ZPRAVODAJ
Milí přátelé,

PROSINEC
2020

zdravíme Vás v novém roce a doufáme, že nám všem tento rok přinese více dobrého.
Především budeme potřebovat mnoho zdraví a k tomu si všichni přejeme novou naději, větší jistotu, jasnější zítřky, svobodu
pro život. Snad dokážeme v tomto roce zužitkovat vše dobré, k němuž nás rok 2020 přes to všechno přivedl a co nás naučil.
Třeba to, že budeme trávit více času se svými blízkými doma i v přírodě, aniž by nás k tomu někdo nutil. Že si uděláme
čas pro sebe – na své koníčky a na věci, které jsme spoustu let či měsíců odkládali. Že budeme držet více spolu, budeme
si více pomáhat a budeme se vzájemně podporovat. Je toho tolik, co můžeme udělat. Vše je totiž hlavně o nás a na nás.
Neztrácejme naději, zdravý rozum, optimismus, víru v lidi, chuť do života, a i když nás aktuální situace nutí být negativní,
snažme se být za každé situace pozitivní (jediný okamžik, kdy to opravdu nejde, je jen ve chvíli, kdy člověk prožívá nějakou
tragédii – přejeme nám všem, abychom takové okamžiky nikdy nezažili) a zodpovědní. Opatrujte se.
Snad jste Vánoce a další dny volna strávili ve zdraví s lidmi, které máte rádi. Advent, Vánoce a konec roku je vždy velmi
náročným obdobím a letos se to ještě umocnilo tou atmosférou, která je všude kolem nás. Všichni se nacházíme v takové
divné podtlakové bublině s názvem covid-19. Tlak je to velký. Trpí naše psychika, trpí naše vztahy. Vše nás stojí více sil
a energie, abychom vše ustáli v klidu, míru a s láskou. Doufáme, že jste to všichni zvládli bez šrámů na duši či na srdci.
A pokud ne, tak mějte na mysli, že říci si o pomoc není žádná ostuda. I kdyby to mělo být jen proto, aby se člověk mohl opět
znovu a naplno nadechnout.

A co se u nás dělo v prosinci?
Vezmeme to tentokrát trochu v rychlosti, protože do roku 2020 už se nechceme vracet ani v myšlenkách .o)

200ks

notebooků

Do Vánoc se nám podařilo rozdat ve spolupráci se základními školami a našimi partnery takřka
200 notebooků. Zbylých cca 40 ks si děti převezmou začátkem měsíce ledna. Své majitele již
znají a děti se na trochu opožděného ježíška už těší. Distanční výuka je stále na pořadu dne
a poptávka je stále velká.
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Na základě zkušeností z projektu, aktuální situace a faktu, že online výuka bude na různých
stupních škol využívána stále častěji, budeme v podpoře vzdělávání pokračovat i v tomto roce.
Chtěli bychom nalézt funkční možnosti, jak děti více podpořit v dovednostech a vědomostech,
které jsou pro formu distanční výuky či online vzdělávání obecně nezbytné. Bez kterých nemají
děti šanci v těchto formách uspět. Úkol to nebude snadný. Základem je propojení tří různých
světů – pedagogů, rodičů a dětí. Doba se změnila. Potřeby jsou jiné. Děti se učí věci, které je sice
fajn vědět, ale nejsou nezbytností. Je čas se zastavit a říci si, co je podstatné a potřebné a co
naopak nějakou dobu počká nebo není třeba vůbec.

První společný rozhovor
Ivany a Pavla Tykačových
V neděli 20. 12. 2020 jste se mohli podívat na velmi příjemný a osobní rozhovor
manželů Ivany a Pavla Tykačových v pořadu KB Interview s Martinem Moravcem.
V rámci rozhovoru jste měli možnost zhlédnout i reportáž o projektu IT pro děti:
https://cnn.iprima.cz/porady/kb-interview/20122020-ivana-a-pavel-tykacovi
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„Pokud chcete
přežít, největší
pravděpodobnost
nemají nejsilnější ani
nejinteligentnější,
ale ti, kteří se dokáží
nejrychleji adaptovat.“
Charles Darwin
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Děkujeme!
Projekt IT pro děti – náš nováček s transparentním účtem číslo 888555868/5500
obdržel absolutně první dar bezprostředně po jeho založení. Dne 23. 10. 2020 byla
přijata částka ve výši 10 000 Kč od společnosti KODAP City, s.r.o., a následoval
další příliv příspěvků a důvěry od partnerů a podporovatelů projektu. Společnost
KODAP podporuje již čtvrtým rokem dva potřebné žáky, věnuje ročně 12 000 Kč
na Obědy pro děti a navíc sleduje naše novinky a neváhá se s námi operativně pustit
do nových sfér!! Děkujeme všem partnerům, kteří pomáhají s námi.

Souhrnné i jednorázové Potvrzení o přijetí daru vystavujeme a zasíláme donátorům
elektronicky. Pokud na Vás nemáme kontaktní údaje, neváhejte se na nás obrátit
na info@w4w.cz.

Facebooková skupina
„Nejen IT pro děti“
• Již máme 153 členů.
• V rámci skupiny jsme napřímo věnovali 10 repasovaných pevných PC, které jsme obdrželi
od jednoho z našich dárců. Dalších 6 pevných počítačů jsme darovali od společnosti BIS
Czech rodičům z okolí Mostu.
Reakce obdarovaných: „Moc děkuji Nejen IT za super počítač pro mého syna. Syn ho má pod
stromeček. Ale už teď vím, že bude mít radost.“
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Bydlím, tedy jsem
Program První rok
Praha

• Aktuálně máme 18 klientek, v prosinci žádná nová klientka nenastoupila, jedna ukončila
program na vlastní žádost z důvodu návratu k manželovi. Tato klientka docházela s manželem
i do projektu Servis vztahů a jsme rádi, že jejich snaha byla úspěšná. Máme radost, když se nám
daří vztahy uzdravovat. Ale především je to zásluha daného páru a toho, že oba chtěli jejich vztah
zachránit. My poskytujeme podporu, ale pracovat na vztahu musí „ti dva“.
• Obdrželi jsme celkem 6 nových žádostí do programu.
• Nejčastější témata u aktuálních klientek: Především situace vyplývající z vládních opatření
z důvodu pandemie – náročné podmínky v zaměstnání, karanténa ve školkách, uzavření škol,
ošetřovné, špatná finanční situace, ztížené podmínky pro hledání nového zaměstnání, uzavřené
obchody, distanční komunikace s úřady a institucemi (nedostupnost), odklad soudních řízení,
znovuspuštění odložených splátek. Dlouhodobým problémem je přechod do vlastního bydlení
– vysoké ceny bydlení v Praze.
• Pro děti klientek programu První rok jsme před Vánoci dostali již tradičně krásné dárky
od studentů Prague British School. Děti pomáhají dětem a přináší to spoustu radosti.

Most

• V Mostě máme 9 klientek.
• Dne 14. 12. jsme natáčeli webinář Vztahy za hranou s Centrem pro celou rodinu.
Zde odkaz na všechny pozvané:
https://www.youtube.com/results?search_query=vztahy+za+hranou
představení činnosti W4W v Mostě:
https://www.youtube.com/watch?v=XYpxnjBirHk
• Knížka první (k)rok – informaci o možnosti stažení ve formátu pdf zdarma jsme předali a knihu
nabídli konkrétně těmto fcb skupinám: Maminky z Mostu, Matky samoživitelky a otcové
samoživitelé, Samoživitelky, Maminky v nouzi, Bydlím v Mostě, Most si pomáhá, Domácí násilí,
STOP domácímu násilí, Pomoc maminkám a ženám v nouzi, Vztahy a vztahologie – co nás pálí?
• Diakonie ČCE nám vybrala pro naše děti klientek dárky k Vánocům jako poděkování za skvělou
spolupráci při zajištění vzdělávání jejich pěstounských rodin (Vědomé rodičovství). Klientky
a poté i děti měly velkou radost.

Zaměstnanci společnosti Sev.en Energy se rozhodli udělat našim klientkám radost
a připravili jim a jejich dětem vánoční stromečky. Zde odkaz na fcb:
https://www.facebook.com/skupinaSev.enEnergy/photos/a.1026581470709184/3825023037531666.

Zde jsou ozdobené stromečky zaslané maminkami.
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Poradny
V sociální poradně jsme zodpovídali v prosinci především tato témata: kauci na bydlení, pomoc s bydlením a financemi, odchod od partnera (co to formálně obnáší), dávky a státní podpora.
V právní poradně nejčastěji řešíme otázky týkající se výživného, svěření dítěte do péče, rozvodu a otázky týkající se nájemních smluv v rámci programu Kauce na bydlení. A také řešíme sepsání
dohody o výživném a péči.

Program Kauce na bydlení
V prosinci jsme měli napilno, vzhledem ke konci roku se na nás obracelo hodně samoživitelů
ve svízelné situaci. Před Vánoci jsme podpořili 4 rodiny a vyplatili částku téměř 60 000 Kč. Dalších
65 rodin má u nás schválenou podporu, ale nedaří se jim najít potřebné bydlení.
I tato skutečnost potvrzuje, jak důležité je konečně začít velmi aktivně a prakticky řešit otázku dostupného bydlení, protože bydlení by mělo být považováno za základní životní podmínku a ne luxus.
Pro rok 2021 připravujeme rozšíření programu tak, aby se nám podařilo pomoc ještě lépe zacílit
a zefektivnit.

4

rodiny

60 000 Kč
bylo vyplaceno

65

rodin má u nás schválenou podporu

Pobočka Most
Služby pro veřejnost byly žádané i v prosinci. Až do 22. 12. jsme měli zaplněné termíny našich odborníků – psychoterapeutů. Bohužel, termíny na logopedii jsme museli přesunout na leden z důvodu
nemoci.

8

Terapie dospělí:
terapie pro 8 osob

5

Terapie děti:
terapie pro 5 dětí

19/16/4

V rámci Servisu rodiny využilo v listopadu terapii
19 rodičů a 16 dětí. K tomu proběhly 4 mediace.
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Servis vztahů
V

projektu Servis vztahů jsme v prosinci začali pracovat s několika novými klienty, kteří mají
chuť svůj vztah uzdravit. Velmi nás těší, že naši klienti chtějí na svých vztazích pracovat.
Doufáme, že brzy bude možné setkávat se s klienty i osobně, ne jen v online prostředí.

Online vztahová poradna
Naše Online vztahová poradna je stále velmi populární. Hodně se ve Vašich dotazech objevuje
téma rozchodů a nezdravě fungujících vztahů. Jsme tu i nadále pro Vás, neváhejte se na nás obrátit,
rádi Vás podpoříme.

Vztahové inspirace
V současné době dostávají naše vztahy dost zabrat. Oslovili jsme proto některé naše
spolupracující párové terapeuty s tím, co by nám v současné době mohlo ve vztazích pomoci,
naše „Vztahové inspirace“ naleznete na webových stránkách níže:
Mgr. Tomáš Prajzler doporučuje ve vztazích nepanikařit:
https://servisvztahu.cz/zkusme-ve-vztazich-nepanikarit/
Jakub Strážnický, M.A., upozorňuje, abychom neobviňovali vztah,
pokud se v současné době necítíme dobře
https://servisvztahu.cz/neobvinujme-vztah/
a naše kolegyně Mgr. Petra Meisnerová vzkazuje, že máme možnost si vybrat:
https://servisvztahu.cz/mame-moznost-si-vybrat/

Na půdě Servisu vztahů
Od ledna připravujeme nový vztahový seriál,
který se jmenuje „Na půdě Servisu vztahů“. Seriál
natáčíme opravdu na půdě a bude o vztazích.
V každém z jednotlivých dílů se v rozhovoru mezi
naší case manažerkou Kamilou Šaffkovou, párovou
terapeutkou Lenkou Matoušovou a koučem Petrem
Vykopalem máte možnost dozvědět, jak přemýšlejí
o jednotlivých tématech, na která se nás často ptají
naši klienti ve vztahové online poradně.

Tipy a Triky
Pro zkrácení zimních večerů Vám doporučujeme
náš vztahový miniseriál Tipy a Triky, ve kterém si
naše párová terapeutka ze Servisu vztahů Lenka
Matoušová povídá s koučem Petrem Vykopalem
s velkou nadsázkou na téma vztahy. Všechny díly

A náš prosincový
vztahový vzkaz:

Zkuste předsevzetí do nového
roku: „Dodržovat své
partnerské dohody“
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tohoto seriálu propojují slova, která ve vztahu používáme jako jeden ze základních prostředků
naší vztahové komunikace. Ve svých rozhovorech Lenka s Petrem poukazují na to, jakou mají
slova v našich vztazích moc a jak záleží na tom, jak svá slova do vztahu vpouštíme. Slova mohou
být velmi vlídná, laskavá a vztahům prospívající, nebo mohou být naopak velmi výbušná, iritující,
vyčítací, zákeřná, krutá, odporovací, otravná i pekelná. O tom všem si Lenka s Petrem povídají
a vymýšlí různé komunikační strategie, jak na to, když si chceme partnera nechat, nebo se
naopak chceme partnera zbavit. Oba každopádně nepochybují o tom, že vlídná komunikace
vztahům prospívá, ale i občasný konflikt či nedorozumění do vztahů patří a zdravý vztah takový
konflikt bez problému ustojí. Důležité však je naučit se svá slova používat uvážlivě a s rozmyslem.
Tedy samozřejmě v případě, že si svého partnera chcete dlouhodobě ponechat :o).
Hezky se bavte, a jestli se Vám některé příklady budou zdát povědomé, pak vězte, že se jedná
o podobnost čistě náhodnou.
https://servisvztahu.cz/servis-vztahu/tipy-a-triky-videa/

Obědy pro děti
O

bědy pro děti na konci roku 2020 i přes nouzový stav nezahálely a po uzavření rekordního
počtu darovacích smluv v historii tohoto projektu od roku 2013, kdy „nám“ v tomto školním
roce obědvá přes 9 200 školáků a další již mají zažádáno, jsme připravovali smlouvy 2021, tak aby
potřebné děti mohly obědvat již od počátku ledna. Při tvorbě tohoto vydání našeho Zpravodaje již
víme, že děti do uzavřených základních škol nenastoupily, ale do jídelen si pro své obědy chodí a těší
nás, že tam, kde školní jídelny fungují, mají jistotu pravidelného teplého oběda i nyní…
Školy byly také v průběhu prosince vyzvány k vyúčtování daru a zaslání přeplatku z odhlášených
obědů zpět na transparentní účet.

„Rok 2020 byl pro všechno a všechny hodně těžký. Pandemie COVID-19 ovlivnila životy
miliónů lidí, způsobila omezení až zastavení ekonomiky, plošné uzavření základních, středních
i vysokých škol a v mnoha případech i škol mateřských. Ze dne na den jsme byli všichni nuceni
přizpůsobit se nové, nestandardní situaci, která byla ovšem velmi dynamická a měnila se každý
den či týden. Distanční výuka byla neznámými vodami pro mnoho pedagogů, kteří mnohdy
neměli pro takovou formu vzdělávání potřebné podmínky, a velmi náročná pro rodiče, kteří
pracovali a k tomu museli převzít roli pedagogů a vyučovat děti doma. Samozřejmě to zasáhlo
i nás a projekt Obědy pro děti. Když se na jaře zavřely základní školy a děti se zpět do lavic
vracely až na konci května, setkávali jsme se během června s informacemi od učitelů, jak se děti
těšily zpět do školy na teplé jídlo. Bohužel i toto byl důsledek pandemie, která v našem státě
způsobila dlouhotrvající nouzový stav s radikálními opatřeními a navazujícími ekonomickými,
sociálními i společenskými důsledky. Dostáváme zprávy ze škol, že v příštím školním roce
předpokládají nárůst dětí, které budou potřebovat pomoci. Bohužel, nebude se to týkat už
jen té nejnižší sociální vrstvy, ale dotkne se to i střední třídy. Je pochopitelné, že nám přijde
velké množství přeplatků, které vznikly především z důvodu uzavření škol, ale nepochybujeme
o tom, že je v plné výši využijeme na úhradu žádostí pro děti v novém roce.“
W4W, OPD
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Zde jsou aktuální čísla poskytnuté pomoci:
Kraj
Hlavní město Praha
Jihomoravský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Kraj Vysočina
Karlovarský
Liberecký
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Moravskoslezský
Ústecký
Zlínský
CELKEM

Počet ZŠ/ŠJ
78
60
78
74
67
32
18
50
66
32
116
103
81
77
932

Počet DS
161
131
162
161
135
67
38
108
136
64
240
222
166
168
1959

Počet dětí
554
566
612
740
569
276
204
447
683
308
1024
1558
1317
633
9491

Finanční prostředky
3 098 461 Kč
2 805 304 Kč
2 994 645 Kč
3 619 449 Kč
2 800 675 Kč
1 305 881 Kč
982 782 Kč
2 267 442 Kč
3 240 839 Kč
1 497 057 Kč
5 213 218 Kč
7 484 667 Kč
6 056 594 Kč
3 141 721 Kč
46 508 735 Kč

Udělala nám radost
V prosinci nám radost udělala spousta vtipných a krásných vánočních přání a PF 2021 od spolupracujících
škol. I když jsou již svátky za námi, nedá nám to se s Vámi o některé z nich nepodělit.

ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN
Vzkaz od jednoho z dárců...

Ať jsi ve škole
nebo doma,
dobře se najíst je
prostě prima! :-)
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Poděkování
N

a konci roku patří naše velké poděkování všem úžasným dárcům. Někteří z nich podporují
projekt Obědy pro děti od samého počátku a zasílají finanční prostředky pravidelně
měsíčně již sedmým rokem! Nejčastěji si berou pod patronát jednoho školáka a ročně tak zasílají
na transparentní účet projektu číslo 888555999/5500 částku ve výši celkem 6 000 Kč.

P

rojekt IT pro děti – náš nováček s transparentním účtem číslo 888555868/5500 obdržel
absolutně první dar bezprostředně po jeho založení. Dne 23. 10. 2020 byla přijata částka
ve výši 10 000 Kč od společnosti KODAP City, s.r.o., a následoval další příliv příspěvků a důvěry
od partnerů a podporovatelů projektu. Společnost KODAP podporuje již čtvrtým rokem dva
potřebné žáky, věnuje ročně 12 000 Kč na Obědy pro děti a navíc sleduje naše novinky a neváhá se
s námi operativně pustit do nových sfér!! Děkujeme všem partnerům, kteří pomáhají s námi.
Souhrnné i jednorázové Potvrzení o přijetí daru vystavujeme a zasíláme donátorům elektronicky.
Pokud na Vás nemáme kontaktní údaje, neváhejte se na nás obrátit na info@obedyprodeti.cz.
Dne 21. 12. 2020 jsme podali žádost a kompletní projekt k Dotačnímu programu pro nestátní
neziskové organizace na podporu školního stravování pro žáky základních škol na rok 2021. Celkově
jsme požádali o 51 mil. Kč. Výsledky bychom se měli dozvědět nejpozději na začátku února.

#hlaskteryjeslyset
N

aši kampaň můžete i nadále vidět na kanálech FTV Prima a společnosti AT Media, ve stanicích
metra i jednotlivých vagonech, tramvaji, v časopisech, bigboardech i smartboardech. Viděli
jste ji? Měli byste nějaké otázky na naše ambasadory? Ptejte se. Na tento rok připravujeme několik
akcí a máte se na co těšit, pokud nám tedy náš PES dovolí .o)

ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN

PROSINEC 2020

Women for Women v médiích – výběr prosinec:

V období celoroční rekapitulace a novoročních předsevzetí Vám děkujeme
za dosavadní spolupráci, podporu a přízeň a do nového roku Vám přejeme
mnoho zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Za celý tým W4W
Ivana Tykač, ředitelka

