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PÁR SLOV NA ZAČÁTEK

PÁR SLOV NA ZAČÁTEK
Vítáme vás u naší výroční zprávy za rok 2018 a děkujeme vám, že jste si udělali čas na její přečtení. Rádi bychom vám vaši důvěru a přízeň oplatili možností nahlédnout do zákulisí projektu
VašeVýživné.cz. Nyní vám tedy představíme naši činnost za rok 2018 a podělíme se s vámi
i o plány pro rok současný.
V roce 2018 se řady našich klientů opět rozšiřovaly o další rodiče samoživitele, kteří zaznamenali dluh na výživném a požádali nás o pomoc s jeho řešením. Jsme rádi že nejen těm novým,
ale také stávajícím klientům jsme mohli podat pomocnou ruku. Důležitá je přitom nejen materiální pomoc, ale také ta psychická. Právě z tohoto důvodu v roce 2018 úspěšně fungovala
naše psychologická poradna, v jejímž rámci jsme poskytovali a stále poskytujeme bezplatné
telefonické konzultace se zkušenou psycholožkou.
V roce 2018 se nám podařilo získat a odeslat rodičům téměř 60 milionů korun. Toto číslo nás
naplňuje optimismem, protože ač máme před sebou ještě obrovské množství práce, vidíme,
že naše úsilí má smysl.
I v roce 2018 jsme však bohužel zaznamenali případy, u kterých jsme nedokázali najít řešení.
Pevně věříme, že do budoucna se bude vymahatelnost dlužného výživného už jen zlepšovat
a že v dohledné době dokážeme pomoci i tam, kde to doposud nebylo možné.
Naše aktivity však nespočívají pouze v samotné asistenci při vymáhání dlužného výživného.
Věnujeme se také již zmíněné psychologické pomoci a v neposlední řadě i vzdělávání laické
či odborné veřejnosti. Právě znalost problematiky je více než důležitá. Proto se pravidelně
setkáváme s pracovníky odborů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kteří s rodiči samoživiteli denně přicházejí do styku, se zástupci médií, kterým pravidelně poskytujeme rozhovory, a také se aktivně účastníme politických diskuzí, jejich prostřednictvím můžeme působit
na ty nejpovolanější.
Kdybych měl ve zkratce shrnout hlavní náplň naší práce za předchozí rok, jednalo by se o následující body:
•
•
•
•
•
•
•

odborná pomoc s vymáháním dlužného výživného,
psychologická pomoc rodičům samoživitelům,
účast v politických i jiných diskuzích,
předávání informací laické i odborné veřejnosti,
předávání stanovisek a výsledků analýz médiím,
poskytování informací prostřednictvím blogu a sociálních sítí,
veřejné vystupování – účast na akcích nebo v televizních pořadech.
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Stejně jako v předchozích letech, i nyní musím vyjádřit svou vděčnost týmu, který na projektu
VašeVýživné.cz pracuje. Podařilo se nám sestavit takový tým, který pomoc samoživitelům bere
nejen jako práci, ale také jako poslání. Panuje u nás přátelská a milá atmosféra, což dle mého
názoru pozitivně ovlivňuje i kvalitu poskytovaných služeb.
Náš projekt má před sebou ještě hodně dlouhou cestu. Věříme však, že i každý dílčí posun
je opravdu významný. Každý jeden příběh, s nímž k nám samoživitelé přicházejí, je důležitý.
A každé jeho vyřešení je pro nás tím největším úspěchem.
Za VašeVýživné.cz
Filip Sýkora
předseda
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O PROGRAMU VAŠEVÝŽIVNÉ.CZ

O PROGRAMU VAŠEVÝŽIVNÉ.CZ
Program VašeVýživné.cz funguje pod záštitou Asociace neúplných rodin už od roku 2015.
Hlavní činností je pomoc rodinám s vymáháním dlužného výživného. Obracet se na nás mohou nejen rodiče, kterým bývalý partner dluží výživné na děti, ale také samotné děti, které
již dosáhly plnoletosti.
Kromě asistovaného vymáhání výživného se zabýváme i psychologickou pomocí pro rodiče
samoživitele a osvětou v oblasti výživného. Pravidelně se setkáváme se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí i dalších institucí, promlouváme však i do vládních diskuzí. Kromě
toho se účastníme akcí pro rodiče, kde odpovídáme na dotazy a zlepšujeme informovanost o dané problematice. Za tímto účelem jsme zřídili i bezplatnou telefonní linku na čísle
800 400 441, kde se na nás mohou rodiče kdykoliv obrátit. Na dotazy poté odpovídáme
i prostřednictvím e-mailu info@vasevyzivne.cz nebo Facebooku, kde jsme založili soukromou skupinu s názvem Rodina, výživné a vše s tím spojené.
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ROK 2018 V ČÍSLECH

ROK 2018 V ČÍSLECH
Každý rok zpracováváme analýzy, na základě kterých poté volíme další kroky a směřování našeho projektu. Jak vypadal rok 2018, to už si můžete prohlédnout sami.
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ROK 2018 V ČÍSLECH

Tím nejlepším výsledkem loňského roku je zcela jistě pokles celorepublikového dluhu na výživném, který se dostal pod hranici deseti miliard korun. Za poslední tři roky tak došlo k poklesu
o tři miliardy, což hodnotíme jako velký úspěch, a doufáme, že tento trend bude pokračovat
i nadále.
Oproti roku 2017 poté došlo i k nárůstu počtu rodičů registrovaných do programu. Zatímco v roce 2017 jich bylo 9 635, v roce 2018 jsme překročili desetitisícovou hranici a dostali
se na celkový počet 10 295 přijatých žádostí.
Kromě toho narůstá i průměrná výše soudem určených alimentů pro děti. V roce 2017 činilo
průměrné výživné 2 200 Kč měsíčně, v roce 2018 to bylo o 600 Kč více, tedy 2 800 Kč měsíčně.
Spolu s výší výživného však vzrostl i průměrný dluh na výživném, který se v roce 2018 zastavil
na 92 000 Kč (zatímco v roce 2017 to bylo 87 000 Kč).
V roce 2018 jsme na základě žádostí klientů zahájili 1 800 nových exekucí. Na celorepublikové
úrovni bylo zahájených exekucí celkem 4 200.
A co nám udělalo největší radost? Určitě to byla částka 58 500 000 Kč, která označuje sumu
odeslanou rodičům vymáhajícím výživné prostřednictvím našeho programu. Doufáme, že tato
částka do budoucna jen poroste, a že naopak dlužné výživné i procentuální podíl rodičů, kterým jsme nedokázali pomoci, bude klesat.
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CO JSME DĚLALI NAVÍC?
Jak už jsme několikrát zmínili, pomoc rodinám s asistovaným vymáháním výživného není naší
jedinou činností. V každé situaci se snažíme dělat ještě něco navíc – ať už je to účast na nejrůznějších akcích, pravidelná tvorba blogu, aktivita na sociálních sítích nebo opakované výstupy v médiích.
Akce pro veřejnost
Chceme být vidět a co nejvíce se s rodiči setkávat i osobně. Proto nesedíme jen v našich kancelářích, ale vyrážíme i do terénu. V roce 2018 jsme tak zavítali například na veletrh sociálních
služeb do Horních Počernic nebo na charitativní bazárek pro Madlenku. Kromě toho jsme
pro maminky s dětmi zorganizovali akci ke Dni matek, která se konala v pražském hotelu Juliš.

Den matek v pražském hotelu Juliš.
https://www.vasevyzivne.cz/den-matek-s-vasevyzivne-cz/
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Den matek v pražském hotelu Juliš.
https://www.vasevyzivne.cz/den-matek-s-vasevyzivne-cz/

Veletrh sociálních služeb v Horních Počernicích.

CO JSME DĚLALI NAVÍC?
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Veletrh sociálních služeb v Horních Počernicích.

Charitativní bazárek pro Madlenku.
https://www.vasevyzivne.cz/bazarek-pro-madlenku/

CO JSME DĚLALI NAVÍC?
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Spolupráce s OSPODy i dalšími odbory
Kromě rodičů samoživitelů a dalších jednotlivců poté pravidelně potkáváme i pracovníky OSPODů
a dalších odborů, kteří se při své práci setkávají s rodiči samoživiteli. Cestujeme za nimi do různých měst v republice. Vzájemná výměna informací nám poté výrazně pomáhá v naší činnosti.

Návštěva OSPODu ve Vlašimi.
https://www.vasevyzivne.cz/setkani-s-ospody-a-urady/

Návštěva metodického dne Odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje v Ostravě.
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Blog
V roce 2018 jsme pokračovali v tvorbě blogu, kterou jsme zahájili už v roce 2016. Právě blog
je jedním z klíčových nástrojů pro pomoc rodičům s jejich každodenními starostmi. V našich článcích se zaměřujeme nejen na zodpovídání často kladených dotazů od našich klientů, ale také
na informace o aktuálním dění nebo nejrůznější tipy. Někdy volíme vážnější témata, jindy se snažíme trochu odlehčit a vykouzlit čtenářům úsměv na tváři. Pokud máme možnost, prostřednictvím
blogu se snažíme i pomáhat – například tím, že zveřejňujeme příběhy statečných rodičů.
Témata článků odpovídají častým dotazům našich klientů.
https://www.vasevyzivne.cz/vyzivne-nemusi-byt-jen-pro-deti/
Přinášíme tipy, které pomáhají s každodenními činnostmi.
https://www.vasevyzivne.cz/jak-se-s-detmi-spravne-ucit/
Inspiraci pro psaní zábavných příběhů ze života čerpáme od nás i našich klientek a klientů.
https://www.vasevyzivne.cz/maminka-katka-prvni-dovolena-s-detmi/
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Sociální sítě
Sociální sítě jsou nedílnou součástí každodenní komunikace. Proto tam nemůžeme chybět ani my.
Na sociálních sítích dáváme vědět o všech novinkách, zároveň se však řídíme pravidlem, že na sociální sítě se lidé chodí bavit. Aby měli (nejen) maminky a tatínkové, kterým pomáháme, klidné
místo pro ničím nerušenou konverzaci s ostatními rodiči, vytvořili jsme na Facebooku uzavřenou
skupinu sloužící pro řešení veškerých problémů, zajímavostí i novinek.
Facebook: https://www.facebook.com/vasevyzivnecz/
Facebooková skupina: https://www.facebook.com/groups/1801404480168532
Instagram: https://www.instagram.com/vasevyzivne.cz/
Spolupráce s médii
Dobře si uvědomujeme moc a sílu médií. Proto je informujeme o problematice výživného, a dostáváme tak toto téma před širokou veřejnost. Naše pravidelné mediální výstupy zároveň považujeme za ten nejlepší boj proti zkresleným a nepodloženým informacím, které se mohou objevovat.
Moc si vážíme toho, že jsme se pro média stali jedním z odborníků na danou problematiku. O tom
svědčí fakt, že jsme pravidelně zváni k nejrůznějším diskuzím a naše stanovisko je často žádáno
při nových vládních rozhodnutích.

Účast v diskuzi pořadu Otisky doby České televize.
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Výstup v Událostech České televize.

Výstup v Televizních Novinách na TV Nova.

CO JSME DĚLALI NAVÍC?
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Výstup v reportáži televize Prima.
Soupis všech mediálních výstupů projektu VašeVýživné.cz naleznete zde:
https://www.vasevyzivne.cz/media
Další tiskové zprávy jsou k dispozici zde:
http://www.fyi.cz/tag/vase-vyzivne/
Zapojení do politické diskuze
O problematice výživného diskutujeme nejen s médii, ale zapojujeme se i do politických diskuzí.
Komunikace s těmi, kteří mají možnost reálné změny, je totiž podle nás opravdu výjimečně důležitá. V roce 2018 jsme se tak například v Poslanecké sněmovně setkali s poslancem Lukášem Kolaříkem nebo jsme se zúčastnili semináře pořádaného europoslancem Tomášem Zdechovským,
kde jsme jednali o otázce zálohovaného výživného. S kanceláří poslankyně Olgy Richterové jsme
poté komunikovali ohledně digitalizace sociální problematiky výživného. Neméně důležité poté
bylo i setkání se zástupci úřadu ministryně Maláčové, kde jsme u kulatého stolu představili náš
program a proklamovali naše požadavky v oblasti výživného. Velmi nás potěšilo i vyjednání záštity
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti nad naší připravovanou brožurou pro rodiče samoživitele.
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NAŠE HOSPODAŘENÍ
Přijaté příspěvky celkem

3.075.985,- Kč

Ostatní výnosy

152,- Kč

Výnosy celkem

3.076.137,- Kč

NÁKLADY
Osobní náklady

1.182.844,- Kč

Spotřebované náklady a nákupy

1.371.333,- Kč

Daně a poplatky

79.676,- Kč

Ostatní náklady

8.272,- Kč

Náklady celkem

2.642.125,- Kč

Výsledek hospodaření

434.012,- Kč

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Ing. Filip Sýkora – předseda
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2018 podpořili, a umožnili nám tak věnovat se naplno naší práci.
Počítá se opravdu každá koruna. Moc nám pomohl každý jednotlivý přispěvatel – a je úplně jedno,
jestli šlo o zaslanou stokorunu nebo dar v řádech tisíců.
Naše obrovské díky poté patří společnostem a organizacím, které věnovaly značnou část ze svých
finančních prostředků. Rádi bychom tak na tomto místě ocenili mimo jiné pomoc Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, Úřadu vlády ČR, Nadace ČEZ, Nadace Agrofert a samozřejmě i Evropské
unie, jejíž prostředky přerozdělované v rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou pro nás
ohromnou finanční podporou.
Našimi klíčovými partnery, kteří nám svou záštitou vyjadřují důvěru a podporu, jsou i nadále Evropská unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR a Magistrát hlavního města Prahy,
čehož si moc vážíme.
Stejně důležitá jako ta finanční je pro nás i morální podpora. Proto bychom zde rádi poděkovali
všem, kteří s naší činností sympatizují a vyjadřují nám svou podporu.
Ještě jednou moc děkujeme každému jednotlivému přispěvateli a také těm, kteří nám vyjadřují
svou podporu!
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A v neposlední řadě děkujeme celému týmu, bez kterého by program VašeVýživné.cz
nemohl fungovat:

Ing. Filip Sýkora
předseda

Mgr. Iveta Novotná
ředitelka

Ing. Petr Sýkora
projektový manažer

Jindřiška
odborná poradkyně

Jitka
odborná poradkyně

Radka
odborná poradkyně

Lucka
specialista back office

Radka
odborná poradkyně

Dagmar
odborná poradkyně

Kontaktujte nás
info@vasevyzivne.cz
www.vasevyzivne.cz
bezplatná infolinka

800 400 441

