
Co je u nás nového a Co Chystáme

Zpravodaj

PRAHA MOST

Naše projekty

Aktivity

Spot a vizuál projektu 

Projekt Bydlím, tedy jsem dostal minulý měsíc nový 

kabát. O tom jsme vás informovali. V červenci 

běžel na kanálech televizní stanice Prima upravený spot 

projektu. Viděli jste ho? Jak se vám líbí? 

Děti mají pravdu… i u nás se stále něco děje, a i když začaly prázdniny a čas 
dovolených, my máme stále hodně práce. Že vás to už nepřekvapuje? :o) 
Pro nás osobně je to dobře, ale na druhou stranu je to smutný ukazatel 
toho, kolik lidí na tom není nejlépe a potřebuje naši pomoc. Bohužel, 
vzhledem k vývoji předpokládáme, že podzim bude hodně náročný 
a pomoc budou potřebovat další lidé. Vše funguje jako sněhová koule. 
Do problémů se dostávají další a další lidé. Neradi o tom píšeme, neradi 
vám takové věci připomínáme, ale je to smutná pravda. 
Lidé přišli a stále přicházejí o práci, firmy šetří, protože spousta odvětví má velký útlum a nikdo 
neví, jak se bude situace dál vyvíjet. Restaurace, cestovní ruch, automobilový průmysl, kultura… 
žijeme jinak, uvažujeme jinak. Bojíme se a cítíme všudypřítomnou nejistotu. Ovšem nejistota je 
znamení pokory a tu jsme možná všichni potřebovali. 

A co se u nás dělo?

Červenec
Červenec, to je věc,
začínají prázdniny,
můžeš sbírat maliny
nebo taky jahody
a cákat se u vody,
borůvkami natřít nos,
 

každý může chodit bos, 
hledat hříbky na mechu,
trochu dělat neplechu,
chodit pozdě spát,
celý den si hrát
na kovboje, na zloděje,
pořád se tu něco děje…

Také jsme připravili nový vizuál projektu 

Spot můžete  
vidět také zde
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Jana Justová 
s dětmi Mamulová  s dětmi

Se svými 3 dětmi jsem se dostala na Azylový dům, ztratila 

jsem bydlení v bytě a potom se mi nedařilo sehnat lepší 

a stabilní bydlení pro své děti. Ocitla jsem se v tíživé situaci. 

Dcerka se mi narodila s cystickou fibrózou, veškeré finance 

putovaly na její léčbu a stále putují. Nedokázala jsem 

nic našetřit, protože mi ani na to nezbývalo. Se sociální 

pracovnicí jsem pracovala na tom, abych měla lepší bydlení 

pro své děti. Proto jsem požádala organizaci Women for 

Women, jestli by mi neposkytla pomoc s kaucí. Organizace 

mi pomohla, za což jsem velice šťastná, protože mám 

stabilní bydlení pro své děti a nemusím s nimi žít v Azylovém 

domě. Děkuji Vám.

Rozdělili jsme částku 69 000 Kč 
V červenci se nám podařilo pomoci 3 dalším rodinám a jejich 9 dětem. Rozdělili jsme částku 

69 000 Kč na kauce na bydlení. Jedné z maminek jste i vy dopomohli k získání dětí zpět z dětského 

domova, aby mohla být celá rodina pohromadě. Děkujeme za vaši pomoc a za to, že s námi 

pomáháte, velmi si toho vážíme. Program První rok má aktuálně 22 klientek v Praze a 7 klientek 

v Mostě, které čerpají komplexní podporu. Desítka klientek ukončila během minulých měsíců svůj 

dvouletý program a vrátila se do běžného života. 

PRAHA MOST

Servis rodiny
Stále u nás probíhají terapie pro rozcházející se rodiče v rámci projektu Servis rodiny, o kterém 

jsme se blíže zmiňovali v minulém čísle. Nyní bychom rádi sdělili pár čísel v rámci této 

pomoci: Za 1. pololetí 2020 jsme již pomohli 25 rodinám (cca 60 osob).

       Počet hodin jednotlivých služeb:
• Mediace (9 rodin) + edukace – 75 hod.

• Terapie (15 rodin) – 162 hod.

• Koordinace – 100 hod.

Celkem: 337 hod.

Náklady za toto pololetí: cca 200 000 Kč bez nákladů na provoz – pouze za služby pro klienty. Velký 

úspěch mají též terapie pro veřejnost. Jsou to lidé, kteří mohou přijít s jakýmkoliv problémem, který 

jim život přichystá. Většinou se o nás dozvědí v jiných institucích, se kterými spolupracujeme (např. 

OSPOD), nebo od svých známých, kteří již naší terapie využili a rádi tuto službu doporučují svému 

okolí. 

Děkuji organizaci WOMEN 

FOR WOMEN, která mi 

pomohla v těžké situaci.  Také 

bych chtěla poděkovat lidem, 

co organizaci přispívají. Bez 

Vás bych si kauci na bydlení 

nemohla dovolit.

Krásné  
videovzkazy 
naleznete zde



Servis vztahů 

Vztahy jsou tou nejtěžší disciplínou. Všichni je 

řešíme dnes a denně. Období, které všichni 

prožíváme, je velkou zatěžkávací zkouškou i pro 

naše vztahy. Zvládneme to, když budeme mít chuť 

to řešit a budeme mít podporu. Léto je plné různých 

akcí a i my pro vás jednu máme – v období prázdnin 

nabízíme PÁROVÉ TERAPIE ZDARMA. Jak říkáme: 

„Nastal čas vztahy uzdravovat“ a my jsme tu proto, 

abychom vám pomohli.

Vzhledem k tomu, že informovanost mezi lidmi je 

opravdu malá a ne vždy si uvědomujeme veškerá 

úskalí, povinnosti a dopady, které nás v případě 

rozchodu nebo rozvodu jako rodiče čekají, je dobré 

si potřebné informace zjistit ještě předtím, než 

rozhodnutí uděláme. Proto jsme se k Večerům 

o vztazích rozhodli od srpna pořádat pravidelná 

Setkání s právníkem, kde v malé skupince budete mít 

možnost se dozvědět potřebné informace a probrat 

s právníkem věci, které vás zajímají, trápí, nebo které 

potřebujete upřesnit. Víme, že s informacemi člověk 

reaguje jinak, než když informace nemá. Přece jen se 

jedná o velmi zodpovědný krok, a je tedy vhodnější si 

předem odpovědět na podstatné otázky. Nejen kvůli 

nám samotným, ale především kvůli našim dětem.

Zde je naše pozvání:
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Nadále se snažíme 
také publikovat naše 
názory, doporučení, 
pohledy i informace. 
Ať už více odborně 
nebo odlehčeně. Tento 
měsíc naleznete např. 
v časopisu E-Pravo 
článek s názvem 
Závislost na vztahu. 
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Na konci července jsme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy předali velmi obsáhlou 

a podrobnou Průběžnou monitorovací zprávu za období od 1. 1. do 30. 6. 2020. Průběžná mo-

nitorovací zpráva mapuje půlroční období a zároveň je transparentním dokladem snah společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., a jejího projektu Obědy pro děti o soustavné zkvalitňování konkrétní 

poskytnuté pomoci potřebným dětem na základních školách po celé České republice. Tým projektu 

Obědy pro děti vyvíjí veškerou svou činnost v souladu s cíli projektu a také s principy podmínek do-

tačního programu MŠMT a zároveň poskytuje podporu ministerstvu v přiblížení této problematiky 

a možných způsobů řešení. Dokladem o přístupu při řešení problematiky, kterou se projekt Obědy 

pro děti zabývá, je důraz kladený na participaci pedagogů základních škol při definování, plánování 

a realizaci veškerých kroků. Což koresponduje s filozofií obecně prospěšné společnosti – být ote-

vření, přístupní a pružně a operativně reagovat na požadavky ze stran rodičů, pedagogů, sociálních 

pracovníků, institucí, dárců a také zbytku veřejnosti s jediným cílem stále zlepšovat funkční, efek-

tivní a kvalitní systém se stále přesnějším cílením na potřebné děti a zachováním jednoduchosti 

nutných procesů. 

Obědy pro děti 

33 027 481 Kč 

24 936 016 Kč 

24 936 016 Kč 

Příjem I. části  
dotace na rok  
2020 ve výši:

Uhrazeno  
od 1. 1. 2020  

do 30. 6. 2020

Výše nevyčerpané 
částky I. části  

dotace k 30. 6 2020

Kraj Počet ZŠ/ŠJ Počet dětí  Finanční prostředky

Hlavní město Praha 25 192  467 450 Kč

Jihomoravský 25 272  536 132 Kč

Jihočeský 34 259  522 273 Kč

Pardubický 38 407  849 882 Kč

Královéhradecký 21 207  422 573 Kč

Kraj Vysočina 16 155  304 371 Kč

Karlovarský 3 46  96 376 Kč

Liberecký 21 216  451 752 Kč

Olomoucký 31 336  650 216 Kč

Plzeňský 16 150  314 226 Kč

Středočeský 49 500  1 048 759 Kč

Moravskoslezský 48 696  1 363 608 Kč

Ústecký 33 512  1 014 287 Kč

Zlínský 29 262  526 175 Kč

Vyřízené žádosti
Školní rok 2020/21 – část 2020 (k 24.7.2020)

389

4 210

Počet 
zapojených škol

Počet dětí

8 568 080

Finanční
prostředky v Kč

Školní rok Počet  
ZŠ/ŠJ

Rozdíl 
mezi 
roky

Počet dětí
Rozdíl 
mezi 
roky

Výše finančních 
prostředků Rozdíl mezi roky

2015/2016 664 3286 10 090 139 Kč

2016/2017 766 + 102 5214 + 1928 19 198 872 Kč + 9 108 733 Kč

2017/2018 871 + 105 6876 + 1662 27 705 747 Kč + 8 506 875 Kč

2018/2019 916 + 45 7893 + 1017 31 591 207 Kč + 3 885 460 Kč

2019/2020 956 + 40 8658 + 765 38 219 087 Kč + 6 627 880 Kč
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Kraj Počet ZŠ/ŠJ Počet dětí Finanční prostředky

Praha 25 192 723 421 Kč

Jihomoravský 23 253 784 715 Kč

Jihočeský 34 259 817 967 Kč

Pardubický 36 386 1 247 058 Kč

Královéhradecký 20 191 609 121 Kč

Kraj Vysočina 15 153 479 686 Kč

Karlovarský 3 46 152 789 Kč

Liberecký 21 216 704 897 Kč

Olomoucký 31 336 1 016 863 Kč

Plzeňský 16 150 494 990 Kč

Středočeský 48 491 1 646 858 Kč

Moravskoslezský 44 661 2 071 626 Kč

Ústecký 32 467 1 422 182 Kč

Zlínský 27 256 802 808 Kč

Vyřízené žádosti 
Školní rok 2020/21 – část 2021 (k 24.7.2020)

375

4 057

Počet 
zapojených škol

Počet dětí

12 974 981

Finanční
prostředky v Kč

Obědy pro děti 



Součástí Průběžné monitorovací zprávy bylo i vyhodnocení dopadu, zhodnocení specifik a pře-

sahu poskytnuté pomoci za školní rok 2019/2020. Každý rok zjišťujeme tyto skutečnosti ana-

lýzou dat z provedeného online dotazníkového průzkumu ve všech registrovaných základních 

školách. Online dotazník obsahuje otázky týkající se zhodnocení vlivu a přínosu poskytnuté pomo-

ci u zapojených dětí, analýzu silných a slabých stránek fungování projektu, vnímaných příležitostí 

pro děti a možných budoucích hrozeb pro tuto podporu školního stravování. Dále jsme zjišťovali 

zaznamenané překážky ve školním roce 2019/20 a opětovný zájem zapojení se ve školním roce 

2020/21. Letos jsme se také zaměřili na získání informace o možné formě spolupráce pro motivaci 

zatím nezapojených subjektů ZŠ/ŠJ v České republice. Součástí byly otevřené otázky k dalšímu vy-

jádření a dotazům ze strany škol.

Obdrželi jsme zpět vyplněný dotazník od celkem 570 subjektů, z celkového počtu 975 oslo-

vených ZŠ/ŠJ (uzavřené darovací smlouvy úhrady školních obědů potřebných dětí 2019/2020 

– uhrazeno donátory celkem). Výsledné hodnocení se týká necelých dvou třetin podpořených 

dětí, z jejich celkového počtu 8 815 ve školním roce 2019/2020.

Ukázky výsledků dotazníkového řízení za minulý školní rok 2019/2020
Jaké vnímáte nejvýznamnější silné stránky při podpoře žáka/žáků v projektu Obědy pro děti ve vaší ZŠ/ŠJ?

Z konkrétních komentářů...
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dítěte a jeho lepší  

zapojení do kolektivu 

spolužáků

Zlepšení  
stravovacích,  
stolovacích  

a hygienických 
návyků

Zlepšení  
chování  

a nálady dítěte  
a pocitu  

sebevědomí

Zvýšení
 docházky 

a aktivity dítěte

Zlepšení
 zdravotního 
stavu dítěte

Zlepšení  
studijních

 výsledků a lepší 
motivace  

ke vzdělání

683

1520

2508 2524
2841 2872 3012

•  Podpora zájmu o spolupráci se školou – určitý 
závazek rodičů vůči škole a dětem.

•  Dítě je jako všichni ostatní.
•  Dítě není vyčleněno z kolektivu.
•  Pestrý jídelníček – seznámení s novými druhy 

potravin, jejich ochutnání.
•  Všechna pozitiva se kladně promítnou na celé 

rodině. Většinou se jedná o matky samoživi-
telky, které jsou vystaveny denně stresovým 
situacím „co zaplatit dříve“. Zabezpečení stra-
vování jejich dítěte je jistojistě činí klidnějšími, 
což se pozitivně odráží v rodinné atmosféře 
a komunikaci s dítětem.

•  Zmírnění stigmatizace sociálního vyloučení.
•  Děti mohou plynule přecházet z vyučování 

na odpolední aktivity ve školní družině, bez 
nutnosti odcházet domů na oběd. 

•  Eliminace sociálních rozdílů.
•  Zklidnění dítěte, větší zapojení do kolektivu.
•  Zlepšení spolupráce s rodiči.
•  Zlepšení spolupráce rodičů a školy.
•  Lepší vztahy mezi rodinou, dítětem a školou.
•  Obecně je to pomoc celé rodině. Rodiče 

nejsou v takovém stresu a nepohodě.
•  Pomoc rodině v nelehké situaci.
•  Komunikace s rodinou – příjemnější! 

Vděčnost, že jim škola umožnila a zařídila 
stravování zdarma.

•  Zlepšení spolupráce rodiny a školy.
•  Pomoc rodinám, které si nemohou obědy pro 

děti dovolit, jídlo pro tyto děti, které mnohdy 
celý den hladoví, děti se zároveň těší na obědy 
a na čas strávený se spolužáky, učení stolova-
cích návyků, které z domova děti neznají. 

•  Děti se alespoň jednou za den pořádně nají.
•  Dobrý pocit, že také patří do skupiny, že není 

vyčleněn, že se necítí méněcenný. Mám to, 
co ostatní. 

•  Zejména poskytnutí zdravé stravy.
•  Zlepšení chování.
•  Opravdu nejvíc je to, že se děti dostatečně na-

jedí. Máme zapojené děti z rodin, kde je hlad.
•  Motivace rodičů ke spolupráci se školou.
•  Seznámení se stravou, kterou dítě z domácího 

prostředí nezná.

Dotazníkové šetření



V dotazníkovém šetření se objevilo i spousta krásných poděkování: 

„Vynikající komunikace s pracovnicemi WOMEN FOR WOMEN, rychlé vyřízení žádostí, změn, ochota 

pomoci. Všichni pracovníci projektu, včetně vedení a zakladatelů, si zaslouží velké poděkování. Ještě než 

státní aparát „prozřel“ a začal na obědy přispívat, nadace již existovala a peníze potřebným na obědy 

poskytovala. Po vstupu státu do financování se zvýšila administrativní zátěž, ale díky ochotným pracov-

nicím se dá vše v pohodě zvládnout. DĚKUJEME!“

Poděkování WOMEN FOR WOMEN
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Jaké vnímáte nejvýznamnější příležitosti při zapojení se do projektu Obědy pro děti 
a podpoře žáka/žáků ve vaší ZŠ/ŠJ?
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Užívejte si druhou polovinu prázdnin, 
 ve zdraví, v klidu a pohodě!  
Krásné léto vám za tým W4W přeje 
Ivana Tykač, ředitelka

Z konkrétních komentářů...

•  Sociální rozdíly se mezi dětmi zvětšují 
a projekt Obědy pro děti je v té nejzákladnější 
potřebě stírá.

•  Trávení času se spolužáky v jídelně, učení se 
stolovacím návykům a řádu.

•  Uvedeno již výše.
•  Setkáváme se s případy, že i žák druhého 

stupně neumí stolovat a není navyklý na tep-
lou stravu.

•  Opravdu se některé děti po zapojení do toho-
to programu začaly zúčastňovat školních akcí 
– divadlo, výlet. Dokonce 2 rodiny našetřily 
na školu v přírodě – v minulém školním roce. 

•  Správné chování mezi lidmi.
•  Všechny uvedené body vnímám pozitivně, ale 

v konkrétní situaci se jedná o dlouhodobý pro-
ces. Obzvlášť poslední dva body, bohužel.

•  Vzhledem k nabídce bezplatného stravování 
navštěvují naši školu vícečetné rodiny z okol-
ních obcí, přestože u nich je malotřídka. Tento 
„vedlejší efekt“ pomáhá ke zvýšení počtu žáků 
v naší malé plně organizované škole.

•  Zlepšení vztahu ke škole, větší otevřenost 
i vděčnost.

•  Dobrý projekt.
•  Příležitost udělat dítě šťastnější, samostat-

nější. 
•  Dítě nebude vyčleněno z kolektivu a hlavně 

bude mít jedno teplé jídlo denně zajištěné.
•  S Vaší organizací v projektu „Obědy pro děti“ 

spolupracuji téměř od začátku a jsem více než 
spokojená.

•  Dle mého názoru je to naprosto výjimečný 
projekt, a to jak z pohledu pomoci dětem, tak 
i z pohledu administrativního. Jsme samostat-
ná ŠJ a hodně záleží na spolupráci se školami 
a vstřícnosti a důvěře zřizovatele. U nás to 
funguje, řekla bych, skvěle. 

•  Váš projekt z pohledu administrativy (téměř 
vše přes webové stránky bez zbytečných slo-
žitostí) je perfektní a hlavně, pokud ředitelka 
školy vytipuje žáka a splňuje požadavky, mů-
žeme tohoto žáka kdykoliv zařadit do projektu 
během školního roku. 


