nemají na kauci. Buď nemají své bydlení a bydlí například u svých příbuzných 

či přátel a společné soužití již není možné, nebo se vinou ztráty zaměstnání dostali do tíživé situace 

a potřebují si najít levnější nájem, aby se nedostali do větších problémů a dluhů. Obojí je bez finanční 

rezervy na kauci na bydlení nemožné. I tento náš projekt má svá pravidla a každá žádost je řešena 

individuálně, ale zde je zřetelně vidět, jak je důležité pomoci včas. V měsíci květnu jsme mohli podpořit 

další 4 rodiny na cestě k lepšímu bydlení. Uhradili jsme kauce v částce 80 140 Kč. 

Děkujeme všem dárcům, kteří 

na projekt přispívají. Vidět to štěstí 

rodičů a dětí stojí prostě za to.

 Moc děkujeme!



Obědy pro děti 
Sotevřením škol a školních jídelen se nám množí dotazy ohledně obědů ve školách po 25. 5. 2020. 

Konkrétní dotaz: Lze z projektu Obědy pro děti hradit obědy dětem, zařazeným do projektu, 

které nastoupí do školy od 25. 5. 2020?

Od 25. 5. 2020 bude opět možná výuka pro žáky prvního stupně základní školy (pro 1. až 5. ročník), 

a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Pro žáky účastnící se dopoledních 

i odpoledních vzdělávacích aktivit budou obědy zajišťovány formou studených balíčků, které si žáci 

snědí ve škole. Tento způsob stravování je zvolen z důvodu, že ve městě je pouze jedna školní jídelna, 

která funguje pro 4 základní školy. Z hygienických důvodů od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 budou obědy 

řešeny pouze formou studených obědových balíčků, které budou rozváženy na jednotlivé školy. Cena 

obědů se nemění. 

Pro projekt Obědy pro děti je pro splnění podmínek dotace MŠMT akceptovatelný jak výdej 

vařených obědů, tak výdej studených balíčků. Vždy jde o oběd za dotovanou cenu, který je při-

pravovaný školní jídelnou a určený žákovi školy.

Pokud si školy či školní jídelny nejsou jisty tím, zda je jejich řešení stravování dětí akceptovatelné z hle-

diska projektu Obědy pro děti, měly by se na nás obrátit a věc zkonzultovat, abychom měly obě strany 

jistotu, že v nestandardní situaci nedojde k porušení dotace či rozpočtových pravidel apod.

Pro Obědy pro děti, konzultaci pomoci, informace k žádostem o úhradu obědů potřebných žáků jsme 

stále k dispozici. E-mail: info@obedyprodeti.cz, tel.: 222 269 840, Help Line: 735 165 970

Děkujeme všem!
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Těší nás vzkazy  

a děkování ♥,  

které ze škol 

dostáváme, jako 

například toto:



Pevné zdraví a spoustu pozitivní energie za tým W4W
Ivana Tykač, ředitelka

Děkujeme

Mezinárodní den rodiny
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Velmi si vážíme iniciativy #nekaslemenavas a moc děkujeme za zorganizování této skvělé akce 

a za dar ve výši 100 000 Kč na projekt Obědy pro děti. 

Dne 15. 5. jsme všichni oslavili Mezinárodní den rodiny! Moc nás mrzelo, že jsme museli letošní ročník 

našeho Dne rodiny WOMEN FOR WOMEN v Grébovce zrušit, ale nedalo se nic dělat. Pátý ročník 

se tak přesunul o rok a my věříme, že si ho užijeme o to víc. Letos jsme Den rodiny měli společně oslavit 

23. 5. a příroda chtěla, aby nám to zrušení bylo líto o trochu méně, a tak nám v tuto sobotu nadělila to 

nejhorší počasí za poslední tři měsíce. Co vám budeme povídat. Nakonec jsme si oddychli :o))))). 

„Děkujeme výzvě za dar ve výši sto tisíc korun na projekt Obědy pro děti a pomoc českým školákům. 
Věnovaná částka pomůže zajistit čtyři tisíce školních obědů potřebným dětem. Tento dar je projevem 
velké solidarity, a to v době, kdy by tito dárci sami potřebovali pomoci. Toho si velmi vážíme a naplňuje 
nás to nadějí. Nezapomínejme na to, že záleží jen na nás samotných, protože vzájemná podpora, pomoc 
a ohleduplnost jsou základními předpoklady pro to, abychom žili v lepším světě.“ 

Projekt Obědy pro děti v květnu finišoval veškeré přípravy  
na nový školní rok, který startujeme 1. 6.! 
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