
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019



2

OBSAH
3 Úvodní slovo 

4 Údaje o společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

5 O nás

6 Projekty v roce 2019

34 Den rodiny 

36  Podpora od americké skupiny Metallica

37  Vánoční koncert

38  Kalendář Pod hladinou 2020

40 Jsme členem mezinárodní organizace Coface Families Europe

40 Ukázky z médií

42 Finanční zpráva

42 Výrok auditora

44 Poděkování všem podporovatelům a dárcům



ÚVODNÍ SLOVO  
Umíme vzorečky z  fyziky, chemické prvky, integrály, známe spoustu 

dějepisných i  zeměpisných dat, známe i  základní charakteristiku 

ostnokožců, strunatců a obratlovců, domluvíme se cizím jazykem. To 

všechno nás škola naučila.  

V  životě potřebujeme ale mnohem více. Například potřebujeme 

umět vycházet s ostatními lidmi. Potřebujeme vědět, jak vztahy dobře 

zvládat, jak vztahy navázat a poté také udržet. Jak vytvořit vztahy pevné 

a  hluboké a  taky jak elegantně vyřešit konflikt nebo jak vztah ohleduplně 

ukončit. S tímto však zpravidla zápasíme sami, školními znalostmi téměř nevybaveni. Pokud jde o vztahy, 

jsme samouci. A tak často tápeme, zkoušíme, prokousáváme se vlastní, leckdy trnitou zkušeností. Často 

také narážíme, zakoušíme neúspěch, potýkáme se s nepochopením ostatních. Zkoušíme dál vlastními 

silami, pokukujeme na  ostatní, jak na  to jdou oni, učíme se z  jejich chyb. Postupem času přece jen 

získáváme nějaké zkušenosti, otrkáváme se, zjišťujeme, co nám funguje, s  jistotou ale stejně nikdy 

nevíme, jak na nás ti druzí v danou chvíli zareagují. Vztahy jsou velmi nevyzpytatelné. Učíme se je celý 

život a nikdy nás nepřestávají překvapovat. Jednoznačný návod ani naučný slovník na vztahy neexistuje. 

Bohužel.

Při naší práci vidíme, jak vztahy krachují a jaké dopady to má či může mít na děti. Rozchod či rozvod 

s  sebou přináší mnoho emočních a  jiných psychických následků jak pro rodiče, tak pro dítě/děti. 

Z tohoto důvodu jsme se tento rok vedle našich standardních projektů zaměřili na vztahy, kde jsme si 

dali za cíl pomoci vztahy uzdravovat, a když to není možné, tak pomoci rodičům při rozvodu k nalezení 

dohody, a to především proto, abychom minimalizovali traumata dětí. Říci si o pomoc není projevem 

slabosti a každá krize nemusí znamenat konec vztahu.

 Ivana Tykač, ředitelka a spoluzakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
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ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  

je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností 

vedeném 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: 242 31 509 (od října 2019 nejsme plátci 

DPH)

POBOČKA MOST

V červnu 2018 jsme otevřeli v Mostě naši první 

mimopražskou pobočku WOMEN FOR WOMEN. 

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Kontaktní telefon: 222 269 844

BANKOVNÍ SPOJENÍ

255 403 936/0300, vedený u ČSOB, a. s.

TRANSPARENTNÍ ÚČET (www.obedyprodeti.cz)

888 555 999/5500, vedený u Raiffeisenbank a. s.

TRANSPARENTNÍ ÚČET (www.adoptujmarii.cz)

888 555 577/5500, vedený u Raiffeisenbank a. s.

ODKAZY

www.women-for-women.cz

www.facebook.com/womenforwomencz/

www.obedyprodeti.cz

www.facebook.com/obedyprodeti/

www.adoptujmarii.cz

www.facebook.com/adoptujmarii/

www.servisvztahu.cz

www.facebook.com/servisvztahu/

KONTAKTY

Tel. 222 269 841

Bezplatná tel. linka v tísni 800 811 111

poradna@w4w.cz

info@w4w.cz

info@obedyprodeti.cz

jméno.příjmení@w4w.cz
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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 



O NÁS
Obecně prospěšná společnost byla založena 12. října 2012 

manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými a pomáhá samoživi-

telkám či samoživitelům a jejich dětem, které jsou ohroženy 

zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, ale podporuje 

a pomáhá i úplným rodinám v rámci svých projektů, pro-

gramů a poraden. 

Pomáháme samoživitelům, aby si dokázali pomoci 
sami. Jak praví staré čínské přísloví, nedáváme  
samoživitelům ryby, ale učíme je rybařit.

Pomáháme uzdravovat vztahy. 

Pomáháme zmírnit traumata dětí při rozvodu rodičů. 

A nejen to…
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Mapujeme potřeby cílových skupin, vyhodnocujeme a hledá-

me řešení pro zlepšení situace.

Zásadním pilířem naší práce je upozorňovat na témata a pro-

blematiky, které se týkají samoživitelů i úplných rodin. Neboť 

svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale 

i v celospolečenském působení a osvětě. Při své práci klade-

me důraz na  témata jako: vzdělávání, zaměstnávání, dobré 

pracovní uplatnění samoživitelek, propracovaný, spravedlivý 

a funkční systém pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní 

pomoc, podpory), legislativu a v neposlední řadě společen-

skou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a toleranci.

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. Nadále se snažíme na politické půdě otevírat téma 

potřeby nalezení systémového řešení tohoto velmi rozšířené-

ho problému. 

Zastáváme postoj vedení a motivace lidí: Strategicky usiluje-

me nejen o dobrou pověst, ale snažíme se být v centru vlivu 

České republiky. Naše práce je charakteristická učením, ris-

kováním, vzájemným respektem, zvídavým duchem a schop-

ností budovat. Podporujeme samoživitele i kompletní rodiny 

v jejich úspěchu, umožňujeme jim získání životních příleži-

tostí, tak aby mohli naplnit své ambice. Základem pro naši 

práci je umožnit rodinám bezpečné rodinné zázemí. 

VIZE

•  Vytvořit prostředí, ve kterém mohou žít všichni samoživitelé 

a kompletní rodiny, a to bez výjimky. 

•  Pomoci rodičům uzdravovat jejich vztahy.

•  Poskytnout pomoc co největšímu počtu žáků základních 

škol v České republice s hrazením školních obědů. 

POSLÁNÍ

•  Zajistit plnohodnotné společenské i  ekonomické zapojení 

samoživitelek i  samoživitelů v  České republice tak, aby se 

měli na koho obrátit a aby je někdo podporoval. 

•  Napomoci k tomu, abychom se zamýšleli nad svými vztahy, 

pracovali na nich a včas je uzdravovali, a to především s cí-

lem ochránit děti od velmi negativních dopadů a traumat, 

která si odnášejí z rozchodů a rozvodů rodičů. 

•  Postarat se o to, aby děti ve školách po celé České republice 

nehladověly. 



PROJEKTY V ROCE 2019

Projekt zahrnuje komplexní služby v oblasti podporovaného 

bydlení, právního zastupování a  psychologických a  terapeu-

tických služeb pro samoživitelky a  samoživitele a  jejich děti. 

Podporované bydlení je realizováno v  samostatných bytech 

na území hl. m. Prahy a také v Mostě (pod pobočkou v Mostě).

Cílem projektu je stabilizace psychické stránky klientky 

a dětí, finanční a právní oblasti, návrat na trh práce v co nej-

kratší možné době a odchod do samostatného bydlení.

Program je poskytován na individuálně dlouhou dobu, maxi-

málně však na 2 roky. 

Tento program je financován výhradně manželi Ivanou 

a  Pavlem Tykačovými, stejně tak jako ostatní aktivity WO-

MEN FOR WOMEN (pouze na  projektech Obědy pro děti 

a Adoptuj Marii se mohou prostřednictvím transparentních 

účtů na pomoci konkrétním dětem a samoživitelům podílet 

další lidé, což vzniklo na základě vlny jejich solidarity, a je-

jich darované finanční prostředky jsou ze 100 % využívány 

na pomoc potřebným, nikoli na provoz, marketing apod.).

POHLED NA SAMOŽIVITELSTVÍ

Zdůrazňujeme potřebu pochopit, že neexistuje žádná defi-

nice pro „samoživitele nebo sólorodiče“. Okolnosti v jedno-

rodičovské rodině se mohou totiž měnit, někdy i častěji, než 

předpokládáme. Partner jednoho z  rodičů může a  nemusí 

bydlet s  rodinou. Nebo se v  průběhu času mohou střídat 

v rodině různí partneři; dále „oddělený“ rodič může být pra-

videlně zapojen do  některých rodinných aktivit, případně 

jen příležitostně. Nicméně, klíčová charakteristika jednoro-

dičovských rodin zahrnuje:

 

Děti, které vyrůstají v jednorodičovských rodinách s exis-

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

doucnu budou žít v chudobě. Výzkum prokázal, že 4 děti z 10 

z jednorodičovských rodin jsou chudé, v porovnání s úplnou 

rodinou, kde se chudoba týká o něco více než 2 dětí z 10. Jed-

PROJEKT PODPOROVANÉHO BYDLENÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI
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norodičovská rodina žije v  66 % případů pod měsíčním pří-

jmem 15 000 Kč oproti úplným rodinám, kde se jedná o 11 %.  

Život s dluhem: Průměrný celkový dluh jednorodičovských 

rodin v roce 2015 se v ČR zvýšil o 15 % a tento trend bohužel 

pokračuje.  

Využití potenciálu:  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., podporu-

je samoživitele v uplatnění jejich ekonomického potenciálu. 

Od roku 2012 má organizace prokazatelné výsledky v posilo-

vání služeb, které hrají důležitou roli při efektivním vyhledá-

vání sociálních problémů: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., je 

tu pro dlouhodobé fungování v  rámci osvědčeného modelu 

filantropie.

PRAXE

Každým rokem se potvrzuje, že samoživitelky, které se ocitnou 

v tíživé životní situaci a přicházejí do WOMEN FOR WOMEN 

s  žádostí o  pomoc, ovlivňuje především jejich ekonomické 

znevýhodnění způsobené často:

•  Neplacením a nevymahatelností výživného.

•  Dluhovou situací. 

•  Omezením na  trhu práce a  znemožněním tak sladit práci 

s péčí o děti.

•  Pracovní dobou plného úvazku x otevírací dobou v  mateř-

ských školkách a družinách. 



PRAHA, ROK 2019

Přijaté žádosti do 

programu v roce 2019:

139
Pozvané klientky na 

pohovor v roce 2019:

27
Přijaté klientky do 

programu v roce 2019:

11
Dokončené spolupráce 

v roce 2019:

13
Celkový počet klientek 

v rámci tohoto programu 

v roce 2019:

29

MOST, ROK 2019

Přijaté žádosti do 

programu v roce 2019:

26
Pozvané klientky na 

pohovor v roce 2019:

20
Přijaté klientky do 

programu v roce 2019:

4
Dokončené spolupráce 

v roce 2019:

1
Celkový počet klientek 

v rámci tohoto programu 

v roce 2019:
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STATISTIKA KLIENTEK, PRAHA – ROK 2019
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STATISTIKY KLIENTEK – ČASOVÉ SROVNÁNÍ

VZDĚLÁNÍ
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VĚK KLIENTEK PROGRAMU

POČTY KLIENTEK NA KONCI ROKU
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Paní N. (psychické a fyzické násilí)

Paní L. (psychické a fyzické násilí)

Paní N. byla v  projektu Podporovaného bydlení 

a psychosociální pomoci po 3 roky. Přišla do projek-

tu se svými dvěma dětmi, chlapcem 14 let a dívkou  

3 roky. Před narozením dcery se, nyní již bývalý, 

manžel k paní N. i jejímu synovi, kterého si do man-

želství přivedla ze svého předešlého vztahu, choval 

láskyplně. Syna přijal a věnoval se mu. Ovšem po na-

rození dcery změnil vůči paní N. zcela své chování. 

Začal jí vulgárně nadávat a ponižovat ji. Stejně se za-

čal chovat i vůči jejímu synovi. Po nějaké době paní 

N. manžel začal i  fyzicky napadat. Paní N. využila 

v  našem programu samostatné bydlení, kde našli 

s oběma dětmi klidné zázemí. Za pomoci právních 

služeb se jí podařilo získat dceru do péče a domluvit 

podmínky styku dcery s  otcem. U  obou dětí se do-

mluvilo patřičné výživné a  vyřídilo se i  rozvodové 

řízení. Paní N. navázala přátelské vztahy s  dalšími 

maminkami v našem projektu. Toto jí též velmi po-

mohlo poté, kdy strávila několik let na  rodičovské 

dovolené, bez možnosti stýkat se se svými přáteli, je-

likož si to manžel nepřál, a rodinou. Paní N. i její syn 

navštěvovali terapeutické služby, aby měli možnost 

zpracovat to, co se dělo, a jít svobodně dále.

Nyní paní N. bydlí v pronájmu, pracuje na plný úva-

zek a  je opět v  kontaktu se svou rodinou i  novými 

přáteli. Obě děti chodí do  školy, starší syn studuje 

střední školu.

Paní L. přišla do našeho projektu Podporovaného bydlení a psychosociální pomoci již nějakou dobu poté, co opustila 

svého dlouholetého partnera. Její odchod byl ovšem tak překotný, že stále bydlela s dětmi po známých a bylo velmi 

těžké se osamostatnit. Partner byl vůči paní L. dlouhé roky velmi agresivní, fyzicky ji napadal a vyhrožoval jí. Odešla 

za jedné z vyhrocených situací za asistence policie a bez jakýchkoli věcí, které jí i dětem odmítl partner vydat. Paní L. 

měla v té době malé podnikání, kterému věnovala velké množství času, i tak jí nicméně vynášelo akorát na živobytí. 

Bývalý partner byl finančně velmi dobře zajištěn, ale odmítal jakkoli na výživu dětí přispívat, a to i přes rozhodnutí 

soudu. Paní L. využila možnosti kariérního poradenství a  vstupu do  vzdělávacího projektu na  podporu podnikání. 

Otec nepovolil dětem (10 a 8 let) nadále využívat jakékoli terapeutické služby, které by jim usnadnily vyrovnat se s pro-

žitky i současným stavem věcí. Bylo ovšem patrné, že zažité se odráží v jejich chování. Paní L. jim tedy nalezla alespoň 

vhodné volnočasové vyžití, které jim za naší podpory mohla dopřát. Stejně jako školní aktivity, na kterých se otec též 

odmítal spolupodílet. V  současné době paní L. bydlí s  dětmi v  pronájmu, podařilo se jí stabilizovat své podnikání 

a všechen volný čas věnuje svým dětem.

KAZUISTIKY NAŠICH KLIENTEK – VÝBĚR
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•  Pomáháme zatraktivňovat cíle – ptáme se: „Prožíváte nadšení, 

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

překážky nebo aspekty vás demotivují? Co všechno odvádí 

vaši pozornost, když pracujete na svém cíli?“

„Byla jsem jak v pasti a měla jsem pocit, že se ve všem 

utopím. Nyní s odstupem času si reálně a objektivně 

uvědomuji, že jsem dlouho tolerovala netolerovatelné, 

jen kvůli své představě o spokojené rodině, pocitu 

zodpovědnosti, strachu, nejistotě a pocitu, že jsem 

zklamala, že jsem to nezvládla a co tomu řeknou lidé…

Byly chvíle, kdy jsem přesvědčovala samu sebe, že je 

přeci vše v pořádku a normální. Chvíli byl zas milý, 

pozorný, věnoval se dětem. Jenže za chvíli to zas přišlo 

– ponižování, křik, rány… Bála jsem se ho. Věděla 

jsem, že to musím vyřešit a ochránit sebe a hlavně děti, 

ale kam půjdeme? Jak nás uživím? Co budu dělat? 

Tak jsem tolerovala a přežívala… až jednou přišla 

naděje ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., a já najednou 

věděla, že je cesta, jak z toho ven, a že to s pomocí 

zvládneme. A zvládli a já za to budu do konce svého 

života děkovat… Nebýt této možnosti, nevím, jak by to 

dopadlo.“ 

Marcela, klientka Podporovaného bydlení  

a psychosociální pomoci

PRINCIP, KTERÝM SE PŘI PRÁCI ŘÍDÍME

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 vyhýbáme používání negativních formulací, pracujeme 

s  myšlenkou očekávání, 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 dělíme 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 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 se jedná o  technickou dovednost 

nebo schopnost, informace, spolupráci, sebedůvěru, 

komunikační dovednost nebo přesvědčení.

Paní B. (fyzické násilí)

Paní B. byla původně účastnicí jednoho z našich vzdělávacích programů. Poté se na nás obrátila s prosbou o pomoc 

s odchodem od manžela, který ji již fyzicky atakoval i před dětmi. Než nastoupila paní B. do programu Podporovaného 

bydlení a psychosociální pomoci, ještě jednou se s manželem pokusili na svém vztahu pracovat. Ovšem po krátké 

době se vše vrátilo, jak bylo. Manžel navíc atakoval starší dceru paní B., kterou si do manželství přivedla z bývalého 

vztahu. Paní B. využila služby podporovaného bydlení, kde s dcerami našly zázemí. Díky právním službám a podpoře 

terapeutů paní B. ustála dlouhotrvající pře s  manželem o  péči o  mladší dceru, které přes všechny snahy ze strany 

matky o  dohodu nakonec stejně musel vyřešit soud. Otec odmítal na  jakoukoli dohodu přistoupit i  po  rozhodnutí 

o rozšířeném styku. Naopak se snažil paní B. a jejím dětem znemožnit využívat podpůrné služby či ji nějak očernit. 

Paní B. je nyní již rozvedena, žije s dcerami v pronajatém bytě, na který se jí podařilo naspořit, pracuje na plný úvazek 

a věnuje se i své vlastní umělecké tvorbě.
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Poradna slouží především samoživitelům z  celé České re-

publiky, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují 

poradit v  sociální oblasti. Služba je poskytována e-mailem 

a  je bezplatná. V rámci sociální poradny probíhá průběžně 

monitoring organizací, úřadů a  institucí v  regionech celé 

České republiky. 

Tazatelé mají v průměru 2 až 3 otázky, které jsou vyřešeny. 

Vždy je podáváno komplexní poradenství na dané téma. Po-

kud se dotaz týká jiné oblasti, je osoba odkázána na speciál-

ní služby nebo jiné pomáhající organizace (OSPOD, azylový 

dům, nadace apod.). Většinou tazatelé volají s  jedním zá-

kladním dotazem, ze kterého se vyvine několik dalších. 

Příklad: Chtějí odejít od partnera  řešíme sociálně právní 

otázky (podání návrhu k  soudu, nárok na  výživné) + dávky 

a finanční stránku + možnosti bydlení. Dotazy jsou většinou 

podobné a týkají se problematik níže.

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA: 

Odchod od partnera, rozvod, nárok na dávky, bytová situace, 

neuspokojivá finanční situace, dluhy + insolvence a speciál-

ně svěření dítěte do péče a výživné, náhradní rodinná péče 

– pěstounská péče, kdy se řeší navrácení dítěte zpět k matce 

(někdy se táží příbuzní, někdy přímo matka).

WOMEN FOR WOMEN zprostředkovává právní poradenství 

ve  spolupráci s  advokáty. Poradna slouží především samo-

živitelům z  celé České republiky, kteří si nevědí rady v  ob-

lasti rodinného a občanského práva. Služba je poskytována  

e-mailem a je bezplatná.

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA: VÝŽIVNÉ, ROZVOD A EXEKUCE, 

PÉČE O DĚTI, VÝPOVĚĎ Z BYTU.

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznou zájemci i na  

našich webových stránkách. Nejčastější dotazy: 

•  Jak se rozvést?

•  Jak dlouho trvá řízení o výživné?

•  Lze žádat výživné zpětně? 

•  Musí se s výživným k soudu, nebo stačí, když se rodiče 

dohodnou mimosoudně?

•  Otec pracuje načerno – jak se prokáží jeho skutečné příjmy?

•  Má-li jeden z rodičů větší příjmy, je to důvodem k svěření 

dítěte do jeho péče?

•  Jak postupovat, když není hrazeno výživné?

•  Výživné je placeno jinak, než rozhodl soud – co s tím?

•  Otec dětí – cizinec mi neplatí výživné, co s tím?

•  Jak je to s příspěvkem na výživu neprovdané matce, když 

se muž/otec dítěte ožení s jinou ženou?

•  Mám zletilé dítě, jak je to s vyživovací povinností?

•  Podala jsem trestní oznámení kvůli výživnému a nic se 

neděje…

•  Jak zjistím, kde mám všude dluhy?

•  Existuje jednotné místo, kde lze zjistit veškeré exekuce?

•  Co je považováno za společné jmění manželů?

•  Které závazky (dluhy) jsou součástí společného jmění 

manželů?

•  Jakým způsobem může exekutor vymáhat dluh po manže-

lovi/manželce?

•  Dozvěděla jsem se, že má manžel dluhy, co mám dělat?

•  Manžel má dluhy, mám se s ním rozvést?

•  Kde mi s dluhovou problematikou mohou poradit?

•  Slyšel/a jsem o oddlužení (osobním bankrotu), co to 

znamená?

•  Je oddlužení pro mě?

SOCIÁLNÍ PORADNA PRÁVNÍ PORADNA
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Tento program je inspirován zahraničním modelem, je léty 

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, 

který je plný seminářů a  workshopů, vedou zkušené lek-

torky – psychoterapeutky – Mgr.  Zdena Zuzana Bednářová 

a Mgr. Jaroslava Chaloupková.  

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 je-

jich pozitiva, jaké jsou jejich schopnosti a dovednosti, k po-

jmenování svých problémů a  svojí situace, přes stanovení 

svých životních vizí a priorit, až ke konkrétním krokům smě-

řujícím 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 in-

spirovat. 

TEMATICKÝ OKRUH TOHOTO PROGRAMU JE SAMOZŘEJ-

MĚ 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‘ 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 obklopuji. Měli bychom mít ko-

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

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

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

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

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

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

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

hodujme samy za sebe. Pokud jsem matka, musím se umět 

rozhodovat.“ 

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

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

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

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

álný život.“

Program je ukončen slavnostní graduací se symbolickým 

certifikátem o absolvování kurzu.

THE BRIDGE

www.women-for-women.cz/the-bridge



I. ČÁST
Práce ve skupině.

Doba trvání 15 týdnů, resp. 15 dnů.

Kurzy vedou lektorky (psychoterapeutky).

Workshopy

Semináře

Pracovní pohovory na zkoušku se zpětnou vazbou.

Pracovní stáže nebo pracovní místo na zkoušku.

Poskytnutí firemního mentora.

atd.

THE BRIDGE

ZAMĚSTNAVATELÉ

KARIÉRNÍ
KLINIKA

II. ČÁST
Práce ve skupině.

Doba trvání 8 týdnů, resp. 15 setkání.

Kurzy vede kariérový kouč a lektor.

SCHÉMA EDUKAČNÍHO PROGRAMU
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Program The Cereer Bridge je určen pro absolvent-

ky programu The Bridge. The Career Bridge pomů-

že klientkám najít zaměstnavatele, který hledá je. 

Cílem programu je poskytnout ucelené informace 

a rady, jak uspět na trhu práce. Jde o nedocenitel-

ný zdroj informací pro samoživitele, rodiče po ma-

teřské dovolené, kteří se vrací do pracovního pro-

cesu nebo se rozhodují o změně povolání.

Program The Career Bridge je praktickým progra-

mem inspirovaným úspěšným zahraničním mo-

delem z Irska. Program ve WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s., vede zkušená kariérová koučka PhDr. Petra 

Drahoňovská, která klientkám pomáhá zoriento-

vat se ve svých možnostech na trhu práce, jak zúro-

čit 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. 

„Naším cílem je dostat samoživitelky na  trh práce 

a umožnit jim rozvíjet jejich pracovní kariéru.“

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

THE CAREER BRIDGE (KARIÉRNÍ KLINIKA)
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Výzvy, jako jsou rozchod, finanční tíseň, starosti s bydlením 

nebo potíže s  bývalým partnerem, mohou rodičovství pro-

měnit v  náročný úkol, který se vůbec nepodobá našim pů-

vodním představám.

Program Vědomé rodičovství připravila WOMEN FOR WO-

MEN, o.p.s., s  cílem posílit vnitřní pohodu dětí a  dospíva-

jících. 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 správné příklady, zda ře-

šíme situace správně atd. Po  absolvování tohoto programu 

přestaneme pochybovat a svou roli zvládneme s přehledem. 

SMYSLEM RODIČOVSTVÍ JE POSKYTNOUT DĚTEM 

ŠŤASTNÉ A ZDRAVÉ DĚTSTVÍ.

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…

www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi

VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ

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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PŮSOBNOST PROJEKTU

Projekt je celostátní.

ZÁKLADNÍ POPIS

Obědy pro děti jsou projektem obecně prospěšné společnos-

ti WOMEN FOR WOMEN, která na začátku září 2013, na zá-

kladě informací z reportáže ČT, vytvořila a rozběhla systém, 

který vybraným, školou povinným dětem umožňuje zdarma 

obědvat ve školní jídelně. Je to možné jednak díky podpoře 

ze strany iniciátorů projektu a jejich obecně prospěšné spo-

lečnosti WOMEN FOR WOMEN a jednak díky individuálním 

a  firemním dárcům, kteří přispívají na  transparentní účet. 

V  posledních čtyřech letech je to především díky význam-

né finanční podpoře ze strany Ministerstva školství, mlá-

deže a  tělovýchovy. Finanční prostředky, které jsou zaslány 

na transparentní účet projektu, se beze zbytku dostávají ško-

lám nebo školním jídelnám jako úhrada za školní stravování 

vybraných školáků.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu Obědy pro děti je, formou školního oběda, po-

moci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich 

rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídel-

nách, ač by jinak rádi. Tím projekt pomáhá nejen děti nasytit, 

ale také jim umožnit zažívat společné chvíle s jejich spolužáky 

při společenské akci, kterou školní oběd beze sporu je. Děti se 

tak necítí jiné a vyčleněné z kolektivu. Každým rokem se také 

ukazuje pozitivní vliv na školní prospěch.  

Na  základě dlouholetých zkušeností můžeme tedy s  jistotou 

konstatovat, že pomoc formou projektu Obědy pro děti má 

na děti pozitivní dopady, a to: výživové, výchovné a vzdělávací.

7 PRINCIPŮ PROJEKTU

1. jednoduchost a efektivita,

2. rychlost pomoci,

3. adresnost pomoci,

4. anonymita žáků i rodičů,

5. součinnost se školou,

6. téměř nulová zneužitelnost,

7. do poslední koruny.

VÝHODY PROJEKTU

1. všechny finanční prostředky vybrané od dárců jdou dětem,

2.  vysoce funkční, přesto jednoduchý systém zapojování 

žáků do projektu,

3. projekt zajišťuje pro děti obědy po celý školní rok,

4.  léty ověřený funkční a efektivní systém výběru a schvalová-

ní (6 let fungování),

5. pomoc dostávají ti, co to opravdu potřebují,

6. celorepubliková působnost,

7.  online aplikace vytvořená přímo pro projekt Obědy pro děti.

PŘÍNOSY (INDIKÁTORY NAD RÁMEC STRAVOVÁNÍ)

1. výrazně lepší docházka do školy, 

2. znatelně lepší studijní výsledky,

3. vyšší iniciativa a zapojení do výuky,

4. pozitivní vliv na zdraví dítěte, zlepšení zdravotního stavu,

5.  vyšší začlenění podpořených žáků do vzdělávacího kolektivu,

6. výrazné snížení sociálního vyloučení zapojených žáků.

KOMU JE PROJEKT URČEN

Projekt je určen pro děti ze základních škol z celé České repub-

liky, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní obědy. Pro 

výběr dětí jsou stanovena kritéria, z nichž ta základní jsou:

1.  Rodiče se o děti starají, ale jejich finanční situace jim ne-

dovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jí-

delnách, přestože by jinak rádi.

2.  U  těchto dětí jsou viditelné i  jiné problémy – děti mnohdy 

do školy nenosí ani svačinu, popř. velmi skromnou, nemohou 

se se svými spolužáky účastnit placených třídních či školních 

aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, plavání atd.

3. Rodič / zákonný zástupce dítěte se školou spolupracuje.

Další kritéria jsou vždy řešena individuálně při rozhovorech 

v rámci schvalování žádosti. Každá žádost a každé dítě je pro-

jednáváno individuálně. I když děti nemohou za to, v jaké ro-

dině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodi-

če k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivněji.

PŘÍKLADY, O JAKÉ DĚTI SE MŮŽE JEDNAT:

•  Děti jsou z rodin, které jsou ve velmi obtížné a tíživé finanční 

a sociální situaci, kdy dětem těžko dopřávají základní věci, 
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jako je školní oběd, účast na placených školních a třídních 

aktivitách, školní pomůcky aj. Velmi zásadní roli zde hraje 

ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, samoživitelství bez pod-

pory širší rodiny, absence výživného, sociální podpory apod. 

•  Děti, které jsou podpořeny z  projektu Obědy pro děti, jsou 

i z plně funkčních rodin, kde se najednou (do slova ze dne 

na den) dostanou do svízelné finanční situace. Jedná se o si-

tuace jako úmrtí jednoho z rodičů či přítomnost vážné dlou-

hodobé nemoci. 

•  Dítě může být i v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů 

ve starobním či invalidním důchodu. Mnohdy dětem zajiš-

ťují základní potřeby na úkor svých léků apod. Hrazení škol-

ních obědů je pro ně velmi těžko realizovatelné.

•  Naleznou se i  rodiny, kde dětem dávají peníze na  oběd 

po  dnech dle jejich momentální finanční situace. Rodič se 

snaží, aby dítě chodilo na obědy alespoň v den odpoledního 

vyučování. Jsou i  případy, kdy si na  jednotlivé obědy spoří 

i  samotné děti. To je pak velmi smutný obrázek a  dospělý 

člověk si dokáže představit, co takové dítě musí prožívat. 

 Z našeho hlediska velmi oceňujeme, jak se rodiče snaží svou 

situaci řešit i přes nepřízeň osudu. Často škola vidí naši po-

moc jako velkou motivaci pro rodiče. Rodiče jsou mnohdy 

i aktivnější či angažovanější ve spolupráci se školou. 

V  případech, kdy nemůžeme dětem pomoci, z  důvodu ne-

splnění základních kritérií ze strany rodičů, zajišťujeme pro 

pedagogy podporu v  tom, že případné připomínky těchto 

rodičů řešíme přímo my. Když se na nás tito rodiče opravdu 

obrátí, snažíme se je edukovat a vysvětlit jim, že jejich dítěti 

moc rádi pomůžeme, avšak oni musí splnit ta základní krité-

ria. Na základě zkušeností můžeme říci, že i toto nějaký efekt 

u rodičů zanechává a nikdy situaci více nehrotili. Snažíme se 

dětem pomáhat, jak můžeme, ale samozřejmě větší možnos-

ti má škola, která má od nás maximální podporu.

PŘÍKLADY SITUACÍ ZE ŽÁDOSTÍ PRO ROK 2019:

 Ondřej žije s  matkou a  mladší sestrou v  maličkém domku, 

z mého pohledu spíše chatce. Osobně jsem byla na návštěvě, do-

mácnost je malá, ale čistá. Žádný zápach ani zvířata a podob-

ně. Ondřejova maminka v současné době nepracuje, má rako-

vinu. Podstupuje léčbu operativní i chemoterapie. Otec s nimi 

nežije a  výživné platí asi jen málokdy. Matěj chodí do  školy 

pravidelně, svačinu nosí. Většinou se jedná o pečivo. Na výle-

ty ale s dětmi nejezdí, každému tvrdí, že nechce. Je to spolužák 

mé dcery. Od té vím, že se v kolektivu chová slušně a uznává 

autority, stejně jako většina jeho vrstevníků. Myslím, že není 

vychováván špatně. Jeho mladší sestra chodí do školy ve vedlej-

ším městě, kde pro ni obědy také zařídili. V loňském roce byly 

obědy zařízeny i pro Ondřeje – doposud jsme se na jeho obědy 

skládali.

 Jiří a jeho sestra pocházejí ze sociálně slabé rodiny (úplná 

rodina). Otec pracuje jako dělník u Technických služeb, mat-

ka byla nezaměstnaná, v  současné době pracuje u  Technic-

kých služeb ve veřejně prospěšných pracích. Děti chodí řádně 

do  školy, rodiče o  ně pečují. Rodiče chodí na  třídní schůzky 

a zajímají se o prospěch a chování. Rodina má problémy za-

platit školní pomůcky, pracovní sešity nebo různé kulturní 

akce pořádané školou. Docházka dětí je bez neomluvených 

absencí. Na  obědy chodí nepravidelně nebo jenom jeden ze 

sourozenců podle finanční situace rodiny. Děti mnohdy nosí 

velmi skromnou, jednotvárnou svačinu. Rodiče nepobírají 

dávky pomoci v hmotné nouzi.

Sestry žijí v  neúplné rodině s  matkou v  rodinném domě 

u prarodičů. Samostatné bydlení by matka nezvládla. Babič-

ka Janičky se stará o  postiženého manžela. Maminka pobí-

rá invalidní důchod II. stupně. Otec s  nimi nebydlí. Pracuje 

na Vsetíně ve dvousměnném provozu. Platí nízké výživné dle 

rozsudku soudu a žije s přítelkyní. Janu a Moniku si bere pra-

videlně každý druhý víkend v měsíci. Spolupráce s matkou je 

dobrá, o děti se stará a do vyučování chodí obě dcery připra-

vené. Matka se zajímá o prospěch a chování dětí, je v pravidel-

ném kontaktu se školou. Docházka dětí je bez neomluvených 

absencí. Zákonný zástupce pobírá příspěvek na péči a dopra-

vu pro sestru Moniku – autismus. Moc se přimlouváme za po-

moc této žákyni.

Anička žije v neúplné rodině. Bydlí s matkou a mladším sou-

rozencem v sociálním bytě. Matka je samoživitelka. Pracova-

la příležitostně jako VPP (i  ve  škole – poctivá pracovnice se 

zájmem o práci), nedávno proto dostala práci jako pomocná 

kuchařka. Rodiče nebyli nikdy manželé, otec děti navštěvuje 

jednou za  14 dní. Jejich otec pracuje příležitostně (brigády). 

Spolupráce s  matkou je dobrá, pravidelně navštěvuje tříd-

ní schůzky a  zajímá se o  prospěch dcery. Všechny pomůcky 

do  výuky má v  pořádku. Rodina nemá doma počítač, tudíž 
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ani přístup k elektronické žákovské knížce. Jako jediná žákyně 

ze třídy má papírovou žákovskou knížku. Docházka Aničky je 

bez neomluvených absencí. Svačinky má pravidelně. Na obě-

dy chodí, pokud jsou finanční prostředky.

Natálka vyrůstá sama s otcem, matka o dceru nejeví zájem. 

V tomto případě je otec i rád, neboť současný partner matky 

je muž s kriminální minulostí a v případě styku by se obával 

špatného vlivu na dceru. O práci přišel v posledních měsících, 

jinak vždy pracoval, dnes aktivně hledá práci, která by časo-

vě korespondovala s výchovou dcery. Velkou oporou mu jsou 

prarodiče, přesto finančně v nevýhodě. Dívka byla do Projektu 

doporučena třídní učitelkou, vše řádně v rámci školy uhraze-

no, otec denně dceru do školy přivádí i ji vyzvedává – nebydlí 

v místě školy. Vzhledem k tomu, že se jedná o žákyni 1. třídy, 

nelze posoudit absenci. Sociální a  finanční situace v  rodině 

od  loňského roku beze změn – podpora v  Projektu ze strany 

žádosti třídního učitele, viz 2018/2019 – otec pracuje, matka 

(nevlastní) toho času na ÚP. Od ÚP nic nepobírají. Otec své 

děti vede k zodpovědnosti. Svačiny si nosí občas. Chodí slušně 

oblečení. Finance jim nezbývají. Do školy jsou děti připravené 

dle možností rodičů. Do Projektu i tento školní rok doporuču-

jeme.

 Karolínka vyrůstá v rodině s matkou a otcem. Matka je doma, 

otec vážné onemocnění (rakovina hrtanu). Intelekt matky 

nižší, přesto snaha docílit pro svou dceru to nejlepší, v rámci 

školy dobrá spolupráce. Zapojení Karolíny bylo doporučeno 

třídním učitelem. Svačiny skromné, oblečení second hand, 

školní družina hrazena rodiči. Klidné a hodné děvče, které by 

rádo společně s ostatními dětmi obědvalo ve skupině se školní 

družinou. Do Projektu doporučena i vychovatelkou ŠD.

 Tomáš společně s dalšími dvěma sourozenci, sestrou a brat-

rem, žije ve společné domácnosti s otcem, který je již ve starob-

ním důchodu. Sestra se podílí na výchově, proto je také doma 

– otec je nemocný a maminka dětem zemřela. Jejich osud byl 

také poznamenán neštěstím v  podobě požáru, kdy jim sho-

řel celý dům. Do  Projektu byli původně doporučeni třídním 

učitelem, protože má skromné svačiny, na obědy dlouhodobě 

nechodí. Ve škole vše v pořádku, sestra a bratr velice úzce se 

školou spolupracují. Do Projektu byl pro tento školní rok opět 

doporučen.

Matěj je chlapec se speciálně vzdělávacími potřebami a v naší 

ZŠ navštěvuje speciální třídu. Žije v rodině, kde maminka je 

na rodičovské dovolené. Domov sdílí společně se svými deseti 

sourozenci a  tatínkem, jehož výdělek je jediným velkým pří-

jmem rodiny, maminka pracuje příležitostně o  víkendech. 

Jelikož je doma více dětí, nemohou si dopřát vše, a to včetně 

obědů pro Matěje. Proto bych byla ráda, kdyby mohl pravidel-

ně chodit na  školní obědy. V  tomto školním roce 2019/2020 

bude žákem 9. ročníku, tudíž je jeho výuka ve škole delší (i od-

polední výuka) a Matěj dojíždí do školy vlakem. Teplé jídlo by 

měl doma až v  pozdních odpoledních hodinách. Myslím si, 

že oběd v naší školní jídelně by byl pro něj mnohem lepší než 

chléb s máslem.

Alena je žákyně 6. třídy, žije v rodině s maminkou a otčímem. 

Matka pracuje jako brigádnice v neziskové organizaci. V mi-

nulém školním roce žákyně nemohla navštěvovat školní jí-

delnu, protože to rodinný rozpočet nedovoloval. Situace byla 

vážná, hodně pomáhala třídní učitelka, která i  z  vlastního 

pomáhala matce a několikrát Alence zajistila náhradní oběd. 

Několikrát se bohužel stalo, že žákyně nepřišla do školy upra-
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vená, čistá a připravená na výuku. Vůbec situaci doma nemá 

úplně lehkou. Ve  chvíli, kdy dojde ve  škole k  jakýmkoli plat-

bám, ať už za pracovní sešity, učebnice, pomůcky, fotografie, 

výlety, vždy je to se zpožděním. Myslím si, že by žákyni dotace 

velmi pomohla i pro vzdělávání.

 Vítek je žák 2. třídy, žije v rodině pouze s maminkou. K tatín-

kovi dojíždí 2x do měsíce. Jakmile má dojít k placení alimentů, 

vždy je to se zpožděním, někdy vůbec. Maminka pracuje jako 

prodavačka, takže rodinný rozpočet není velký. Vítek cho-

dí do  školy čistý, upravený, připravený na  výuku, maminka 

se o  něj stará, jak nejlépe umí. Také navštěvuje v  naší škole 

školní družinu – ta také něco stojí. Ve chvíli, kdy dojde ve škole 

k  jakýmkoli platbám, ať už za pracovní sešity, učebnice, po-

můcky, fotografie, výlety či obědy, vždy dojdou se zpožděním. 

Vzhledem k tomu, že Vítek navštěvuje i školní družinu, měl by 

v poledne dostat něco teplého do žaludku. Myslím si, že by mu 

dotace stravování velmi pomohla.

 Honzík je žák 2. třídy, žije se svými rodiči a mladším bratrem. 

Jeho maminka nyní nastoupila do  zaměstnání po  mateř-

ské dovolené a  otec pracuje jako skladník. V  minulém škol-

ním roce Jan nemohl navštěvovat školní družinu, ani chodit 

do školní jídelny na obědy, protože to rodinný rozpočet nedo-

voloval. Vzhledem k tomu, že existuje možnost využít dotace 

na školní obědy, letos do školní jídelny chodí a také začal na-

vštěvovat školní družinu. Je nesporné, že pro hospodaření této 

rodiny je poskytnutí dotace pro Honzíka velmi důležité. Dou-

fám proto, že této žádosti bude vyhověno. Žák chodí do školy 

čistý, upravený, připravený na výuku, rodiče se o něj starají, 

jak nejlépe umí.

Martin je žák 3. třídy, žije se svými rodiči a mladším sourozen-

cem. Jeho maminka je na mateřské dovolené a tatínek pracuje 

jako truhlář a  do  zaměstnání dojíždí autem, vrací se pozdě 

večer, takže veškerá péče je na  mamince, která má možnost 

dopravy pouze vlakem. Žák chodí do  školy čistý, upravený, 

připravený na výuku, rodiče se o něj starají, jak nejlépe umí. 

Také navštěvuje v  naší škole školní družinu. Nenavštěvuje 

žádný z placených kroužků, protože rodinný rozpočet to neu-

možňuje. Domnívám se, že využití dotace na obědy ve školní 

jídelně by rodina velmi uvítala a díky tomu by mohl Martin 

s ostatními na odpolední kroužek.

Radek je žák 2. třídy, žije v bilingvní rodině (matka z Ukrajiny 

a otčím Slovák). Na jaře 2019 si otčím přivodil těžký pracovní 

úraz, takže je doposud v pracovní neschopnosti (zatím se neví, 

kdy bude schopen pracovat). Matka pracuje jako uklízečka, 

všichni bydlí na ubytovně. Žák chodí do školy čistý, upravený, 

připravený na výuku, maminka se o něj stará, jak nejlépe umí. 

Také navštěvuje v naší škole školní družinu. Pokud je ve škole 

třeba něco platit, ve většině případů platí Radek mezi posled-

ními. Přestože je Radek jedináček, nemají rodiče dostatek fi-

nančních prostředků, a proto bych považovala za vhodné vy-

užít možnosti této dotace, aby alespoň placení školních obědů 

rodině odpadlo.

CENA ŠKOLNÍHO OBĚDA – ČÁST, KTEROU HRADÍ RODIČ:

Částka (výše nákladů), kterou za jeden měsíc školních obědů 

hradí rodiče, se pohybuje, dle našich statistik, v průměru oko-

lo 500 Kč/dítě. Rozdíly jsou dány dle regionu, konkrétní školy 

a věkové kategorie žáka. Žáci školy platí pouze cenu potravin, 

osobní a věcnou režii dotuje stát a zisk se zde netvoří. 

Srovnání průměrné ceny školních obědů dle žádostí ZŠ/

ŠJ do projektu Obědy pro děti ve školních letech 2016/2017, 

2018/2019, 2019/2020, dle jednotlivých krajů:

V aktuálních žádostech na školní rok 2019/2020 se průměrný 

náklad na  úhradu jednoho oběda od  předchozího školního 

roku opět zvýšil v jednotlivých regionech cca o 1–1,50 Kč:

Kraj
2016/2017

průměrná cena
2018/2019

průměrná cena
2019/2020

průměrná cena

Hlavní město Praha 26,57 28,03 29,22

Jihočeský 22,89 23,94 25,34

Jihomoravský 24,81 25 25,64

Karlovarský 24,01 25,4 25,86

Kraj Vysočina 23,09 24,41 25,5

Královéhradecký 24,26 25,33 26,28

Liberecký 24,42 25,65 26,6

Moravskoslezský 22,81 23,77 25,39

Olomoucký 22,15 23,55 24,74

Pardubický 23,19 24,58 25,49

Plzeňský 23,49 25,09 25,98

Středočeský 24,6 25,4 26,37

Ústecký 22,5 23,53 24,85

Zlínský 22,9 24 25,51
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VÝZNAMNÉ ZÁŠTITY A PODPORY: 

Za dobu své existence získal projekt Obědy pro děti několik vý-

znamných záštit a také velmi významnou podporu. 

•  Projekt získal v říjnu 2014 záštitu Ministerstva práce a sociál-

ních věcí ČR a podporu paní ministryně Michaely Marksové.

•  V srpnu 2015 se podařilo získat záštitu Ministerstva 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 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.

•  Projekt získal významnou finanční podporu Ministerstva 

školství, mládeže a  tělovýchovy ČR v  rámci dotačního pro-

gramu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního 

stravování žáků základních škol na rok 2016 až 2019.

•  V  březnu 2017 bylo mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podepsáno Me-

morandum o spolupráci.

•  V  říjnu 2018 projekt přijel podpořit i  světový tenista Novak 

Djokovič se svou manželkou Jelenou. Oba společně s tenis-

tou Radkem Štěpánkem navštívili děti na jedné základní ško-

le v čase školního oběda a pro děti to byl opravdu obrovský 

zážitek.  

•  V dubnu 2018 a také v srpnu 2019 si členové americké skupi-

ny Metallica sami iniciativně vybrali projekt Obědy pro děti 

mezi všemi projekty v České republice a finančně jej podpo-

řili v rámci svého evropského turné a koncertu v Praze (dary 

ve výši 485 tis. Kč a takřka 1,8 mil. Kč).
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VÝSLEDKY PROJEKTU OPD V ČÍSLECH 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 OBĚDVALO: 

370 dětí  

93 škol 

744 374 Kč zaplacená částka 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 OBĚDVALO:

2 092 dětí 

458 škol

5 238 901 Kč zaplacená částka

VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 OBĚDVALO:

3 286 dětí 

664 škol

10 090 139 Kč zaplacená částka 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 OBĚDVALO:

5 214 dětí 

766 škol

19 198 872 Kč zaplacená částka

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 OBĚDVALO:

6 912 dětí 

876 škol

27 913 999 Kč zaplacená částka

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 OBĚDVALO:

8 119 dětí 

939 škol

33 946 654 Kč zaplacená částka

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020, ČÁST ROKU 2019  

OBĚDVALO: 

7 819 dětí  

875 škol 

13 601 697 zaplacená částka

OPD POMÁHÁ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE  (OBDOBÍ 1. 9. – 31. 12. 2019):

Kraj
Počet 
ZŠ/ŠJ

Počet 
DS

Počet 
dětí

Finanční 
prostředky

Hlavní město Praha 71 86 478 957 910 Kč

Jihomoravský 56 60 438 780 036 Kč

Jihočeský 75 85 520 893 965 Kč

Pardubický 73 80 615 1 122 213 Kč

Královéhradecký 69 76 494 875 546 Kč

Kraj Vysočina 28 32 189 336 626 Kč

Karlovarský 18 21 174 282 465 Kč

Liberecký 42 53 383 652 407 Kč

Olomoucký 63 66 553 898 405 Kč

Plzeňský 27 28 255 467 748 Kč

Středočeský 108 118 905 1 603 398 Kč

Moravskoslezský 95 108 1163 2 049 716 Kč

Ústecký 83 89 1142 1 790 844 Kč

Zlínský 67 74 510 890 418 Kč

875 
Počet ZŠ/ŠJ

976
Počet DS

7 819 
Počet dětí

13 601 697 KČ
Finanční prostředky
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POPIS CÍLOVÉ SKUPINY

Projekt Obědy pro děti pomáhá především dětem z  rodin, 

které se pohybují těsně nad hranicí hmotné nouze (struktu-

ra rodin příjemců, jejichž děti jsou příjemci podpory v rámci 

projektu). 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, projekt je určen pro děti ze zá-

kladních škol z celé České republiky, jejichž rodiče si nemo-

hou dovolit platit školní obědy a jsou-li splněna základní kri-

téria projektu pro výběr dětí. Rodinné situace dětí jsou vždy 

detailněji řešeny individuálně při rozhovorech v rámci schva-

lování 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 vel-

ká skupina lidí nedosáhne na pomoc státu. Dnes a denně se 

s tímto problémem setkáváme. 

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 iniciativnější a ochotnější.

SOCIÁLNÍ STATISTIKY

Z celkového počtu 8 119 dětí, uvedených ve všech uhrazených 

žádostech a dodatcích k darovacím smlouvám Obědy pro děti, 

školní rok 2018/19, žije, dle informace od školy, 61 % v neúplné 

domácnosti, 39 % v úplné domácnosti.

HODNOCENÍ VLIVŮ POSKYTNUTÉ POMOCI:

Každý rok se snažíme přinést nové informace, které problemati-

ku více upřesní či zpřehlední, abychom si stále dokola nepotvr-

zovali něco, co již dávno víme. 

Velmi si vážíme důvěry ze strany škol, a to nejen při dotazníko-

vém šetření, ale i v průběhu celého roku, kdy se na nás obrací se 

svými dotazy, připomínkou či prosbou o radu, konzultují výběr 

a zajímají se o postup v projektu.

Brigádník/příležitostně 9 %

Invalidní důchod 4 %

Mateřská dovolená 18 %

Není vyplněno 10 %

Není známo 5 %

Nezaměstnaná 22 %

Starobní důchod 0 %

Zaměstnaná 32 %

Brigádník/příležitostně 10 %

Invalidní důchod 5 %

Mateřská dovolená 13 %

Není známo 5 %

Nezaměstnaná 23 %

Starobní důchod 0 %

Zaměstnaná 44 %

Ano 39 %

Ne 61 %
Úplná

domácnost

Brigádník/příležitostně  7 %

Invalidní důchod 2 %

Mateřská dovolená 0 %

Není vyplněno 55 %

Není známo 9 %

Nezaměstnaný 8 %

Starobní důchod 0 %

Zaměstnaný 19 %

Brigádník/příležitostně  14 %

Invalidní důchod 6 %

Mateřská dovolená 2 %

Není známo 4 %

Nezaměstnaný 13 %

Starobní důchod 1 %

Zaměstnaný 60 %

Zaměstnání
matky

Zaměstnání
matky  

v neúplných 
rodinách

Zaměstnání
otce

Zaměstnání
otce 

v neúplných 
rodinách
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JAKÉ VNÍMÁTE NEJVĚTŠÍ DOPADY POSKYTNUTÉ POMOCI U PODPOŘENÝCH DĚTÍ?

Pozitivní dopad na děti v jednotlivých oblastech

Jaký přínos u podpořených dětí jste zaznamenali?

MÍRA DOPADU POSKYTNUTÉ POMOCI MÍRA PŘÍNOSU U DĚTÍ

Pravidelné teplé jídlo 19 %

Socializace dítěte 15 %

Chování a nálada dítěte 13 %

Prospěch dítěte 7 %

Aktivita dítěte 11 %

Docházka dítěte 11 %

Komunikace rodičů se školou 13 %

Předcház. sociálněpatol. jevů 11 %

Zapojení do kolektivu 19 %

Zlepšení strav. a hyg. návyků 21 %

Zlepšení zdravotního stavu 9 %

Vyšší sebevědomí 15 %

Odpolední družina a kroužky 10 %

Motivace ke vzdělání 9 %

Spolupráce rodiče 17 %

pravidelné 
teplé jídlo

zapojení se 
do kolektivu

aktivita
dítěte

odpolední družina  
a kroužky

chování
a nálada dítěte

zlepšení 
zdravotního stavu

komunikace
rodiče se školou

spolupráce 
rodiče

socializace
dítěte

zlepšení stravovacích
a hygienických návyků

docházka
dítěte

motivace
 ke vzdělávání

prospěch
dítěte

vyšší
sebevědomí

předcházení
sociálněpatol. jevů

4 585

3 571

3 705

3 976

3 227

1 744

1 600

2 871

2 545

1 928

2 679

1 576

3 131

3 084

2 666

1 386

1 115

1 864

3 347

3 491

2 220

2 546

3 163

2 412

3 515

1 960

2 007

2 425

506

1 520

JAKÉ DALŠÍ DOPADY POSKYTNUTÉ POMOCI U PODPO-

ŘENÝCH DĚTÍ JSTE ZAZNAMENALI? Z KONKRÉTNÍCH 

KOMENTÁŘŮ:   

•  Sociální začlenění do  třídy, mezi vrstevníky – ne ve  smyslu 

socializace, ale jako podpora dobrých vrstevnických vztahů.

•  2 děti jsou těžce mentálně postižené, skutečnost, že se účastní 

společného jídla, pro ně nemá význam. V jednom případě ne-

bude dále dítě zařazeno do projektu, protože se zhoršil zdra-

votní stav a odmítá stravu. 

•  Komunikace v rámci školy, zlepšení vztahů s rodiče, spoluprá-

ce s OSPOD.

•  Především to, že dítě má pravidelnou teplou stravu.

•  Zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou.

•  Děti by neměly trpět za to, co jim připraví svět dospělých.

•  U  některých dětí jsme zaznamenali lepší fyzický stav. Ano, 

i v ČR jsou děti nedostatečně živené, pohublé, bledé. V našem 

případě určitě 3 žáci. Pozn. Jeden žák se odstěhoval a matka 

nepostupovala korektně při jeho omlouvání, takže projektu se 

zúčastnilo celkem ne sedm, ale šest dětí.

•  Děti poznají zdravé druhy pokrmů.

•  Větší sebevědomí dítěte a kladný vztah ke škole.

•  Na  první místo bych určitě dala pravidelné teplé jídlo. Pro-

spěch jsem nezahrnula, protože jsme škola pro žáky se zdra-

votním postižením, kde je poměrně v mnoha případech dost 

těžké žáky naučit základy.

•  Určitě se tyto děti ve  škole cítí lépe, že mohou také chodit 

do školní jídelny.

•  Zlepšení vztahu s institucí (školou).
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PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ DOPADU ZA CELÝ ROK 2019 

DLE VYJÁDŘENÍ ZŠ/ŠJ – SOUHLASÍ

Komunikace s rodiči

Docházka dítěte

Chování a nálada dítěte

Socializace dítěte

Výkonnost dítěte

•  U našich dětí s autismem je to určitě možnost vyzkoušet pest-

řejší stravu, naučit se chování u jídla. 

•  Na dětech je vidět celkově, že jsou šťastné a spokojené.

•  Dává to dětem možnost zůstat ve škole po vyučování a navště-

vovat školou nabízené kluby a kroužky. Nebo mohou navště-

vovat školní družinu, která je nenahraditelným elementem 

při vytváření sociálních vazeb a nácviku vhodné komunikace 

nejen s vrstevníky.

•  Největší přínos spatřuji v  oblasti socializace dítěte, nezane-

dbatelný je i vliv na zdravý vývoj dítěte.

•  Rozšíření jídelníčku a toho, co dítě jí, větší přísun ovoce a zele-

niny, mléčných výrobků (u nás je často jako dezert).

•  Motivace dětí ke vzdělávání. 

•  U  mojí žákyně jsou naplněny všechny uvedené kategorie 

(uvedla jsem všude jedničku). Díky tomuto projektu se vždy 

daří spolupráce s  rodičem – a  tím se zlepší docházka i pro-

spěch daného dítěte (nejsme v tom najednou sami:-)) .

•  Socializace má též velký vliv – daná žákyně nevypadne z ko-

lektivu – na  obědě moji osmáci probírají školní /neškolní 

„drby“ a je potřeba být v centru dění:-)

•  Zapojení dětí do kolektivu.

•  Rodiče mohou věnovat ušetřené peníze např. na  platbu zá-

jmových útvarů, kroužků a dítě tak dál rozvíjet.

•  V naší ZŠ jsme rádi, že zapojené děti dostanou teplé jídlo. Klu-

ci si chodí přidávat a je vidět, že jim chutná. Holčička jí méně, 

ale většinou oběd sní.

•  Pozitivní stravovací návyky – některé děti nejsou na „takové“ 

jídlo zvyklé.

•  Velký přínos vidím v tom, že teplé obědy ve školní jídelně jsou 

nutričně vyvážené a obsahují i potraviny, které děti doma vět-

šinou nejedí vůbec, nebo ve velmi omezené míře (např. ryby 

nebo zeleninu). Máme hodně šikovné kuchaře, takže obědy 

jsou velmi chutné.

•  Sledujeme hlavně docházku dítěte do školy, neomluvené ho-

diny. Ve dvou případech jsme dítěti dotaci odebrali a po do-

hodě s Nadací dali jinému dítěti – výměnou žáka a dodatkem 

smlouvy.

•  Děti i  rodiče tuto pomoc vítají. Pozoruji zlepšení vztahu 

ke škole ze strany dětí, váží si podané pomocné ruky. 

•  Zákonní zástupci vnímají pomoc jako podanou ruku a  po-

moc v jejich situaci.

•  Žáci začali jíst více ovoce a zeleniny. Už nevrací saláty a kráje-

nou zeleninu. Má to dopad na zdravou výživu.

•  Nevybočuje z kolektivu.

•  Socializace dětí ve třídě, zabránění diskriminace.

•  Chování a  nálada souvisí s  podáním teplého jídla, které je 

u dětí a žáků se SVP důležité. Jak jsou děti a žáci najedeni, 

pak mají dobrou náladu a zlepší se i jejich chování.

•  Především psychická pohoda všech dětí – jedná se o děti s kom-

binovaným postižením často užívající velké množství léků.

•  Všichni (celá škola) se můžeme účastnit společného oběda, 

nikdo není vyčleněn.

•  V odpoledních hodinách jsou klidnější a poslušnější (nekra-

dou ostatním svačiny)!

•  Zlepšení klimatu ve škole.

•  Osvojení základů stolování, manipulace s příborem. 

•  Předcházení vyčlenění z kolektivu, lepší podmínky pro nava-

zování vzájemných vztahů v kolektivech tříd, snížení obav jak 

pro žáky, tak pro zákonné zástupce z  případné nemožnosti 

zaplatit dětem obědy.

•  Zlepšení zdravotního stavu.

•  Osobně nejvíce vnímám zlepšení docházky a s  tím i prospě-

chu. Rodiče jsou potom spokojenější a  nevznikají konflikty 

mezi školou a rodinou.

Projekt na youtube.com

85 %

89 %

88 %

95 %

95 %
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Samoživitelé se dennodenně potýkají se spoustou problémů. 

Je totiž holým faktem, že samoživitelé jsou ohroženou sociál-

ní skupinou, o níž sice víme, ale jako společnost nás tato pro-

blematika většinou míjí a není jí věnována taková pozornost 

jako jiným, minimálně stejně závažným problémům. 

Je ale mnoho samoživitelů, kterým stačí pomoci včas a  tím 

správným směrem, aby se nepropadli na  hranici chudoby 

a  stáli dál na  vlastních nohách. Takovou pomoc mimo jiné 

nabízí i  projekt Adoptuj Marii, kde chceme pomáhat kon-

krétním samoživitelům s  kaucemi, aby mohli sobě a  svým 

dětem zajistit důstojné bydlení, které je úplným základem, 

a nebyli tak vystavováni riziku, že přijdou byť na omezenou 

dobu o děti. Z naší praxe víme, že existuje řada samoživitelů, 

co pracují, mají finance na  úhradu nájemného, ale nemají 

finanční rezervu na složení kauce na bydlení a tím se pro ně 

stává nájemní bydlení nedostupné.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v  rámci projektu Adoptuj 

Marii poskytuje pomoc ve  formě jednorázového uhrazení 

kauce na nájemné, a to až do výše 25 000 korun. Poskytnu-

tá finanční pomoc je nevratná a  vždy je použita výhradně 

na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele 

bydlení. Tato pomoc je čerpána na základě smlouvy a vždy 

jen po splnění podmínek, které jsou uvedeny na webových 

stránkách www.adoptujmarii.cz. K  žádosti se přikládají  

3 dokumenty – zpráva z OSPODU/neziskové organizace, ná-

jemní/podnájemní smlouva, potvrzení o  zamítnutí dávek 

hmotné nouze. Nezbytnou součástí projektu je transparentní 

účet 888555577/5500, ze kterého putují finanční prostředky 

ze 100 % na pomoc konkrétním samoživitelům.  

Projekt je určen pro všechny samoživitele, kterým jejich fi-

nanční možnosti neumožňují složit potřebnou kauci na byd-

lení, ale svou situaci se snaží aktivně řešit. 

ADOPTUJ MARII

STATISTIKA ADOPTUJ MARII 2019

Přijaté žádosti

134
Počet schválených žádostí

41
Počet vyplacených kaucí

21
Celková částka vyplac. kaucí 

387 192 Kč
Průměrná částka kaucí

17 247 Kč
Vysvětlivky: V  roce 2019 jsme v  projektu Adop-

tuj Marii obdrželi 134 žádostí, následně bylo  

41 žádostí schváleno a z toho bylo vyplaceno pouze  

21 příspěvků na  kauci, neboť 19 zbylých žadate-

lů nedodalo potřebné dokumenty či svou žádost 

stáhlo z důvodu změny situace. 

Spoty projektu
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Stále rozšiřujeme své portfolio projektů, a tak jsme 1. 11. 2019 

spustili projekt s  názvem Servis vztahů, který je zaměřen 

na vztahy rodičů s cílem vztahy uzdravit, a pokud to nelze, tak 

minimalizovat dopady na děti při rozchodu či rozvodu rodičů. 

Každý vztah a každé manželství může dříve či později potkat 

období krize a je pouze na partnerech, jak ho ustojí. Zvlád-

nutí krize není snadné. Dnes je krize většinou vnímána jako 

bod, kdy nezbývá nic jiného než vztah ukončit. Ve  skuteč-

nosti je ale zkouškou obou partnerů, nikoliv nevyhnutelným 

důvodem pro rozchod. Je to fáze, během které je potřeba 

vzájemně komunikovat a vztah tak posunout dál. Partnerská 

krize nemusí znamenat konec vztahu, ale začátek jeho zlep-

šení. Vztahy jsou v krizi, situace se velmi negativně podepi-

suje na mnoha dětech a my jsme se rozhodli pomoci vztahy 

uzdravovat. 

Žijeme v  době, kdy se v  první řadě cení výkon a  rychlost. 

Snažíme se každému vyhovět a stíhat mnoho věcí. Zbývající 

energie pro nás samé a naše partnery už nestačí. Dlouhodo-

bé zanedbávání se časem projeví na zhoršené kvalitě vztahu. 

A jak to řešíme my? Dříve, když se našim prarodičům něco 

rozbilo, dali to opravit. Když se něco rozbije nám, vyhodíme 

to a koupíme nové. Stejně tak jsme se začali chovat ve vzta-

zích. Vnímáme spíše nedostatky a  slabé stránky partnera, 

máme odlišná a  přílišná očekávání, nenasloucháme si, ko-

munikace se omezuje na chod domácnosti, zapomínáme, že 

jsme i partneři, nejen rodiče... Začínáme žít vedle sebe, ale 

vlastně každý sám. 

Děti neoklameme, jsou velmi vnímavé. Mnohdy pozna-

jí dříve než my, že se něco děje. Trápí se, dělají si starosti, 

mají tendenci přebírat naši zodpovědnost. Nenechávejme to 

na nich.

A tento příběh znáte...?

„I naše manželství prošlo během těch dvaceti let nejednou 

krizí. Jedna z nich byla opravdu vážná a neměli jsme daleko 

k  rozchodu. Od  té doby vím, jak rychle se umí láska měnit 

v nenávist a nenávist opět v lásku. Jak jsme to zvládli? Přede-

vším jsme spolu nepřestali mluvit. Neuzavřeli jsme se před 

sebou, nerezignovali jsme na  naše manželství a  stále jsme 

měli snahu situaci vyřešit. Zachránit manželství mi pomohla 

i věta mé kamarádky, která si rozvodem prošla: Víš, dokáži se 

vyrovnat s  tím, že mě manžel opustil…, ale co mě opravdu 

bolí a trápí, je to, že můj syn už nikdy nebude mít vlastního 

sourozence...“ Uvědomila jsem si, jak definitivní to je. A prá-

vě na to jsem si při každé krizi vzpomněla. Mé dítě už nikdy 

nebude mít svého vlastního sourozence a  na  to rčení – Mé 

děti, tvé děti, bijí naše děti. Opravdu tohle chci?“ 

Nalijme si čistého vína sami před sebou. Odpovězme si 

na  všechny otázky, ať nás nic nezaskočí. Vztahy nefungují 

beze snahy a už vůbec nefungují bez znalosti nás samotných 

– vlastních priorit a žebříčku hodnot. 

CO PROJEKT SERVIS VZTAHŮ NABÍZÍ

Každý se v rámci projektu setká s CASE MANAGEREM (CM), 

který klienty provede celým programem jako nezávislý „spa-

ring“ partner. Ač jde o velmi vážnou věc a ne trénink, chceme 

dát tímto termínem najevo, že v tuto chvíli se nejedná o zá-

pas s vítězi a poraženými, a že vás náš case manager na vaší 

cestě maximálně podpoří, a to jak v procesu, tak v rozvoji.

SERVIS VZTAHŮ

Servis vztahů



DĚTSKÝ PSYCHOLOG 

Pomáhá dětem i jejich rodičům při řešení problémů výchov-

ných, vzdělávacích, komunikačních, ale také osobních. I děti 

se mohou v životě setkat se situací, na kterou samy nestačí 

nebo si nevědí rady s řešením nějakého problému. Neřeše-

ný problém se pak může velmi lehce stát příčinou selhání 

chování nebo jednání dětí. Dětský psycholog může být prv-

ní v řadě tím, kdo může dětem pomoci, abychom společně 

předešli poruchám chování a  problémům ve  škole, stresu, 

úzkostem apod. 

Participace dětí – Děti jsou aktivní součástí procesu, a proto 

je důležité vnímat jejich potřeby a klást na ně důraz. Snažíme 

se rodiče vést tak, aby děti vnímali, pochopili, aby viděli situ-

aci jejich očima. Stejně tak je nutné, aby děti měly možnost 

situaci pochopit, chápat, co se děje, vědět, že ony za to ne-

mohou a že rodičovská láska k nim není ohrožena. 

Děti nenutíme být součástí samotného procesu, ale někdy si 

to situace žádá. Jsou to nelehké situace, kdy může velmi po-

moct účast někoho nestranného, kdo zajistí bezpečné pro-

středí pro komunikaci v rodině. Někdy jsou situace zmatené, 

nejasné a je důležité, aby se k nim dítě mohlo vyjádřit, říci, 

co si myslí, a  být plně vnímáno. A  také, aby se děti zbavily 

nejistot a věděly, co se kolem nich děje, když se jejich rodina 

mění. Často mohou nastat situace, kdy dítě rodičům nic ne-

říká, aby jim nepřitěžovalo, drží si vše v sobě, aby rodičům 

ulehčilo situaci, nebo se bojí jednomu z rodičů ublížit a snaží 

se situaci mezi dvěma rodiči vybalancovat, to je pak důvod 

dítě do procesu vtáhnout a začít pracovat i s ním.

Jak jsme již zmínili. Dítě má právo vědět, co se děje, a je dů-

ležité je informovat o  změnách. Ovšem s  rozmyslem a  bez 

toho, abychom dětskou hlavičku ještě více zatěžovali a  vy-

tvářeli bolesti či traumata. V komunikaci s dítětem v situaci, 

kdy se jeho rodina mění, může napomoci i kurz rodičovských 

kompetencí, který byl zpracován panem prof. PhDr. Radkem 

Ptáčkem, Ph.D., MBA, prvním profesorem lékařské psycho-

logie v České republice, klinickým psychologem a soudním 

znalcem a také jeho kolegyní Mgr. Terezií Pemovou, která je 

mimo jiné odbornicí v oblasti sociální práce.

DÁLE JE MOŽNÉ VYUŽÍT SLUŽBY TĚCHTO ODBORNÍKŮ 

(BUDE NASTAVENO V RÁMCI VAŠEHO OSOBNÍHO 

PLÁNU, KTERÝ SI VYTVOŘÍTE SPOLEČNĚ S CM 

NA ZÁKLADĚ VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB  

A DLE AKTUÁLNÍ SITUACE):

PSYCHOLOG

Individuální terapie – umožňuje klientovi překonat tíživou 

krizovou situaci, sdílet niterní osobní prožitky a bolesti, ven-

tilovat emoce, zažít korektivní zkušenost, lépe poznat sám 

sebe, pochopit a změnit své vzorce, kterými přisívá k vzniku 

svých potíží a  nespokojenosti. Individuální terapie podpo-

ruje klienta v ujasnění si svých potřeb v partnerském vztahu 

a podporuje ho ve zralém („dospělém“) řešení partnerských 

problémů.

Párová terapie – je určena pro partnery, kteří se ocitli ve vzta-

hové krizi a  jsou oba motivováni na  záchraně vztahu pra-

covat. Párová terapie se zaměřuje na  vztahové problémy 

a  narušené soužití partnerů či manželů. Při párové terapii 

nestranný terapeut pracuje s  oběma partnery současně 

na cílech, které si společně stanovili. Cílem párové terapie je 

např. nalezení efektivních způsobů vzájemné komunikace 

založených na  respektu a  úctě, osvojení si konstruktivního 

řešení konfliktů, minimalizování boje „kdo s  koho“, poro-

zumění rozdílným očekáváním ve  vztahu, sladění představ 

o partnerském soužití a znovuobnovení vztahu.

Rodinná terapie – se zabývá celým rodinným systémem 

a jeho fungováním. Problémy jednotlivých členů rodiny řeší 

v  souvislosti konkrétní rodiny, rodinné dynamiky, vzájem-

ných vztahů a komunikace. Při konzultacích pracuje jeden, 

případně dva terapeuti se všemi členy rodiny, které daná ro-

dina považuje za  své členy, tzn. nejen s  rodiči a  dětmi, ale 

např. též s  novými partnery rodičů, prarodiči, přáteli apod. 

Cílem rodinné terapie je změna komunikačních vzorců 

a  fungování celého rodinného systému a  nastavení zdravé 

interakce mezi členy rodiny. 
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PODPŮRNÁ SKUPINA 
(ŽENY/MUŽI)
Tato služba bude nabídnuta pouze v případě zájmu ze strany 

klientů v minimálním počtu (6 osob). V této skupině mohou 

klienti zažít podporu, sdílení, načerpání informací, zjištění, 

že nejsou na  svůj problém sami a  že takové problémy řeší 

i  další lidé. Pod vedením terapeutů je možno sdílet vše, co 

těší, tíží, v čem není jasno, sdílet své radosti i starosti ve sku-

pině rodičů, kteří mají stejné zkušenosti, zážitky i prožitky.

MEDIACE
Rodinná mediace – Mediace je neformální, strukturovaný 

proces mimosoudního řešení konfliktů. V  tomto procesu 

mediátor jako nezávislá a  nezaujatá osoba napomáhá stra-

nám identifikovat jejich zájmy a podporuje je v hledání spo-

lečných praktických a  reálných řešení v  předmětech, které 

způsobily konflikt/spor. Podporuje klienty v hledání společ-

né smírné cesty a ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody. 

Pomáhá jim vyhledávat taková řešení, která uspokojí obě 

strany, aniž by doporučovala, nařizovala podobu výsledného 

řešení. 

PRÁVNÍK
Formální právní stránka věci – v  rámci projektu se dozví-

te veškeré informace k tomu, co vše musí lidé řešit, když se 

chtějí rozcházet. Je připraven i základní kurz, který je veden 

přímo advokátem. Detailně se pak témata řeší dle osobního 

plánu a toho, co potřebují lidé řešit. 

Zastupování – pokud se v průběhu zjistí potřeba zastupování 

ze strany advokátů, je toto možné nabídnout v rámci dohod-

nutých podmínek. 

Součástí projektu jsou i kurzy, které jsou zaměřené na infor-

movanost v  oblastech, které jsou pro vztahové problema-

tiky zásadní – psychologie, právní povědomí i  rodičovské 

kompetence. Víme, že osobním a individuálním přístupem 

„na míru“ dokážeme párům pomoci. V případě nepřekona-

telné krize plníme roli průvodců, kteří jim pomohou nalézt 

cestu ke klidnému rozchodu. To vše s akcentem na minima-

lizaci negativních dopadů na děti.
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I. Fáze: Ve vztahu dochází k problémům (prevence).

II. Fáze: Partnerský vztah je v krizi.

III. Fáze: Partneři se rozcházejí. 

IV. Fáze: Expartneři řeší, jak být dále rodiči.

• Vyřešení konfliktu

• Vyřešení partnerské krize

• Poklidný rozchod / rozvod

• Vyhrocený rozchod / rozvod

PROJEKT CÍLÍ NA KLIENTY  VE TŘECH ÚROVNÍCH:

Spoty projektu

• Case manažer

• Psycholog / Psycholožka – individuální terapie

• Psychoterapeut / Psychoterapeutka – individuální terapie

• Rodinná terapie

• Párová terapie

• Dětský psycholog / Výchovná poradkyně

• Rodinná mediace

• Právník

Individuální
práce s klienty

Mediální kampaň

Kurzy a workshopy



PRAHA MOST

vání a  osobnostního rozvoje za  zvýhodněných podmínek 

a posouvají rodiče v dalších krocích jejich nové životní cesty.

Program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci, 

který pomáhá matkám i otcům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé 

situaci a nedokáží ji svými silami řešit, ač se o to snaží. Kli-

enti, kteří jsou přijati do tohoto projektu po splnění stanove-

ných kritérií, mají po dobu maximálně dvou let k dispozici 

byt. Jedná se o podnájem v rozptýleném bydlení. Klienti však 

pouze nebydlí, ale za  pomoci a  podpory W4W iniciativně 

a aktivně řeší své problémy. Pomáhají jí s tím například ad-

vokáti, psychologové, výchovní a finanční poradci či perso-

nální koučové. Klientka má rovněž k dispozici možnost do-

učování a volnočasových aktivit pro své děti nebo možnost 

rekvalifikace či kurzů pro sebe. Vše probíhá na základě osob-

ního plánu, který je zpracováván ve  spolupráci s  rodinnou 

konzultantkou.

A JAK TOMU BYLO V ROCE 2019 V MOSTĚ? 

Jak je uvedeno výše, v roce 2019 nám přišlo do Mostu 26 žá-

dostí do  projektu Podporovaného bydlení a  psychosociální 

pomoci. 

První mimopražskou pobočku WOMEN FOR WOMEN jsme 

v  Mostě otevřeli v  červnu 2018. Naleznete ji v  ulici Václava 

Řezáče v sídle společnosti SEVEn Energy s.r.o, která nám po-

skytla zázemí. 

Mostecká pobočka nabízí obdobné služby jako pražská cent-

rála. Mezi hlavní projekty a aktivity, které lze v regionu využít, 

patří Podporované bydlení a psychosociální pomoc s půso-

bením v  Ústeckém kraji. Je možné využít také sociální po-

radnu a poradnu pro domácí násilí. Ve spolupráci s advokáty 

i zde zprostředkováváme právní poradenství.  Dále je možné 

využít i naše dva celostátní projekty, tj. Adoptuj Marii a Obě-

dy pro děti, popř. i Servis vztahů.  Ve spolupráci s Okresním 

soudem v Mostě realizujeme projekt pro kompetentní rodiče 

s názvem Servis rodiny s cílem eliminovat spory mezi rozchá-

zejícími se rodiči, a především snížit dopad na jejich děti. 

A  pokud jsou vypsány, je možné absolvovat i  v  Mostě naše 

vzdělávací programy The Bridge a Vědomé rodičovství, kte-

ré posilují sebevědomí, poskytují uvědomění si sebe sama 

a  svých schopností a  dovedností, nabízejí možnost vzdělá-

POBOČKA MOST – SOUHRN INFORMACÍ ZA POBOČKU

ZDE JE PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED O ŽÁDOSTECH:

vzdělání bydliště DN dluh výše dluhu zaměstnání

ZŠ Litvínov – Janov ne ano nad 500 000 Kč DPČ

SOU Bečov ne ne 0 Kč DPČ

SOU Most ne ano 40 000 Kč žádné

SOU Jirkov (Chomutov) ne ne 0 Kč RP

VŠ Zlonice (okr. Kladno) ano ano 100 000 Kč RP

ZŠ Most ne ano neznámá RP

SŠ Most ne ano nad 500 000 Kč ID + PPÚ

ZŠ Most ano ano neznámá DPČ

SOU Most ne ano 240 000 Kč RP

VŠ Most ano ano 60 000 Kč TPP

SŠ Bečov ne ne 0 Kč RP – vrací se do PP

ZŠ Most ne ne 0 Kč žádné

SŠ Chodov (KV) ne ano neznámá TPP

SŠ Most ne ano 240 000 Kč ID + pěstoun

ZŠ Ústí nad Labem ne ano neznámá žádné

SOU Most ne ne 0 Kč DPČ

VOŠ Most ne ne 0 Kč TPP

VŠ Libouchec ano ne 0 Kč TPP

ZŠ Most ano ano neznámá žádné
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Klientky, kterým jsme v  tomto roce pomáhali, byly převáž-

ně ženy, které potřebovaly velkou psychickou podporu, a to 

buď z důvodu domácího násilí či jinak nelehkého rozchodu/

rozvodu s otcem jejich dětí. Psychologickou pomoc též vyu-

žívaly děti klientek, které žily v domácnosti, kde mnohdy již 

několik let rodiče nevytvářeli optimální prostředí pro rodinný 

život. 

Velkou pomocí pro naše klientky v Mostě jsou právní služby 

– vyřešení rozvodu, určení způsobu výchovy dětí, určení výše 

výživného či pomoc v jiných právních oblastech.

Další podporu pro naše klientky představovalo doučování 

dětí naší paní učitelkou s dlouholetou praxí. Několik dětí si 

zlepšilo své známky z anglického a českého jazyka.

Nemalou pomocí byl též příspěvek na letní tábory pro děti.

E-mail od jedné z našich klientek adresovaný vedoucí po-

bočky paní Ing. Hostašové – vyjádření k naší činnosti:

Osobně využívám většiny vašich služeb. Nejintenzivnější má 

spolupráce je momentálně s  advokátkou, kterou lze hodno-

tit jen v  samých superlativech. V  každém případě ochotná, 

vstřícná, maximálně profesionální a k zastižení v jakoukoliv 

dobu, a to i v době svého osobního volna. Vždy okamžitě re-

aguje na mé požadavky a dotazy. Konzultuje se mnou každý 

krok v  řešení našeho případu, vše mi vždy náležitě vysvětlí 

a o všem mne informuje s dostatečným předstihem. Prokazuje 

i vlastní iniciativu, a to vždy, když je zapotřebí. Její spolupráce 

je příkladná, jak se mnou, tak i s orgány činnými v trestním 

řízení.

Má spolupráce dále probíhá s paní psycholožkou, která tvoří 

velmi milé terapeutické prostředí, a  to i  pro mou dceru. Má 

dcera ji vřele přijala, což je pro mne zásadní. Paní psycholož-

ka mi pomáhá v tom si některé věci uvědomit a pomáhá mi 

hledat jiné pohledy na daný problém, což vidím jako velký pří-

nos. Hlavně mi pomáhá navázat se na pocity mé dcery, které 

ona sama přede mnou občas skrývá.

V měsíci říjnu jsem také nastoupila na kurz The Bridge, který 

z počátku byl pro mne velice těžký, psychicky jsem měla velký 

problém jej zvládnout, s několika dalšími sezeními se to ov-

šem obrátilo a nyní čerpám z toho, co mi tento kurz přinesl. 

Díky vedení skvělých instruktorek a  velice dobré partě ostat-

ních účastnic se těším na každé další setkání. Určitě je to v ce-

lém týdnu ten světlý bod. 

V neposlední řadě je důležité pohlížet na w4w jako na celek, 

protože komplexnost vašich služeb je to, co mne posouvá dál. 

Uvědomuji si, jak náročná je spolupráce s  klientem, kterého 

sbíráte téměř ze samotného dna, pomáháte se dostat z životní 

propasti a znovu navrátit sebevědomí, které vychází z těch po-

citů osobního selhání. Služba bydlení nám dala nové zázemí, 

ve kterém se cítíme bezpečně, právnické služby nám daly ne-

uvěřitelnou moc s naší situací dělat víc než před ní jen utíkat, 

ale postavit se a vidět stát právo na naší straně, psychoterapie 

nám hojí rány na duši a kurz Bridge mi pomáhá se pomalu, 

ale jistě zvednout a stát na vlastních nohách. To celé dohro-

mady je podpora a víra ve mně, což jako uživatelka se svou 

minulostí potřebuji ze všeho nejvíc. Troufám si říct, že díky 

Vám jsem tam, kde jsem nikdy nevěřila, že budu. 

Paní Hostašová, dovoluji si vyzdvihnout i vás. Jste milá, pří-

jemná a empatická žena, ochotna pomoci a i těch několik vře-

lých slov z vaší strany je určitě utvrzení v tom, že u vás je člověk 

na správném místě.

Přála bych si, abyste stejně tak jako mně dokázali pomoct 

i  jiným ženám ve  stejné, nebo podobné životní situaci. Mrzí 

mě, že jen málokdy tyto problémy prosáknou ven ze zavřených 

dveří a že tolik lidí ještě v dnešním světě dokáže být naprosto 

chladných vůči tomu, co kolem sebe vidí. Je jen málo šancí, 

jak např. domácí násilí odhalit, ale věřím, že vaše organizace 

se dokáže chytit i toho nejmenšího podnětu. Vždy je to o spo-

lupráci, ale první, kdo od spolupráce odstoupí, je vždy sama 

oběť. Stejně jako jsem to udělala já, ale naštěstí vytrvalost lidí 

kolem mě, kteří mě nutili dělat věci, které jsem sama nechtěla, 

mě nakonec až teď přesvědčila v tom, že to bylo to správné. 

Vytrvejte prosím! Vaše práce má smysl!

V rámci našich mosteckých vzdělávacích programů Vědomé 

rodičovství a The Bridge si klientky i ženy z veřejnosti získaly 

zpět rodičovské kompetence, sebevědomí a  ztracenou rov-

nováhu v  životě. Součástí těchto programů bylo zajištění 

hlídání pro děti. Paní vychovatelky při každé hodině s dětmi 

vyráběly, zpívaly, učily se básničky aj. aktivity. Děti se každý 

týden moc rády vracely.
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ZPĚTNÁ VAZBA PŘÍMO OD ÚČASTNICE PROGRAMU THE 

BRIDGE:

Zajištění akce – občerstvení, ale hlavně hlídání dětí bylo ex-

celentní!!! Paní vychovatelky byly příjemné a o děti bylo skvě-

le postaráno. Velice se mi líbilo, že nešlo jen o  hlídání, ale 

s dětmi i tvořily, zpívaly, hrály si... Za toto jim patří velký dík.

Kurz samotný byl pro mne velmi přínosný v  uvědomění si 

vlastních hodnot a kvalit. Lektorky byly příjemné, ale hlavně 

věděly, o čem mluví, a vždy byly perfektně připravené. Kaž-

dému, s kým o něm mluvím, ho doporučuji.

Náš vzdělávací program Vědomé rodičovství využívá i  spo-

lečnost Diakonie ČCE pro své pěstounské rodiny. A my jsme 

rádi, že se tímto prohlubuje naše spolupráce.

NÍŽE ZPĚTNÉ REAKCE OD PĚSTOUNŮ:

Katka M. – Vzdělávání pěstounů touto formou se mi moc 

líbí. Prostředí je velice útulné, komorní, čisté – pro mě dů-

ležité. Dalším kladem je, být v  takovýchto skupinkách, co 

se týká počtu klientů, a  to, že se vídáme všichni pravidelně 

ve  stejném obsazení. Jsme daleko komunikativnější a  ne-

bojíme se otevřít v  malé skupině lidí. Témata byla vhodně 

zvolená, týkají se převážně nás pěstounů, ale můžeme čer-

pat i  pro další vztahy, např. partnerské, pracovní. Předná-

šející Barbora Machová je vysloveně mojí krevní skupinou. 

Její přednášky jsou nejen poučné a  plní obsah vzdělávání, 

ale i zábavné, uvolněné. Líbí se mi, že nás dokáže vtáhnout 

do diskuze. Myslím, že si získala naši důvěru hlavně tím, že 

se nám otevřela ona sama, uvádí konkrétní příklady z vlast-

ního života a zkušeností. Dokáže nás udržet ve střehu, což je 

důležité. Po pracovním týdnu a hoře starostí je udržení po-

zornosti v době volna někdy dost obtížné. Jsem ráda, že jsem 

se mohla účastnit tohoto typu vzdělávání. 

Monika Č. – S  paní lektorkou jsem moc spokojená, je milá 

a  hodná, vše nám ráda vysvětlí, ale i  poradí, když potřebu-

jeme, její povídání je moc hezké, za sebe můžu říct, že jsem 

spokojená. Děkuji

Hana K. – Já jsem spokojena na 100 %. Už se těším na další 

sezení. Nemám žádnou negativní poznámku ani k jedné so-

botní akci. Hlavní bylo, že jsme byly super parta, kde nikdo 

nesoudí nikoho.

Marián G. – Mně se to líbilo, já jsem to tam i řekl paní lektorce 

na prvním sezení, za mě spokojenost a poučení.

INFORMACE KE GRADUACI A VYHODNOCENÍ 

PROGRAMU OD LEKTORKY PROGRAMU VĚDOMÉHO 

RODIČOVSTVÍ:

S  účastnicemi byl v  úterý učiněn návrat k  prvnímu Flipu – 

mapa skupiny a dotazů, s čím přicházejí / očekávání (to bude 

popsáno i v zápisu z úterního setkání). 

Jana na začátku neměla žádné očekávání. Nyní odchází s tím, 

že: téma ji žádné nepřekvapilo (je znalá profesně), kladně 

hodnotí vstupy lektora a následné fungování ve skupině, to 

dle ní dalo programu zcela jiný rozměr, než byl předpoklad 

na začátku – lidské, bylo to fajn. 

Věra na začátku očekávala zjištění, jak na „divokou“ dceru, 

jak zvládnout péči o ni, získání síly pro sebe. Odchází s tím, 

že se očekávání naplnilo. Témata přestože známá, tak nad 

nimi získala potřebný nadhled. Po  programu cítí zklidnění 

sebe sama a odlehčení celé své situace.

Diana přicházela s  tím, že očekává pomoc a  obranu proti 

domácímu násilí a manipulaci. Potřebuje ujistit v tom, že je 

dobrá máma, že je tam na 100 %. Odchází s tím, že je nadše-

ná, naplnilo se vše na 1000 %. Odchází jako ta, co přežila, ne 

jako oběť. Je si vědoma sama sebe, „jsem to já Diana“. Líbilo 

se jí vše a moc, témata a celý program. 

Jitka přicházela s  tím, že očekává inspiraci a  sebevzdělání, 

a to jak v rovině osobní – jako matka, tak v profesní. Odchází 

nadšená, program ji moc bavil a hodně ji to obohatilo. Důle-

žité pro ni bylo sdílení, bude jí to chybět. Celé ji to drželo nad 

vodou v náročné životní situaci a pomohlo jí to i s vnímáním 

sebe sama. 

Včera při graduaci padly velmi pěkné zpětné vazby, musím 

přiznat, že jsem až měla husí kůži (a to se mi nestává). Louči-

ly jsme se gestem a dále slovem. Jana velmi pěkně nonverbál-

ně ke každé účastnici, bylo to procítěné a dobře cílené. Diana 

se loučila povzbuzením pro ostatní, že věci se dají zvládnout 

a  je třeba se nebát říci si o pomoc. Velmi děkovala skupině 

za přijetí a to, že zde mohla být a volně fungovat. Věra podě-

kovala též za obohacení sdílením a náboj skupiny. Jitka velmi 

trefně, slovně poděkovala každé účastnici zvlášť, nejen že je 

vystihla svým popisem, ale vysekla každé úžasnou a na míru 

pasovanou poklonu.  

I já jsem dostala velmi pěkné zpětné vazby, až jsem se červe-

nala. Bylo to úžasné. Velkou poklonu jsem dostala i od Jany, 

kde jsem si jista, že kdyby to tak neměla, tak to neřekne. 

30

PRAHA MOST



Za nás jako za tým velká spokojenost.

Široké veřejnosti pomáháme zdarma v rámci:

•  sociální poradny, kde jsme zodpovídali telefonické, e-mai-

lové i osobní dotazy (celkem 30 dotazů)

•  právní poradny, která na  pobočce probíhala 1x za  měsíc 

(celkem 21 osob)

AKTIVITY PRO ROZŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PŮSOBENÍ 

W4W V MOSTĚ 

Komunitní plánování

Od  2. 4. 2019 jsme členem Komunitního plánování KS2 – 

Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení. Tato 

koordinační skupina se setkává několikrát do roka a též jedno 

ze setkání bylo v tomto roce u nás na pobočce W4W. 

Díky tomuto členství:

•  o  nás ví ostatní organizace působící v  Mostě, jejichž zá-

stupci jsou přítomní pravidelně na těchto setkáních (získali 

jsme zde několik kontaktů – poté jsme se sešli se zástupci 

organizací u nich či u nás na pobočce domlouvali možnou 

budoucí spolupráci), 

•  víme o aktuálních problémech, které se v Mostě řeší, 

•  máme své místo na stránkách města:  

https://www.mesto-most.cz/women-for-women-o-p-s/

os-1969/p1=60873&p3=713, 

•  vyšel nám článek v  tiskové zprávě: Předvánoční čas je ve-

lice exponovaným obdobím pro každého z nás. Tím spíše 

se soustředíme na podporu našich klientů – matek a otců, 

kteří se se svými dětmi ocitli v  tíživé životní situaci. Jsme 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pomáháme již od roku 2012 

a naše pobočka v Mostě bude pomalu slavit dvouleté výro-

čí. V novém roce tu mimo jiné chystáme psychoterapeutic-

ké a logopedické služby pro klienty a jejich děti, které roz-

šíří naše standardní služby v oblasti právního a sociálního 

poradenství, a  pomáháme také v  naší poradně domácího 

násilí. Více na: www.women-for-women.cz/most.

PLATFORMA ŽEN

Jsme rádi, že jsme se mohli spřátelit a stát se součástí usku-

pení žen, které chtějí nějak změnit nebo utvářet region a jsou 

aktivní. V Platformě je nyní přes 400 žen. Sdružuje ženy ze 

všech oblastí (podnikání, sociální, ženy na  MD atd.). Tyto 

ženy se pravidelně setkávají v prostorách působnosti každé 

z nás a probírají různá zajímavá témata, vzdělávají se, před-

nášejí, besedují. V  roce 2020 máme v  plánu ženy z  Platfor-

my pozvat k nám na pobočku v Mostě a uskutečnit besedu 

na  téma domácí násilí a  domluvit se na  společné kampani 

k tomuto tématu. Těšíme se na další spolupráci.

SEV.EN ENERGY

Oslovili nás zaměstnanci této firmy, se kterými sdílíme stej-

né prostory pro případnou osvětu naší činnosti pro jejich 

zaměstnance. Jako dárek nám před Vánoci přinesli ruč-

ně vyrobené svícny pro naše klientky, kterým se moc líbily. 

V  budoucnu bychom rádi pravidelně zveřejňovali články 

na  aktuální témata z  naší působnosti do  jejich novin, které 

se dostanou ke všem zaměstnancům, kteří se mohou na nás 

obracet v případě potřeby. Moc nás těší tento zájem.

NADACE UNIPETROL

Oslovili jsme Nadaci Unipetrol, sešli se a  domluvili se 

na  možné budoucí spolupráci. W4W mohla být součástí 

akce Spanilá jízda, kde jsme měli stánek pro děti, které si zde 

mohly malovat, a rodiče se zatím více dozvěděli o naší čin-

nosti zde v Mostě. Na akci jsme se dostali do širšího povědo-

mí veřejnosti a získali nové kontakty pro možnou spolupráci. 

Těšíme se na další společné akce.

KONTO NAŠEHO SRDCE

Jsme rádi, že jsme přátelé i s touto společností, která vznikla 

při HC Verva Litvínov. Hokej je v  tomto regionu velice po-

pulární a  velice navštěvovaný. Díky této spolupráci máme 

umístěn spot nad lední plochou, náš kalendář POD HLADI-

NOU mohl být umístěn v prodejně funshopu a v budoucnu 

budeme společně podnikat spoustu zajímavých akcí pro ve-

řejnost (rodiny s dětmi). Též máme přislíbenou pomoc pro 

dítě naší klientky na sportovní vybavení. Jsme rádi, že jsme 

se mohli potkat.

Další organizace, se kterými jsme se setkali, spolupracujeme 

a jsme též rádi, že jsme je poznali:

SVP Dyáda, Diahelp, Ostrov objevů, Patron dětí, Fandi má-

mám, Nové háro, Rozkoš bez rizika, OHK, Nedoklubko, Dia-

konie, Knihovna Most, Charita Most, K srdci klíč, SVČ, Bertík 

kavárna s dětským koutkem, Majlisa kavárna, psychologové 
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Víme, že rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské 

roli, potřebují vědět, že oba jsou důležití pro své dítě a že oba 

mají v  jeho životě nezastupitelné místo. Rodiče potřebují 

podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu 

jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je 

na nich dvou, že není možné ji přenést na soudy či jiné insti-

tuty a spoléhat se, že situaci v rodině za ně vyřeší. 

V tomto projektu jde především o změnu pohledu na věc se 

zaměřením na deeskalaci sporu mezi rodiči a poskytnutí ná-

strojů, které rodičům dopomohou nalézt svou cestu. 

W4W v rámci spolupráce zaštiťuje Okresnímu soudu v Mos-

tě financování a poskytování odborných služeb potřebných 

v  opatrovnickém řízení dle § 474 odst. 1 a  dle navrhované 

změny § 389 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních říze-

ních soudních, tedy zcela v souladu se státní politikou v této 

oblasti. Tyto odborné služby jsou pro účastníky opatrovnic-

kých řízení bezplatné. Jde především o vzdělávací semináře 

a  dále o  rodinné mediace a  terapie, případně participační 

poradenství. 

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN

Účastníci opatrovnických řízení Okresního soudu v Mostě

CO PROJEKT NABÍZÍ

• Vzdělávací semináře

• Odbornou pomoc – mediaci a psychoterapii 

CO PROJEKT NENABÍZÍ

• Nepřebíráme za účastníky zodpovědnost.

• Nečiníme za účastníky rozhodnutí.

CÍLE PROJEKTU

• Rodičovské páry, které spolu umějí mluvit

• Méně konfliktů v rodinách

• Lepší mezilidské vztahy v rodinách

• Minimalizace dopadů na děti

• Důstojné rozchody/rozvody v rodinách s dětmi

a gynekologové, školky, školy, PČR, OSPOD Most… Celkem 

setkání v tomto roce 57.

S mnoha organizacemi jsme aktivní na sociálních sítích, a to 

s příspěvky ze společného setkání, společné pomoci či jiných 

aktivit, které nám pomáhají dostat se do povědomí stále vět-

šího počtu lidí, tak aby naše práce měla co největší dosah 

a přinášela pro ty, co pomoc potřebují, největší možný smysl. 

Magistrát města Most nám umožnil promítání našeho postu 

na obrazovce na náměstí. 

Pro naše prohlubování vzdělání a  přehledu nejen v  soci-

ální oblasti jsme se zúčastnili několika konferencí, školení 

a workshopů. 

Též bychom rádi zmínili, že jsme uskutečnili v  tomto roce 

oslavu našich 1. narozenin působnosti naší pobočky v Mostě 

(22 lidí ze spolupracujících organizací) a  vánoční posezení 

(37 lidí – spolupr. org. + naši externisté). Jsme moc rádi, že se 

můžeme vídat i při neformálních příležitostech.

PROJEKT SERVIS RODINY V MOSTĚ

Od roku 2017 spolupracuje naše obecně prospěšná společ-

nost s  Okresním soudem v  Mostě. Od  listopadu 2019 spo-

lečně realizujeme projekt Servis rodiny v rámci společného 

snažení v oblasti péče o vztahy, rodinu a dítě. 

Vztahy jsou složité, stejně tak jako rodičovství. Všichni se stá-

le učíme. Bohužel, občas se vztah rodičů dostane do takové 

krize, že jeden z rodičů (popř. oba) podá návrh na soud týka-

jící se života jejich dětí. 

Společným cílem W4W a  Okresního soudu v  Mostě je, aby 

rozcházející se rodiče nevedli soudní pře o vlastní děti. Aby 

o budoucnosti jejich dětí rozhodovali sami (rodiče) a nene-

chávali o ní rozhodovat soudce. A především to, aby se tato 

pro všechny složitá situace co nejméně dotkla dětí. Neza-

pomínejme totiž na ně – především pro ně je těžké, když se 

jejich rodina mění, a  právě ony potřebují situaci rozumět, 

vědět, co je čeká, a cítit lásku obou rodičů. Protože i když se 

vztah rodičů rozpadá a  oni přestanou býti partnery, rodiči 

budou již navždy. Není důvod, aby dítě rozvodem či rozcho-

dem rodičů ztratilo jednoho z nich. To je základní předpo-

klad a nejtěžší úkol. 
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BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA

www.women-for-women.cz

www.justice.cz/web/okresni-soud-v-moste/

KONTAKTY

Okresní soud v Mostě

Moskevská ul. 2, 434 74 Most

Bc. Kateřina Svobodová, tel.: +420 477 104 744 

mobil: +420 773 783 614

e-mail:  ksvobodova@osoud.mst.justice.cz  

podatelna@osoud.mst.justice.cz

„Nemá smysl odstraňovat nevůli, 

dokud není odstraněna nevědomost.“

Prof. Radek Ptáček

Zakázek za listopad a prosinec 2019 jsme dostali 

od Okresního soudu v Mostě 

17
Mediací proběhlo 

(1 mediace trvá cca 3 hod.)

11
Individuálních terapií rodičů/dětí proběhlo

12
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WOMEN FOR WOMEN WOMEN FOR WOMEN

Naším hlavním posláním je podpora rodin – ať už jsou dvou-

členné či vícečlenné. Rodina je zázemí, přístav, kam se mů-

žeme vždy bezpečně vrátit, a také velmi křehký a cenný dar, 

který jistě není žádnou samozřejmostí a je třeba o něj pečo-

vat a pracovat na něm. 

A  proto jsme v  roce 2016 u  příležitosti Mezinárodního dne 

rodiny pořádali I. ročník DNE RODINY WOMEN FOR WO-

MEN. Mezinárodní den rodiny se slaví již od roku 1994, kdy 

jej ustanovila na valném shromáždění Organizace spojených 

národů, a zdůrazňuje důležitost rodiny.  WOMEN FOR WO-

MEN se touto akcí každým rokem připojuje k oslavám, které 

v těchto dnech probíhají po celém světě. 

Den rodiny probíhá každý rok v parku Grébovka ve spoluprá-

ci s Městskou částí Praha 2 a my tak vytvořili novou tradici. 

Jedná se o den plný her, sportu, hudby, hraní, dovádění, leg-

race, pohody a radosti. Vždy je připraven velmi bohatý a pes-

trý program. Akce probíhá takřka celý den – cca od 10 do 20 

hod. 

Dnešní doba není pro rodiče zrovna jednoduchá a ne každý 

rodič může dětem dopřát veškerou zábavu, která se nabízí, 

protože většina té zábavy je o penězích. U nás NE! Vstup je 

pro všechny zdarma a to vč. dalších aktivit či kulturních zá-

žitků.

A JAKÝ BYL TEDY ČTVRTÝ ROČNÍK? 

V  tento významný den patřila sobota nejen rodinám, ale 

také ostatním návštěvníkům, kteří chtěli podpořit myšlenku 

fungující rodiny jako pevného zázemí nejen pro děti, tátu, 

mámu, ale i pro jejich prarodiče. 

Bohatým programem provázel zpěvák Josef Vágner. I tento-

krát jsme připravili v parku Grébovka hodně lákadel pro děti 

i  dospělé. Děti mohly vyzkoušet svou šikovnost při stavění 

lega, pokusech ve  vědeckém kroužku, při různých sportov-

ních aktivitách či například při jízdě na  koních a  oslících. 

Na hlavním pódium jsme mohli vidět např. hudební skupinu 

Eddie Stoilow, Pavla Calltu, Annu Julii Slováčkovou, Mínu, 

NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ:

2016 |   1 500
2017 |   6 000
2018 |   8 000
2019 |   10 000

Ivanu Jirešovou a  další hudební a  herecké osobnosti. Mezi 

nimi byl i idol dívčích srdcí zpěvák Vojta Drahokoupil. „I když 

jsem z rozvedené rodiny, pořád pro mne její členové znamena-

jí nejvíc. Vím, jak se mi stýskalo, když jsem v 17 letech odešel 

do Prahy, a přestože jsem si už dávno zvykl na samostatný ži-

vot, čas strávený s  rodinou je pro mne velký svátek. Je mým 

velkým přáním mít jednou ženu a zdravé děti. Klidně bych je 

chtěl už nyní, ale na to potřebujete být dva a já přítelkyni ne-

mám. Ale až ji jednou najdu a budeme si rozumět, nebudu vá-

hat,“ plánoval Vojta. Herečka Michaela Dolinová už má obě 

dcery dávno dospělé, přesto se stále rády vidí a mají si o čem 

povídat. „Já jsem ve 13 letech odešla z Frýdku-Místku do Prahy 

na internát. Myslím si, že to bylo hodně brzo. Rodiče by měli 

s dětmi prožít pubertu, protože tam se tříbí názory, děti se hle-

dají a právě tady potřebují zázemí. Ale pak šup s nimi do svě-

ta. Moje dcera Julie se teď skoro po  roce vrátila z  Austrálie 

a i po těch všech smutcích a propadech to byla pro ni úžasná 

škola života,“ uvedla Michaela Dolinová na Dni rodiny Wo-

men for Women a přiznala, že svým dospělým dcerám občas 

poradí. „I když jsou holky dospělé, nechci, aby opakovaly chy-

by, které jsem dělala já. Už je nevychovávám, ale spíš jim po-

radím třeba ohledně etikety nebo mezilidských vztahů. Je mi 

jasné, že až holky budou mít svoje rodiny, nebudeme se vídat 

tak často. Ale když mám vedle sebe hodného mužského a také 

dost práce, dobře se to snáší. Zvlášť, když vím, že stále máme 
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k sobě hodně blízko.“ Spokojená s průběhem akce Den rodiny 

Women for Women byla i manažerka charitativních projektů 

manželů Tykačových, paní Jana Skopová. „Tuto velkou akci 

si připravujeme sami. Chceme, aby byla dostupná všem rodi-

nám, a proto je vstup, kulturní program i některé další aktivity 

pro všechny zdarma. Snažíme se, aby si každý  na Dni rodiny 

našel to, co ho baví nebo zaujme. A hlavně si přejeme, aby si to 

všichni užili a měli spoustu společných zážitků.“

Počasí nám přálo, všude kolem nás byly šťastné děti a spo-

kojení rodiče, od kterých jsme pozitivní ohlasy přijímali ještě 

týden po akci, což je naší odměnou.
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Jsou věci, které člověk v životě jen tak nezažije, a některé jsou 

opravdu jak sen. Pro nás to beze sporu bylo setkání s členy 

americké metalové skupiny Metallica, která si náš projekt 

Obědy pro děti v ČR vybrala k finanční podpoře v rámci své-

ho turné – dokonce již podruhé a ze své iniciativy. 

I první setkání bylo ve velmi přátelském duchu, ale druhé se-

tkání 18. 8. 2019 v Letňanech probíhalo, jako by se po roce 

setkali staří přátelé. Vítali nás se slovy – Jak se máte, dlouho 

jsme se neviděli. Jak to jde, co děti? Vše je opravdu zajímalo. 

Tentokrát jsme obdrželi šek na takřka 1,8 mil. Kč. Tato část-

ka nás dostala doslova na kolena. A ani my nepřišli s prázd-

nou. Přinesli jsme dárky, jako poděkování za podporu, která 

pro děti znamená opravdu mnoho. Dárky pro nás vymyslela 

agentura COMTECH CAN (http://comtechcan.cz), se kterou 
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Dne 16. prosince 2019 se konal vánoční koncert Josefa Vág-

nera s dětským sborem Coro Piccolo Praha, který byl pořá-

dán pro naši organizaci a podporu projektu Obědy pro děti. 

Josef Vágner se již potřetí za sebou rozhodl svůj pražský kon-

cert v rámci svého vánočního turné s dětskými sbory věnovat 

VÁNOČNÍ KONCERT JOSEFA VÁGNERA 
A DĚTSKÉHO SBORU CORO PICCOLO PRAHA 

již roky pracujeme a která nám v rámci pro bono spolupráce 

vytváří většinu kreativních produktů. Jednalo se o  nahráv-

ku skladby Nothing Else Matters, kterou agentura nahrála 

na  talíře, skleničky a  příbory. K  tomu stylový retro kazeťák 

se samolepkami, které významově propojovaly jak Metallicu 

a  metal, tak Obědy pro děti. A  jako bonbonek zarámovaný 

keramický talíř ve stylu platinové desky s destičkou s podě-

kováním za obědy pro školáky v roce 2018. Z dárků byli tak 

právě nám, což nám samozřejmě udělalo radost a moc jsme 

si to všichni užili. Tentokrát se koncert konal v kostele svaté-

ho Šimona a Judy a na projekt Obědy pro děti bylo věnováno 

43 303 Kč. 

zaskočeni a  nadšeni, že jsme nakonec my poslouchali ně-

kolikrát slova díků a děkovný e-mail přišel ještě druhý den. 

Nejvíce je oslovilo právě to, jak byly dárky promyšlené, a prý 

nikdy nic podobného nedostali. Udělalo nám to všem velkou 

radost. Potkat se osobně s těmito fajn, přátelskými, empatic-

kými šoumeny a profíky je opravdu zážitek na celý život. Dě-

kujeme (We love Metallica). 
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V  roce 2018 nás oslovila známá fotografka Lucie Drlíková 

s  nápadem nafotit pro WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., cha-

ritativní kalendář s inspirujícími ženami na pomoc matkám 

samoživitelkám. Nápad se nám líbil a začali jsme jej realizo-

vat. Větší část realizace proběhla v roce 2019, vše vyvrcholilo 

na konci září vydáním ojedinělého kalendáře v limitovaném 

počtu s názvem POD HLADINOU 2020. Nešlo by o nic výji-

mečného, kdyby se vše neodehrávalo pod vodou. Lucie Dr-

líková je totiž světově uznávanou fotografkou, která se spe-

cializuje na  podvodní focení a  její tvorba je velmi úspěšná 

(www.waterlanddreams.com nebo www.luciedrlikova.com). 

Náš kalendář tak není pouze kalendářem, ale obsahuje  

13 unikátních fotografických obrazů. 

Tento čin byl projektem „od žen pro ženy“, na kterém spolu-

pracovaly ženy, matky napříč různými profesemi, s různými 

životními příběhy a  osobnostmi, které mohou druhé ženy 

inspirovat a motivovat na jejich cestě. 

Pod vodní hladinou pózovalo Lucii Drlíkové několik od-

vážných a krásných žen Česka: Bára Nesvadbová, Simona 

Krainová, Nela Boudová, Lucie Vondráčková, Ester Ge-

islerová, Ivana Jirešová, Patricie Solaříková-Pagáčová, 

Michaela Tomešová,  Vlastina Kounická Svátková, Marta 

Jandová, Klára Jelínková a Věra Komárová. Titulní strana 

připadla paní Ivaně Tykač, která ztvárněním své fotografie 

představuje myšlenku, se kterou byla Women for Women za-

kládána.  

KALENDÁŘ BYLO MOŽNÉ ZAKOUPIT NA:

www.women-for-women.cz/kalendar2020 za 850 Kč.

Křest kalendáře proběhl 1. 10. 2019 v restauraci 

Mail Room Bistro na Maltézském náměstí 8 v Praze 1

 https://www.mailroombistro.com/. 

KALENDÁŘ POD HLADINOU 2020

„Díky dvanácti okouzlujícím ženám, které 

vše nafotily bez nároku na honorář, mohlo 

vzniknout nádherné mistrovské dílo, jako 

je kalendář Pod hladinou. Život totiž může 

občas připomínat rozbouřené moře. Proto 

se naše organizace snaží klienty naučit 

plavat, aby už pro svůj život nepotřebovali 

záchranný kruh. Výtěžek z prodeje kalendáře 

poputuje na podporu samoživitelkám 

i samoživitelům a jejich dětem v tíživé situaci, 

kteří jsou ohroženi zejména psychicky, 

ekonomicky i sociálně a nejsou schopni svou 

situaci vyřešit, i když se o to snaží,“

Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka obecně 

prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN 
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Každý obdržel kalendář s osobním dopisem paní Ivany Tykač.

39

Dobrý den,

právě držíte ve svých rukách náš historicky první kalendář s názvem „Pod hladinou“ pro rok 2020. Věříme, že se Vám bude líbit, 
udělá radost Vám i Vašim blízkým a to nejen pro příští rok.

Všichni máme své osobní zkušenosti a  víme, že v  životě nemáme nic jistého. Někdy stačí opravdu jen vteřina a  ocitneme se 
v rozbouřeném moři, kdy zůstat nad hladinou je velmi vysilující a bez podpory a pomoci doslova nemožné. 
V životě to už tak bývá, že problémy přicházejí jeden za druhým a mají tendenci se stupňovat. V té chvíli je pak těžké udržet se nad 
hladinou, fungovat a řešit. Pokud nemáme podporu a pomoc, mohou nás tyto problémy stahovat hlouběji a hlouběji. Najednou 
nemůžeme dýchat, topíme se a velmi často se tak můžeme dostat až na samé dno. 

Při naší práci se s  tím setkáváme takřka každý den. Proto se s  našimi projekty snažíme klienty zachytit co nejdříve, dát jim 
pomocnou ruku, potřebnou podporu a možnost se nadechnout a řešit své problémy. A nejen to. Nabízíme sólo rodičům co možná 
nejkomplexnější nástroje pro to, aby mohli měnit svůj život, vypořádat se s  problémy, pomáháme rozšířit jejich kompetence 
a informovanost, ukázat nové obzory, možnosti, inspirovat je a motivovat.  Dá se říci, že je učíme, aby si dokázali pomoci sami, 
a nejlépe aby dokázali rizikovým situacím předcházet. 

Rádi bychom Vám popřáli krásné a pohodové vánoční svátky, úspěšný rok 2020 a příjemný život nad hladinou.

Za WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Ivana Tykač 

www.womenforwomen.cz                            www.facebook.com/womenforwomencz                              www.instagram.com/womenforwomenczech



UKÁZKY Z MÉDIÍ
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Naše společnost je jako jediná z České republiky členem me-

zinárodní organizace COFACE Families Europe, která fungu-

je jako záštita či jako hlas pro potřeby rodin v Evropské unii 

i za jejími hranicemi. Hlavním cílem Coface Families Europe 

Veškeré informace a aktuality najdete na:

JSME ČLENEM MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE COFACE FAMILIES EUROPE 

je přispět k vytváření vhodnější a také funkční rodinné politi-

ky v Evropské unii. Naše společnost se účastní zahraničních 

konferencí pořádaných organizací COFACE po  celé Evropě 

a přibližuje problémy a jejich řešení za Českou republiku. 

www.women-for-women.cz www.facebook.com/womenforwomencz
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FINANČNÍ ZPRÁVA / 2019 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ K 31.12.2019
Majetek 1 548 563

Zásoby 212 615

Pokladna 9 550

Banka 36 450 727

Pohledávky 2 021 472

Poskytnuté zálohy 996 072

Náklady příštích období 43 356

Závazky obchodní 539 937

Přijaté zálohy 193 173

Závazky vůči zaměstnancům 471 950

Závazky vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění 246 842

Závazky vůči Finančnímu úřadu 84 467

Výdaje příštích období 0

Dohadné účty pasivní 2 100 326

Nerozdělený zisk minulých let 32 581 158

Jmění o. p. s. 1 000 000

NÁKLADY ROKU 2019 
Spotřeba materiálu, zboží 675 172

Spotřeba energií 468 393

Služby 12 296 758

Osobní náklady 7 645 452

Provozní náklady 3 478 319

Poskytnuté příspěvky 30 547 467

Celkem náklady 55 111 561

VÝNOSY ROKU 2019 
Výnosy  987 511

Přijaté dary 20 550 692

Přijaté příspěvky 9 230 138

Dotace 28 407 722

Celkem výnosy 59 176 063

Zisk 4 064 502

Příjemce: Správní rada WOMEN FOR WOMEN, o. p.  s.,,Vlastislavova 152/4, 

140 00 Praha 4

Účetní období: 01.01.2019 – 31.12.2019

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 Komo-

rou auditorů ČR pod ev. č. 1481

Adresa:  262 51 Dublovice 242

Výrok auditora: Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále také „Společnost") sestavené na základě 

českých účetních předpisů, která se skládá z  rozvahy k  31. 12. 2019, výkazu 

zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019, a přílohy této účetní závěrky, která 

obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující in-

formace. 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. 2019 a nákladů 

a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu 

s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok: Audit jsem provedla v  souladu se zákonem o  auditorech 

a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezi-

národní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejí-

cími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost 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 

informace, 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 in-

formace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu audi-

tora. 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 
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se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve vý-

znamném (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) nesprávné. Také posuzuji, zda 

ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypra-

covány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se ro-

zumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální 

náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 

(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způ-

sobilé 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) věcné ne-

správnosti nezjistila.

Odpovědnost správní  a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Správní rada Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věr-

ný 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 způsobené podvo-

dem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je správní rada Společnosti 

povinna posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to 

relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepře-

tržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účet-

ní závěrky, 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 neobsa-

huje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chy-

bou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je 

velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 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 eko-

nomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností 

uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skep-

ticismus. 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 vhodné důkazní infor-

mace, 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 (materiální) nesprávnosti způsobené 

chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšo-

vání, 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 postupy 

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

na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

•  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 

účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společ-

nosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

•  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 

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

ní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí 

nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 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 závěrky, a  pokud tyto informa-

ce 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 pod-

mínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

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

lohy, 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 plánovaném 

rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho prů-

běhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrol-

ním systému.

V Dublovicích dne 18. 6. 2020

Ing. Alena Doležalová 

auditor ev. č. 1481
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Velmi si vážíme podpory a důvěry, kterou nám lidé  

– jednotlivci i společnosti – každý rok věnují. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují, finančně přispívají na projekty  

Obědy pro děti a Adoptuj Marii, pomáhají nám v naší práci, spolupracují s námi  

a našim klientkám či klientům poskytují další odbornou pomoc.

Speciální poděkování patří společnosti Sev.en Commodities AG, odštěpný závod, která 

do rozpočtu naší obecně prospěšné společnosti poskytla v roce 2019 částku ve výši 20 mil. Kč. 

Dále velmi děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za velmi významnou 

finanční podporu projektu Obědy pro děti, kdy nám pro kalendářní rok 2019  

poskytli částku ve výši 29 435 000 Kč (tato částka je využívána výhradně na úhradu  

školních obědů pro konkrétní děti).  

Děkujeme!

Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka 


