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Pár slov na začátek
Rád bych vás na úvod pozdravil a poděkoval vám za vaši přízeň. Děkuji, že jste si udělali čas na přečtení
výroční zprávy za rok 2021. Těší nás, že vás zase po roce můžeme nechat nahlédnout do zákulisí
projektu VašeVýživné.cz.
Rok 2021 byl druhým rokem pandemie koronaviru. Stejně jako předchozí rok, i tento byl v mnohém
nestandardní. Několikrát jsme byli odříznuti od svých přátel a rodiny, mnozí z nás zůstali se značně
ztenčenými, nebo dokonce vůbec žádnými příjmy. Nejen mnoho rodičů samoživitelů se tak ocitlo ve
značně složité finanční situaci.
Alespoň částečně jim pomáhá zákon o náhradním výživném, který nabyl účinnosti 1. července 2021.
Možnost získat výživné hned využilo několik rodin. Z průzkumu, který jsme na podzim provedli mezi
pěti sty rodiči samoživiteli, vyplynulo, že o náhradní výživné zažádalo 23 % z nich. Věříme, že další
rodiče se budou postupně přidávat, a oni i jejich děti tak získají šanci na lepší život.
Ani my jsme v roce 2021 nepolevovali, ačkoli naše možnosti byly kvůli pandemii o něco omezenější
než za běžného režimu. Prostřednictvím programu VašeVýživné.cz se nám tentokrát podařilo odeslat
rodičům samoživitelům více než 69 milionů korun. O naši pomoc v loňském roce nově požádalo více
než 10 tisíc rodičů, projekt tak aktuálně pomáhá téměř 58 tisícům samoživitelů.
Věříme, že do budoucna bude částka odeslaná rodičům samoživitelům jen růst. Naopak bychom si
přáli, aby klesal počet případů, u kterých není možné najít řešení a šťastný konec. Právě s tím by nám
mohlo pomoci náhradní výživné.
V neposlední řadě bych rád poděkoval těm, kteří za programem VašeVýživné.cz stojí. Bez týmu
skvělých lidí, kterým nejsou příběhy rodičů samoživitelů lhostejné, bychom to nikdy nedokázali.
Máme před sebou ještě hodně práce, proto ve svém úsilí nemůžeme polevit. Věřím ale, že to
společně všechno zvládneme.

Za VašeVýživné.cz
Filip Sýkora, předseda
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O programu VašeVýživné.cz
Program VašeVýživné.cz funguje pod záštitou Asociace neúplných rodin už od roku 2015. Jeho hlavním cílem
je pomoc rodičům samoživitelům, kterým bývalý partner či partnerka neplatí soudem stanovené výživné.
VašeVýživné.cz pro své klienty zajišťuje veškerou administrativu spojenou s exekučním vymáháním výživného.
Ve spolupráci s advokáty, exekutory a dalšími odborníky na danou problematiku se potom snažíme najít
úspěšné řešení pro každý konkrétní případ.
Kromě pomoci se samotným vymáháním dlužného výživného se zaměřujeme také na šíření osvěty
a poskytování psychologické pomoci. Uvědomujeme si, že vymáhání dlužného výživného může být dlouhý
a vyčerpávající boj. Proto v rámci bezplatné poradny poskytujeme psychologickou pomoc. Pokud jde o šíření
osvěty, v tomto ohledu často spolupracujeme s pracovníky odborů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
vystupujeme v médiích a účastníme se politických debat. Naším cílem je seznámit s problematikou dlužného
výživného širokou veřejnost. Jsme totiž přesvědčeni, že právě informovaná společnost je klíčem ke změně.
Veškeré dotazy týkající se dlužného výživného a jeho exekučního vymáhání rádi zodpovíme na bezplatné
telefonní lince 800 400 441, případně prostřednictvím e-mailu info@vasevyzivne.cz nebo na Facebooku,
kde kromě stránky spravujeme i soukromou skupinu Rodina, výživné a vše s tím spojené.
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Rok 2021 v číslech
Statistiky a čísla vycházející z naší činnosti nebo průzkumů prováděných mezi rodiči samoživiteli jsou
pro nás velmi důležitým ukazatelem. Vypovídají nejen o kvalitě naší pomoci, ale také o celkové situaci
rodičů samoživitelů v naší zemi. Díky tomu můžeme aktuální stav analyzovat a nabízet nová řešení.
Jak tedy vypadal rok 2021 v číslech?
Protože přehledy sestavujeme každý rok, máme možnost meziročního srovnání. To nám pomáhá
získat přesné informace o současném vývoji. Číslem, které v porovnání s předchozími lety na první
pohled zaujme, je průměrný dluh na výživném. Ten v roce 2019 činil 57 000 Kč, v roce 2020 potom
klesl na 51 000 Kč. Tentokrát došlo k jeho snížení na 40 000 Kč. To je velmi příjemná změna a my
bychom si samozřejmě přáli, aby klesající trend i nadále pokračoval.
Za pozornost potom stojí i profil průměrného dlužníka na výživném. Jeho věk v porovnání s loňský
rokem klesl ze 42 na 35 let. Stále se však jedná o středoškolsky vzdělaného muže, který je
zaměstnaný, žije v Moravskoslezském kraji a soud mu stanovil výživné na 1–2 děti ve věku 10–17 let.
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Co jsme dělali navíc?
Pandemická situace nám v uplynulém roce neumožňovala takový rozsah aktivit, na jaký jsme v běžném
režimu zvyklí. Osobním setkáním předchozí rok tolik nepřál, přesto jsme se snažili pokračovat v naší činnosti
a účastnit se politických debat, vystupovat v televizních pořadech a přinášet rady týkající se nejen výživného
na našem blogu a sociálních sítích.

Spolupráce s OSPODy i dalšími odbory
Setkání se zástupci OSPODů už patří mezi naše pravidelné aktivity. Ačkoli se v průběhu pandemie setkání
přesunula do online světa, zůstala přínosná pro obě strany. Pracovníci OSPODů mají díky setkáním
příležitost dozvědět se více o možnostech pomoci pro rodiče samoživitele, nám zase pomáhají k rozvoji
v oblastech, které spadají do kompetence OSPODů.

Pravidelná tvorba blogových článků
Tvorba blogových článků je jedním ze způsobů, jak sdělovat informace a šířit osvětu. Prostřednictvím blogu
odpovídáme na časté dotazy našich klientů a seznamujeme veřejnost s problematikou dlužného výživného.
Snažíme se, aby náš blog pomáhal samoživitelům ve všech oblastech. Proto pravidelně přinášíme nejen
legislativní novinky, informace o dlužném výživném nebo výsledky našich průzkumů mezi samoživiteli, ale
třeba i tipy, kde a jak společně s dětmi trávit volný čas.
Ukázky blogových článků:
• Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
• Přídavek na dítě – očekávaná změna 2021
• Samoživitelé a prázdniny
• Bezplatné kurzy pro rodiče samoživitele a jejich děti
• Podzimní nachlazení
• Výsledky průzkumu našeho projektu:
O náhradní výživné zažádalo pouze 23 % rodičů samoživitelů

Komunikace na sociálních sítích
Sociální sítě jsou dalším důležitým nástrojem, který nám pomáhá předávat potřebné informace. Nejen naši
klienti si sem chodí pro pravidelnou dávku novinek, rad a zábavy. Najdou nás na Facebooku, kde kromě
klasické stránky spravujeme také skupinu určenou (nejen) pro všechny rodiče samoživitele. Ti si tam mohou
vyměňovat cenné zkušenosti a diskutovat o věcech, které aktuálně řeší.
Facebook
Facebooková skupina
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Spolupráce s dalšími organizacemi
Na rodičích samoživitelích nám záleží. Proto pravidelně spolupracujeme s dalšími organizacemi, které
jim mohou nabídnout pomoc. V roce 2021 proběhlo jedno z pravidelných setkání se společností Aperio,
která uspořádala kulatý stůl na téma péče o malé děti. Řešila se řada otázek, včetně genderové dělby rolí
v domácnost nebo vztahu péče a ekonomiky. Dále proběhla spolupráce s komunitním spolkem Hájovna,
který podporuje rodiče, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím výchovně vzdělávacích,
volnočasových a sociálně kulturních aktivit. V neposlední řadě bychom rádi zmínili projekt Češi v právu,
v jehož facebookové poradně odpovídala Dagmar Vogtová, koordinátorka programu VašeVýživné.cz, na
dotazy týkající se náhradního výživného pro děti.

Spolupráce s médii
Jednou z důležitých součástí naší práce je také spolupráce s médii, která nám umožňuje dostávat důležité
informace o výživném k široké veřejnosti. Proto si moc vážíme příležitostí, které nám média nabízejí, a rádi
se účastníme rozhovorů i debat nebo poskytujeme výsledky našich průzkumů.
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Dagmar Vogtová v pořadu Snídaně s Novou
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Dagmar Vogtová v rozhovoru pro XTV

Dagmar Vogtová v pořadu Události ČT
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Naše hospodaření
Výnosy
Provozní dotace:
Přijaté příspěvky celkem:
Výnosy celkem:

747 000 Kč
77 000 Kč
824 000 Kč

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

491 000 Kč
324 000 Kč
0 Kč
5 000 Kč
820 000 Kč
4 000 Kč

Statutární orgán
Ing. Filip Sýkora – předseda
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Poděkování
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří v roce 2021 podpořili naše aktivity. Vážíme si nejen všech
finančních darů, ale také veškeré další podpory. Ta je pro nás neméně důležitá, protože nás ujišťuje
v tom, že děláme věci správně. Proto ještě jednou děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí podporují.
Vážíme si také důvěry, kterou do nás vkládají rodiče samoživitelé při řešení složitých životních situací.
I jim proto patří naše obrovské díky.
V neposlední řadě děkujeme všem členům našeho týmu, protože bez nich by projekt nemohl fungovat.
Dovolte nám ještě krátké představení.

Ing. Filip Sýkora
Předseda asociace

Ing. Dagmar Vogtová
Koordinátorka projektu

Ing. Petr Sýkora
Projektový manažer

Jindřiška
Odborná poradkyně

Helena
Specialista back office
12

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

800 400 441
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