
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁME

Milí přátelé,
omlouváme se, že Vám červnový zpravodaj přinášíme se zpožděním. Červen měl u nás trochu raketové tempo, a proto 
jsme měli velmi dlouhou brzdnou dráhu :o) Jak jste v červnu zvládli s dětmi návrat do škol, případně do školek? Věříme, 
že určitě bez problémů! Přece jen to byla pro nás rodiče už úleva a taková malá generálka na září, kdy si všichni přejeme, 
aby bylo vše již za námi. Držme si palce! 
Prázdniny jsou již v plném proudu, ale u nás i tak nezahálíme. Naše práce je postavena na individuálním přístupu a také 
na tom, že chceme dělat věci, které jsou potřeba, které tu chybí a které opravdu pomáhají. Čas od času zaktualizujeme 
i naše stávající projekty, abychom lépe zareagovali na situaci a potřeby lidí. Stejně tomu bylo u nás i v červnu, kdy jsme 
spojili dva naše projekty, které dostaly nový název a novou strukturu. 

ZPRAVODAJ

PRAHA MOST

Naše projekty

Aktivity

Bydlím, tedy jsem
V zhledem k tomu, že jsme se od roku 2012 velmi posunuli a dnes už nepomáháme pouze ženám 

s dětmi v nouzi, ale také mužům samoživitelům, dětem, rodičům… Spojili jsme v červnu 

dva projekty, které pomáhají samoživitelům – Podporované bydlení a psychosociální pomoc 

a Adoptuj Marii. Samoživitelé jsou řadu let ohroženou skupinou. To se ví, hodně se o tom mluví, ale 

nástrojů podpory moc není. Stejně tak programů 

zaměřených na prevenci. Mnoho samoživitelů (ať 

už maminek nebo otců) musí každý den zdolávat 

překážky, které s tímto dnes již fenoménem souvisí. 

Bydlení je jednou ze základních potřeb, kterou 

musí samoživitelé zajistit sobě a svým dětem, 

aby mohli být spolu. Dnes, když není bydlení 

dostupné a samoživitelky jsou velmi často na trhu 

diskriminovány, je to velký problém. A právě proto 

jsme se již před lety rozhodli zaměřit se především 

na tento problém a pomoci samoživitelům či 

potenciálním samoživitelům s bydlením. Nabízíme dva 

projekty, které řeší bydlení ve dvou úrovních. Oba jsme 

v červnu spojili pod jeden název „Bydlím, tedy jsem“ 

ČERVEN
2020

91 tis.
V Programu 
Kauce na bydlení 
jsme v červnu 
uhradili částku 
ve výši 91 tis. Kč. 
Zpracováváme 
však desítky 
dalších žádostí.
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a tento projekt jsme naplnili dvěma funkčními programy (nástroji pomoci): 1. Kauce na bydlení – pro 

ty, kteří svou situaci zvládají, ale nedosáhnou na důstojné a bezpečné bydlení pro sebe a své děti kvůli 

chybějící rezervě finančních prostředků, kdy všichni pronajímatelé požadují kauci. Popř. si již nemohou 

dovolit platit tak vysoké nájemné a absence finanční rezervy jim brání najít si levnější bydlení. Tím se 

navíc dostávají do rizika, že se dostanou do větších a větších problémů (dluhy). 

2. První rok – pro ty, kteří se potýkají s mnoha problémy, které již nedokáží 

bez pomoci řešit, a potřebují komplexní podporu. Vedle dotace na bydlení či 

podporovaného bydlení formou námi pronajatého bytu musí ovšem pracovat 

na řešení své situace. U nás se totiž pouze nebydlí.   

D ále jsme nově poskytli jednotlivcům naši knihu „Jak přežít první (k)rok, Praktický průvodce 

nejrizikovějším obdobím samoživitelství“ v pdf formě. Stačí si ji objednat. Je to kniha, která nejen 

pomáhá, ale také velmi dobře funguje jako prevence. Svou formou je kniha ojedinělá, protože kombinuje 

beletristický přístup a praktického průvodce problematikou.  

Jádrem knihy je 7 modelových případů zpracovaných podle reálných příběhů 7 žen, 

které se s dětmi ocitly ve složité životní situaci. Klíčové momenty jednotlivých příběhů, 

na které lze zároveň poukázat jako na typické, jsou okomentovány odborníky z různých 

oborů (psycholog, psychoterapeut, právník, finanční poradce, sociolog apod.), včetně 

rad a tipů, jak se s danou situací vypořádat. Na závěr je pak uveden výběr důležitých 

a užitečných kontaktů, které se mohou v krizové situaci hodit, a nejen tehdy. Mladým, 

kteří navazují vztahy, mohou příběhy ukázat několik signálů, odpovědět na otázky 

a pomoci se některých situací vyvarovat. Přece jen se člověk chová jinak bez informací, 

než když informace má. Zjistí třeba, jakou zásadní roli hrají rodinné vzorce… apod. 

Ukázky z knihy a objednávkový formulář naleznete zde: 

https://women-for-women.cz/kniha-jak-prezit-prvni-krok/. 

Dobrý den

jmenují se Berta Kroková a dostala jsem se do obtížné situace finanční. Důvod mě situace byl odchod od partnera mám syna malého a zůstali jsme bez domova využili jsme pomoci svaté Markéty v Brně kde jsme se dozvěděli i o možnosti požádat vás na pomoc s kauci moje situace je finančně náročná z důvodu že pronájmy a kauce jsou příliš vysoké. 
Bohužel můj ex manžel nepomáhá finančně a ani nemá zájem platit alimenty na syna. Není lehké psát o své situaci nebo rozepisovat vše nikdy by mě nenapadlo že dopadnu tak jak jsem bohužel dopadla ale musím se postavit na nohy a postarat se o moje dítě. Jsem ráda že existuje nadaca která pomáhá maminkám s dětmi. Zůstali jsme se synem bez ničeho a bohužel syna mám teď doma kvůli koronaviru takže to mám složitý teď i s práci moje maminka už nežije a můj otec mi nemůže nijak pomocí finančně by to nezvládl. Já doufám že vše bude v pořádku a vytvořím malému pěkný domov a nic mu nebude chybět. Bohužel některé partnerství nevydrží a dopadá to všelijak můj případ je ten že muj život v partnerství nebyl šťastný a nebyl ani nijak šťastný pro mého syna. Já moc děkuji za pomoc 

S pozdravem Kroková Berta

Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.bydlimtedyjsem.cz.

Pokud by měl někdo zájem, na stránkách jsme také zveřejnili náš velký průzkum s názvem 

„Problematika sólomatek v České republice“, vč. infografik „Co znamená být sólomatkou v ČR“ 

 – čísla a typologie. Vše naleznete zde https://bydlimtedyjsem.cz/feminizace-chudoby/ 

Jak přežít první (k)rok
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PRAHA MOST

Servis rodiny v Mostě jede na plné obrátky. Ve spolupráci s okresním soudem nabízíme rozvádějícím 

se rodičům, aby nalezli svou cestu a mohli jít dál sami, ale stále jako rodiče. Mají možnost navštívit 

edukační kurz, který je zaměřen na rodičovské kompetence a rodiče se v něm dozvědí, jak to svým 

dětem sdělit, co děti vědět potřebují, co by s dětmi naopak řešit neměli apod. Za dva roky došlo 

v Mostě k dohodě 98 % rodičů. Jak budou tyto dohody stabilní a funkční, budeme vědět za několik let, 

ale i toto je velký úspěch. Dále mají rodiče možnost využít psychoterapie a mediace. 

Rozvod je složité období pro všechny jeho aktéry. A jediné, co v takové situaci stát rozvádějícím 

se rodičům nabízí, je soud. Přitom všichni víme, že pouhá zmínka o soudu věci spíše eskaluje, než 

neutralizuje či zlepšuje. Stejně tak by měli rodiče vědět, že odpovědnost za svá rozhodnutí a činy nesou 

především oni sami a není dobré nechávat rozhodnutí o jejich životě a životě jejich dětí na soudu. Soud 

by pak měl řešit cca ta 2 %, kde není dohoda reálná a kde je třeba, aby instituce zasáhla a rozhodla 

v nejlepším zájmu dítěte. Ale opět – kdo z nás ví, co je nejlepší zájem dítěte, když se to netýká nás 

samotných a ten konkrétní život nežijeme? 

Stále platí, že mezi služby pro veřejnost, které lze prostřednictvím naší 
pobočky v Mostě využít, patří: 
  Psychologické služby pro dospělé 

 Psychologické služby pro děti

 Logopedické služby pro děti (od září)

  Právní poradna 

 Sociální poradna

Objednat se můžete telefonicky, e-mailem nebo zasláním zprávy prostřednictvím formuláře na našich 

webových stránkách https://women-for-women.cz/sluzby-pro-verejnost-most/.

Servis rodiny
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V Servisu vztahů pokračujeme v podpoře rodičovských párů, aby svůj vztah udrželi a uzdravili. 

Odpovídáme také na spoustu „vztahových“ dotazů v naší on-line poradně.  

V souladu s naším úsilím o edukaci v oblasti vztahů jsme také v červnu zorganizovali další večer z našeho 

cyklu „Večerů o vztazích“, který pravidelně každý měsíc v projektu Servis vztahů pořádáme. Tentokrát 

náš večer vedl přední párový terapeut Honza Vojtko a byl na téma „Vztahy a mýty“. Máte snad pod kůží 

některé z mýtů, které vám vaše vztahy pěkně komplikují? Očekáváte například, 

že pravá láska vám přinese nikdy nekončící stav blaženosti? Že vám vaše 

drahá polovička zařídí vaše štěstí? Nezařídí. Opravdu ne. Na světě je 

jen jeden člověk, který to dokáže. Víte, kdo to je? Vy sami. :-) Nebo jste 

přesvědčeni, že k dosažení harmonického dlouhodobého vztahu není 

nutné žádné úsilí a že v takovém vztahu nezažijete žádnou nepohodu, 

starost či těžkost? Je nevěra podle vás zabiják vztahu a může za ni vždy 

jen ten podvádějící? Nebo se týká vás obou a je to symptom něčeho 

hlubšího, co se mezi vámi schovává? Vztah je pořádně těžká záležitost. 

Udržovat ho a živit ho, neustále něco řešit, sdílet, budovat. Pěkná dřina, 

co? A o tom všem nám H:o)nza Vojtko vyprávěl.

Další „Večer o vztazích“ plánujeme po prázdninách ve čtvrtek 

3. září s psychologem a párovým terapeutem Petrem 

Kačenou na téma „Jak se nerozvést“. Jste srdečně zváni, 

podrobné informace najdete na našem webu. 

Servis vztahů

A v projektu Servis vztahů jsme se pustili do přípravy 

jedné opravdu velké věci! Zatím nic neprozradíme, jen 

to, že je to velmi potřebné téma s velmi ambiciózními 

cíli, kde se budeme snažit propojit různé světy.

 My a pár dalších odborníků. Držte nám palce!



Obědy pro děti 

Proškolení statutárních zástupců

I toto následuje za koronavirovou situací... Vážíme si dosavadní podpory dárců, která je opravdu velká, 

i vašich zpráv, kterými nám dáváte vědět… Někteří dárci se dostali sami do složitější situace a po-

máhat druhým je proto těžší. Chápeme to, situace je opravdu vážná a děkujeme všem, kteří se s námi 

rozloučili. Věřme, že bude zase lépe… Musí!

Dne 15. 6. 2020 jsme na pozvání opět navštívili Pardubický kraj, kde se s projektem Obědy pro 

děti cítíme takřka už jako doma. Tentokrát se jednalo o akci Proškolení statutárních zástupců 

a hlavních kontaktních osob škol a školních zařízení Pardubického kraje zapojených do 6. výzvy OP 

PMP MPSV. Jako partner jsme mohli opět představit projekt Obědy pro děti a zodpovědět praktické 

dotazy. I když jsme měli strach, abychom se už moc neopakovali, nakonec se otevřelo spoustu témat, 

o kterých jsme společně s řediteli škol hovořili. Opět se nám potvrdilo, jak velký smysl mají tyto výjez-

dy a jaký okamžitý efekt rostoucí tendence zapojených škol mají.
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Dobrý den, 
chci se rozloučit s Vámi a s Vaším 
projektem, který je velice záslužný. 
Bohužel mne současná situace donutila 
přehodnotit mé finanční aktivity a již 
nadále nebudu do Vašeho projektu 
přispívat. Přeji Vám hodně hodně 
přispěvatelů a spokojených dětí.
S díky za vše, co děláte.

Vážená paní….
děkuji za Váš e-mail a shrnutí všech aktivit, 
jimiž v této době pomáháte, a to i nad rámec 
projektu Obědy pro děti, do kterého jsem 
byla zapojena i já. Ráda Vás v budoucnu opět 
podpořím, až se situace zlepší.
Přeji W4W mnoho úspěchů ve všech jejích 
projektech a také spoustu odhodlání 
a energie do projektů nových!

Vážení,

od začátku tohoto školního roku podporuji 

v rámci Vašeho projektu Obědy pro děti jednoho 

žáka v Olomouckém kraji. Bohužel v tuto chvíli 

nemohu v dané finanční podpoře pokračovat. 

Současnou „kovidovou“ krizí byl značně zasažen 

cestovní ruch, v rámci něhož pracuji. Velmi ráda 

Váš projekt v budoucnu opět podpořím, jakmile to 

pro mne bude opět finančně únosné. Omlouvám se 

za způsobené komplikace a děkuji za pochopení.

Vašemu projektu Obědy pro děti přeji mnoho sil 

pro zvládnutí tohoto nelehkého období. 

... I když předpokládáme, že se poptávka a žá-

dosti do projektu Obědy pro děti v příštím 

školním roce podstatně zvýší, ve WOMEN FOR 

WOMEN, o. p. s., jsme na to připraveni.
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O den později, tj. 16. 6. 2020, jsme přijali 

milé pozvání od statutárního města Plzeň 

a převzali významné ocenění Mecenáš plzeňské-

ho školství za rok 2019/2020. Děkujeme, velice si 

toho vážíme. Už nyní se těšíme na zářijovou pora-

du ředitelů škol, kde dostaneme možnost o téma-

tu hovořit se všemi řediteli škol z regionu, probrat 

s nimi jejich zkušenosti a pokusit se rozptýlit obavy 

z náročnosti, které možná někteří mají. Věnovat 

tomu čas má pro nás velký smysl. 

Žádosti na nový školní rok 2020/2021

9 000

Mecenáš plzeňského školství

O d 1. 6. 2020 je spuštěno přijímání žádostí od škol. Máme tedy za sebou první měsíc, a ačkoliv 

školní rok skončil, zdá se, že ne všichni odjeli na prázdniny, jelikož nové žádosti stále přichází.  

Na celý školní rok je možné zasílat žádosti pro potřebné děti v aplikaci až do 30. 9. 2020. Následně bude-

me přijímat žádosti na období kalendářního roku 2021 – školního roku 2020/21. Na nový školní rok jsme 

již obdrželi žádosti pro bezmála 3 500 dětí.

Kraj Počet ZŠ/ŠJ Počet dětí  Finanční prostředky

Hlavní město Praha 20 144  870 688 Kč

Jihomoravský 21 248  1 203 997 Kč

Jihočeský 26 210  1 075 221 Kč

Pardubický 35 374  1 931 537 Kč

Královéhradecký 16 153  754 109 Kč

Kraj Vysočina 13 118  589 526 Kč

Karlovarský 3 46  249 165 Kč

Liberecký 19 212  1 136 966 Kč

Olomoucký 25 270  1 322 841 Kč

Plzeňský 13 87  475 635 Kč

Středočeský 39 337  1 742 787 Kč

Moravskoslezský 36 567  2 835 174 Kč

Ústecký 26 411  1 925 427 Kč

Zlínský 27 246  1 236 714 Kč

319

3 423

Počet 
zapojených škol

Počet dětí

17 349 787

Finanční
prostředky v Kč

Žádosti v projektu „Obědy pro děti“ 
ve školním roce 2020/21  podle krajů – část 2020

Na konci června jsme také uzavřeli celý školní 

rok 2019/2020, kde jsme pomohli takřka 

9000 dětem z celé České republiky.



Pevné zdraví a spoustu pozitivní 
energie za tým W4W
Ivana Tykač, ředitelka
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Kraj Počet ZŠ/ŠJ Počet dětí Finanční prostředky

Olomoucký 70 598 2 551 210 Kč

Moravskoslezský 103 1332 5 856 599 Kč

Ústecký 89 1280 5 351 734 Kč

Hlavní město Praha 80 544 2 757 241 Kč

Karlovarský 19 189 834 187 Kč

Pardubický 78 686 3 053 954 Kč

Plzeňský 36 295 1 300 129 Kč

Zlínský 78 575 2 542 386 Kč

Jihomoravský 64 485 2 190 239 Kč

Královéhradecký 76 545 2 500 397 Kč

Středočeský 117 1025 4 636 221 Kč

Liberecký 52 460 1 978 574 Kč

Jihočeský 81 590 2 575 003 Kč

Kraj Vysočina 32 211 953 073 Kč

8 815

975

Počet 
zapojených škol

Počet 
dětí

39 080 947

Finanční
prostředky v Kč

Dotazníkové šetření

Děkujeme

Také jsme vyhlásili další dotazníkové šetření, které je zaměřeno především na vyhodnocení vlivu po-

skytnuté pomoci za uplynulý školní rok. Každoroční dotazníkové šetření je naším „završením“ škol-

ního roku, zpětná vazba je pro nás velmi cenná a pro řešení celé problematiky velmi důležitá a přínosná. 

Dovolili jsme si opět oslovit všechny subjekty škol a školních jídelen s uzavřenou darovací smlouvou 

Obědy pro děti 2019/20 a odeslali jim prosbu o vyplnění online dotazníku, který nám přinese informace 

o dopadech poskytnuté pomoci, jimiž si stále potvrzujeme i něco nového, s čím můžeme efektivně pra-

covat dál. Děkujeme školám za spolupráci, celkové vyhodnocení představíme v dalším měsíci.

Stále dostáváme krásné obrázky od dětí, které nám uděla-

jí vždy velkou radost. 

Vyúčtování stravování – očekáváme vysoké přeplatky záloh na stravování školáků 

za období uzavřených škol.

Přehled uzavřených darovacích smluv 
v projektu „Obědy pro děti“  
ve školním roce 2019/20 podle krajů


