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Díky nastavenému systému v projektu IT pro děti a také díky našim 

zkušenostem coby rodičů jsme zjistili, co dalšího dětem chybí. 

Jedná se o dovednosti a znalosti, které jsou ovšem nezbytné pro 

zvládání online výuky obecně. Především jde o práci s textem, 

vyhodnocování, zda se jedná o důležitou nebo méně důležitou 

informaci, že hledaný výraz (když jej nenaleznu) musím nazvat 

jinak, abych se k informaci dostal, že když mi vyhledavač nalezne 

spoustu odkazů, není to tak, že všechny jsou pravdivé atd. … 

V těchto věcech dnes děti potřebují podporu, bez toho bude pro 

ně online výuka složitá a bez pomoci dospělých to půjde jen těžko. 

Na to bychom se chtěli tento rok také zaměřit. Vzdělávání je jedno 

z našich nejhlavnějších témat. 

Milí přátelé,   
leden nám utekl jako voda a byl více méně ve znamení uzavírání 
předešlého roku a nastavování plánu pro rok letošní. 

Ve spolupráci se základními školami a našimi partnery zajišťujeme pro 

děti ze sociálně slabých rodin IT techniku k tomu, aby se mohly účastnit 

distanční výuky. Jde nám o to, aby nevypadávaly ze systému vzdělávání 

a mohly být i nadále součástí školního kolektivu. 

Ti, kdo nás znají, vědí, že se nespokojíme jen tak s něčím, a když zjistíme 

nějaká úskalí, další problémy či potřeby, snažíme se hledat řešení. 

Ředitelka jedné ze základních škol, 

zapojených v projektu IT pro děti.

Jaké zkušenosti 
máte vy? 

Jaký je váš názor? 
Podělte se s námi. 
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Dalších 17 notebooků bylo předáno pro distanční výuku žákům většinou druhého 

stupně Fakultní základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická. Počítač zůstane dětem,  

a to i žákům 9. tříd, kterým se v příštím roce bude hodit třeba na středních školách. 

17 ks notebooků

Předání
 zachytila reportáž 

České televize 
a vy jste ji mohli 

vidět zde

Facebooková skupina 
„Nejen IT pro děti“
• Již máme 157 členů 

• V rámci skupiny jsme napřímo věnovali další pevné počítače díky společnosti Bis Czech.
„Také se přidáváme 

s velkým díky 
za počítač!!! 

Ode dneška se 
na něm holčina učí, 

děkujeme moc!“

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140107-udalosti-v-regionech/obsah/811862-pocitace-detem-na-distancni-vyuku?fbclid=IwAR3cNoRFAYgL3EyVCv_EqUm_COQu0v5i1wM_r7JhAK23rBarA57MMA0Mu0Ahttp://
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Bydlím, tedy jsem  
Program První rok  

Praha 
• Obdrželi jsme celkem 9 nových žádostí do programu.
•  Nejčastější témata u aktuálních klientek: Přetrvávají situace vyplývající z pandemie (omezení 

v zaměstnání, uzavření škol, karanténa ve školkách, špatná finanční situace, nedostupnost 
a špatná komunikace s úřady, pro nezaměstnané obtížné podmínky pro nalezení práce), 
na klientky aktuálně více dopadá omezení sociálních kontaktů a volnočasových aktivit. Stálý 
problém nedostupného bydlení pro rodiče samoživitele.

Most 
•  Klientky i jejich děti navštěvují neustále terapie, kde se snaží vypořádat s nelehkou minulostí 

a nyní navíc s nelehkou situací kvůli pandemii ve světě – jak skloubit zaměstnání + distanční výuku, 
jak zvládnout hospodařit s nižším finančním rozpočtem domácnosti, jak si uchovat psychickou 
stabilitu, jak odpočívat aj. 

•  Nadále maminky plně využívají naši právní pomoc, kde jim naše zkušená právnička mj. pomůže 
s vyřešením výživy a výchovy, vypořádáním SJM, vymáháním/zvýšením výživného. 

•  Nemalou pomoc představuje pro některé naše klientky i podporované bydlení, jako další nabízená 
pomoc v tomto projektu.

19
Aktuálně máme 

19 klientek,  
v lednu nastoupila 

jedna nová. 

9
V Mostě máme  

9 klientek. 

304
V roce 2020 jsme  
celkově obdrželi  
304 žádostí  
a vyplatili kauce  
ve výši 778 840 Kč. 

90 000 Kč
V lednu jsme vyplatili  
5 kaucí za celkem  
90 000 Kč. 

299 506 Kč
Moc děkujeme všem, kteří  
přispívají, bez těchto příspěvků  
by se nám to nepodařilo.  
Na transparentním účtu  
máme 299 506 Kč.

Poradny
V sociální poradně jsme zodpovídali v prosinci především tato témata: kauci na bydlení, 
pomoc s bydlením a financemi, dávky a státní podpora, rozpad vztahu, domácí násilí.

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. 

Program Kauce na bydlení

Letos se chceme v projektu vedle poskytování pomoci zaměřit na prevenci, aby se samoživitelé 
nedostávali do ještě horší situace než té, kterou řeší. 

Nově například nabízíme zdarma právní kontrolu smluv, protože praxe nám ukazuje, že leckdy 
podepíší něco, co není v pořádku.
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PRAHA MOST
Pobočka

Samozřejmě většinu poskytovaných služeb ovlivňují epidemiologická opatření vydaná vzhledem 

k pandemii a aktuálnímu stupni PES. Pokud je nařízeno, přesouvá se většina služeb do online 

prostoru. 

Zde je přehled služeb, které mimo naše projekty 
v Mostě nabízíme: 
Kdokoliv z veřejnosti bude potřebovat právní konzultaci, může se k nám telefonicky objednat 

do právní poradny, která je 1x měsíčně na pobočce zdarma. 

Nabízíme též pro širokou veřejnost psychologickou pomoc. Může se na nás obrátit kdokoliv 

s jakýmkoliv problémem, který by rád vyřešil (minulost, partnerský vztah, rodičovství, vztahy 

v zaměstnání aj.). Tato služba je za symbolickou spoluúčast 200 Kč/hod.

Zjistili jsme, že na Mostecku je velký nedostatek logopedické péče, proto jsme se rozhodli 

v minulém roce začít poskytovat, jako další z našich služeb, právě logopedii, která je též 

za přijatelnou cenu 200 Kč/hod. Nyní k nám volají jak pediatři, tak samy maminky, kteří tuto 

službu v Mostě velice vítají.

Terapie dospělý: 
terapie pro 12 osob. 

Statistika za leden

Terapie děti: 
terapie pro 3 děti.

Logopedie: 
16 dětí.

Servis rodiny

Jsme rádi, že v této nelehké době, kdy psychologickou pomoc potřebuje více a více lidí, můžeme 

i nadále pomáhat klientům Okresního soudu v Mostě. Tedy rozvádějícím se rodičům a jejich dětem, 

pro které i za běžných okolností není situace vůbec lehká. Klienti mají nárok na 5 terapií zdarma a my 

již po roční spolupráci víme, že někteří klienti i po vyčerpání těchto termínů docházejí k paní tera-

peutce dál a využívají terapie jako službu pro veřejnost, anebo se některé z klientek projektu Servis 

rodiny stávají klientkami projektu Bydlím, tedy jsem a jeho programu První rok.

Edukační kurz na zvyšování rodičovských kompetencí pro účastníky soudu nyní probíhá v menším 

počtu rodičů v souladu s nařízeními, proto jsme nabízeli více termínů za měsíc – 4/1, 18/1 a pak 25/1.

V rámci Servisu rodiny  
využilo v lednu terapii 
24 rodičů a 16 dětí. 

K tomu proběhla
1 mediace.
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Servis vztahů
Servis vztahů v lednu oslovilo několik nových klientů, kteří prochází nějakou vztahovou krizí 

a přejí si ji úspěšně zvládnout a tím udržet svou rodinu. Jsme rádi, že to nevzdáváte a za svůj vztah 

bojujete. Dlouhodobý vztah vždycky znamená velké úsilí, není to jen pohoda a romantika, občas je 

to opravdu pěkná dřina. Odměnou je však fungující rodina a bezpečné zázemí jak pro oba partnery, 

tak pro jejich děti. 

„Pečujte 
o svůj vztah“ 

A náš lednový vztahový vzkaz:

Více najdete v našem článku: 
https://servisvztahu.cz/pece-o-vztah-vyzaduje-skutecny-zajem-o-druheho/.

Naše Online vztahová poradna je stále populárnější. 

Obracíte se na nás s různorodými vztahovými potížemi. 

Z tohoto důvodu jsme pro vás vymysleli seriál „Na půdě 

Servisu vztahů“, kde o vašich dotazech společně 

přemýšlíme a snad některé z vás naším rozhovorem 

dokážeme i inspirovat k nějakému řešení. Na první díl 

našeho seriálu se můžete podívat zde:

Obědy pro děti
Projekt Obědy pro děti běží dál. Právě finišuje vyúčtování za období září až prosinec, zpracováváme 
závěrečnou zprávu za rok 2020 pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a do toho kolegyně 
přijímají další nové žádosti a vyřizují rozpracované. Aktuální čísla tohoto školního roku přinášíme zde:

Školní rok 2020/21, žádosti celkem, k 27. 01. 2021: 
Kraj Počet ZŠ/ŠJ Počet DS Počet dětí Finanční prostředky

Hlavní město Praha 78 162 561 3 116 709 Kč

Jihomoravský 62 132 569 2 813 279 Kč

Jihočeský 79 163 614 2 986 652 Kč

Pardubický 74 161 753 3 662 817 Kč

Královéhradecký 67 135 569 2 799 699 Kč

Kraj Vysočina 32 66 276 1 305 725 Kč

Karlovarský 18 38 204 981 882 Kč

Liberecký 50 105 448 2 270 244 Kč

Olomoucký 67 133 688 3 254 497 Kč

Plzeňský 32 65 311 1 501 414 Kč

Středočeský 117 236 1031 5 237 595 Kč

Moravskoslezský 104 223 1565 7 476 765 Kč

Ústecký 81 169 1330 6 083 702 Kč

Zlínský 78 168 642 3 160 611 Kč

Celkem 939 1956 9561 46 651 591 Kč

Děkujeme všem 
učitelům ze 

základních škol 
zapojených v projektu 
Obědy pro děti, že jim 

není osud jejich žáků 
lhostejný.

https://servisvztahu.cz/na-pude-servisu-vztahu/
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S tímto tématem se na nás v lednu obrátila redakce MF DNES. 

#hlaskteryjeslyset
Stále se můžete setkávat s kampaní #HLASKTERYJESLYSET. Společně s ambasadory řešíme přípravy na rok 2021. 

Jsme moc rádi, že se o věci zajímají detailně a chtějí se více zapojit do naší činnosti. 

Za celý tým W4W
Ivana Tykač, ředitelka

Děkujeme všem za podporu a přejeme vám 
mnoho zdraví, optimismu a energie. 


