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Pár slov na
začátek
Vítáme vás u naší výroční zprávy za rok 2020 a děkujeme vám, že jste si udělali čas na její přečtení. Rádi
bychom vám zase po roce umožnili nahlédnout do zákulisí projektu VašeVýživné.cz.
Rok 2020 byl pro všechny z nás v mnohém nestandardní. Pandemie koronaviru nás několikrát zavřela
doma a připravila mnoho lidí o práci. Tím těžce zasáhla právě i rodiče samoživitele, kteří se v mnoha
případech dostali až na hranici chudoby.
Víc než kdy jindy tak bylo potřeba ochránit ty nejbezbrannější – děti. Věříme, že s jednou pozitivní
novinkou, kterou rok 2020 přinesl, se nám v tomto úsilí začne dařit ještě víc. Došlo k finálnímu schválení
zákona o náhradním výživném, který nabyde účinnosti 1. července 2021. Díky náhradnímu výživnému tak
dostanou šanci na lepší život i děti, které by běžným způsobem soudem určené výživné jen tak nezískaly.
Ačkoli rok 2020 přinesl mnoho překážek, ani v této nelehké době jsme v našem úsilí nepolevovali a snažili
jsme se co nejvíce pomáhat. Celkem se nám prostřednictvím programu VašeVýživné.cz podařilo odeslat
rodičům samoživitelům a jejich dětem 87 milionů korun. Oproti roku 2019 se tato částka navýšila
o 17 milionů korun, což hodnotíme jako ohromný úspěch. Přejeme si, aby podobným (nebo ještě
rychlejším) tempem hodnota odeslaných peněz narůstala i do budoucna.
V programu jsme během uplynulého roku přivítali více než 10 000 nových rodičů. Jejich důvěry si moc
vážíme a uděláme vše pro to, aby získali, co jim a jejich dětem právem náleží.
Ačkoli celý náš tým dělá maximum, objevují se bohužel i případy, kde není možné najít řešení. Vždy je
nám líto, když nedokážeme udělat tu správnou tečku za příběhem. Proto i my upíráme svou pozornost
k náhradnímu výživnému. Díky němu snad začne klesat počet takových případů a my konečně pomůžeme
většině našich klientů ke šťastnému konci.
Už tradičně mé velké poděkování putuje k týmu, bez kterého by program VašeVýživné.cz nemohl fungovat.
Ačkoli se v roce 2020 musel trochu zmenšit, pořád jsou tu lidé, pro které je pomoc rodičům a dětem nejen
prací, ale také něčím, co je skutečně naplňuje.
Máme před sebou ještě hodně práce. Víme, že nás nečekají jen radostné okamžiky. Také ale věříme, že
s náhradním výživným se rodičům samoživitelům konečně začíná blýskat na lepší časy.
Za VašeVýživné.cz
Filip Sýkora, předseda
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O programu VašeVýživné.cz
Program VašeVýživné.cz vznikl pod záštitou Asociace neúplných rodin už v roce 2015. Od té doby
pomáhá s vymáháním dlužného výživného všem rodičům (případně dětem starším 18 let), kteří
evidují dluh na výživném.
V rámci programu se staráme o veškerou administrativu spojenou s exekučním vymáháním
výživného. Spolupracujeme s advokáty, exekutory i dalšími odborníky, a pomáháme tak zajistit
spravedlnost tam, kde jí zatím nebylo dosaženo.
Pomoc se samotným vymáháním dlužného výživného ovšem není tím jediným, co od nás mohou
rodiče a děti získat. Zaměřujeme se také na psychologickou pomoc, kterou poskytujeme v rámci
naší bezplatné poradny. Kromě toho seznamujeme širokou veřejnost s problematikou dlužného
výživného. Jsme přesvědčeni, že informovanost je prvním důležitým krokem ke změně. Proto se
pravidelně objevujeme v médiích, setkáváme se s pracovníky odborů sociálně-právní ochrany dětí
a účastníme se politických diskuzí.
Veškeré dotazy spojené s exekučním vymáháním dlužného výživného rádi zodpovíme na
bezplatné telefonní lince 800 400 441, prostřednictvím e-mailu info@vasevyzivne.cz nebo na
Facebooku, kde kromě stránky vedeme i soukromou skupinu Rodina, výživné a vše s tím spojené.
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Rok 2020 v číslech
Statistiky jsou důležitou součástí naší činnosti. Pomáhají nám analyzovat celkovou situaci s výživným
i naše vlastní aktivity. Díky číslům můžeme snadno odhalit úspěchy i slabé stránky – a dále vylepšovat naše
působení. Jak vypadal rok 2020 v číslech? Odpověď přináší přehledná infografika.
Analýzy a statistiky sestavujeme každý rok. Díky tomu máme zajímavé meziroční srovnání. Víme třeba, že
dluh na výživném klesl v roce 2020 na 51 000 Kč (o rok dříve to bylo 57 000 Kč). Důležitým údajem je i číslo
87 milionů korun. Právě tolik se díky programu VašeVýživné.cz podařilo odeslat rodičům samoživitelům.
Oproti roku 2019 tato částka stoupla o 17 milionů korun.
Ze statistik můžeme snadno vyčíst i profil průměrného dlužníka na výživném. Je jím středoškolsky vzdělaný
muž ve věku 42 let, který je zaměstnaný a soudem mu bylo určené výživné na 1–2 děti ve věku cca 13,5 let.
Tyto údaje zůstávají srovnatelné s rokem 2019, změnilo se ovšem bydliště průměrného dlužníka. Zatímco
v roce 2019 byl nejohroženějším krajem Ústecký, v roce 2020 se jím stal Moravskoslezský.
V roce 2020 jsme do analýzy museli bohužel zařadit ještě jeden údaj. Je jím vývoj související s pandemií
koronaviru, která nepříjemně zasáhla mnoho rodičů samoživitelů. U 50 % z nich došlo podle našeho
průzkumu ke snížení příjmu o 3–5 tisíc korun, u 20 % to bylo dokonce o 5–10 tisíc korun.
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Co jsme dělali navíc?
Okolnosti uplynulého roku poměrně výrazně ovlivnily i naše další aktivity, mezi které tradičně patří třeba
i pořádání akcí pro veřejnost nebo setkávání se se zástupci OSPODů. Ani v této oblasti jsme však úplně
nezaháleli a něco přece jen uskutečnili. Co všechno jsme v uplynulém roce dělali?

Akce pro veřejnost
Rok 2020 společenským akcím ani jiným setkáním moc nepřál. Přesto se začátkem září podařilo uskutečnit
tradiční Veletrh sociálních služeb v Horních Počernicích, na kterém nesměl chybět ani náš stánek. Veletrh
umožňuje návštěvníkům získat všechny potřebné informace přímo od poskytovatelů sociálních služeb.
Jedním z nástrojů pro sdílení informací s potenciálními i stávajícími klienty je blog, který jsme i v roce
2019 pravidelně plnili obsahem. V našich článcích se zaměřujeme nejen na často kladené dotazy,
ale také na aktuální dění nebo tipy, které rodičům pomáhají ve volném čase.

Spolupráce s OSPODy i dalšími odbory
V roce 2020 se kulturní akce, konference a pracovní schůzky přesouvaly do online světa. Podobně tomu
bylo i v případě naší spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Říjnové setkání s pracovnicemi
OSPODu ve Voticích, které z důvodu vládních omezení proběhlo online, bylo i tak velmi přínosné pro
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obě strany. Pracovnice OSPODu díky pravidelným schůzkám získávají více informací o našem programu
a možnostech pomoci. Nám tato setkání pomáhají k rozvoji informovanosti rodičů v případě otázek, které
na nás směřují a které souvisejí právě s činností OSPODů.

Pravidelná tvorba blogových článků
Blog je dlouhodobě jedním z našich hlavních nástrojů pro sdílení informací a šíření osvěty. Jeho
prostřednictvím seznamujeme s problematikou dlužného výživného nejen naše stávající nebo potenciální
klienty, ale také všechny ostatní, kteří hledají více informací. V roce 2020 jsme pokračovali v pravidelném
plnění blogu obsahem. Zaměřovali jsme se nejen na legislativní novinky, informace o sociálních dávkách
nebo výsledky našich průzkumů, ale také na odlehčené tipy, které rodičům pomáhají příjemně trávit volný
čas se svými dětmi.
Ukázky blogových článků:
• Náhradní výživné schváleno
• Ošetřovné – novinky
• Průzkum: Samoživitelé v době koronavirové
• Vybavení pro prvňáčky
• Tipy na koupání s dětmi

Komunikace na sociálních sítích
Sociální sítě jsou důležitým nástrojem každodenní komunikace. Jejich význam v roce 2020 ještě vzrostl. Lidé
sem chodí za zábavou i pro potřebné rady a informace. Právě informace chceme prostřednictvím sociálních
sítí předávat i my. Proto nechybíme na Facebooku, kde kromě samotné stránky spravujeme i skupinu
(nejen) pro všechny rodiče samoživitele.
Facebook
Facebooková skupina

Spolupráce s médii
Spolupráce s médii je důležitou součástí naší práce. Díky médiím a jejich dosahu se nám daří dostávat
důležité informace k široké veřejnosti.
Informovanost je podle nás klíčem ke změně. Proto jsme vděční médiím, která nás pravidelně zvou
k rozhovorům a do diskuzí nebo dále šíří výsledky našich průzkumů.
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Ing. Dagmar Vogtová ve vysílání ČT24.
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Ing. Dagmar Vogtová v pořadu 168 hodin.
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Naše hospodaření
Výnosy
Přijaté příspěvky celkem:
Výnosy celkem:

20 000 Kč
20 000 Kč

Náklady
Osobní náklady:
Spotřebované náklady a nákupy:
Daně a poplatky:
Ostatní náklady:
Náklady celkem:
Výsledek hospodaření:

176 000 Kč
193 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
374 000 Kč
354 000 Kč

Statutární orgán
Ing. Filip Sýkora – předseda
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2020 podpořili naše aktivity. Materiální podpora je pro nás minimálně stejně
důležitá jako finanční, proto si vážíme všech, kteří souzní s našimi hodnotami a podporují nás v našem úsilí.
Obrovské díky samozřejmě patří rodičům, kteří se na nás s důvěrou obracejí při řešení složitých životních situací.
V závěru nám ještě dovolte představit celý tým, který za programem VašeVýživné.cz stojí. I jeho členům
patří velké poděkování, protože bez nich by program nemohl fungovat.

Ing. Filip Sýkora
Předseda asociace

Ing. Dagmar Vogtová
Koordinátorka projektu

Ing. Petr Sýkora
Projektový manažer

Jindřiška
Odborná poradkyně

Helena
Specialista back office
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Kontaktujte nás
info@vasevyzivne.cz
www.vasevyzivne.cz
bezplatná infolinka

800 400 441
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