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Poslání a cíle

V České republice existuje téměř 200 000 neúplných
rodin. Rodin, ve kterých jeden rodič zastupuje roli
mámy i táty.
Naším posláním je zajistit, aby děti z rodin
samoživitelů měly stejně hodnotný život jako děti
z úplných rodin.
Naším cílem je poskytovat komplexní pomoc rodičům
samoživitelům tak, aby byl jejich život v rámci neúplné
rodiny kvalitní a srovnatelný se standardy naší
společnosti.
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Vývoj roku 2020
Rok 2020 se dá jednoznačně označit rčením “Člověk míní, Covid mění”. Na začátku roku
naše organizace připravila seznam plánovaných aktivit na celý rok, ale již v březnu se
ukázalo, že plán vezme za své a veškeré aktivity Klubu budou reagovat na bezprecedentní
situaci, související s koronavirovou krizí.
Na jaře jsme se poprvé setkali s výrazným nárůstem počtu žádostí o podporu ze strany
rodičů samoživitelů. Důvod byl jednoduchý: rodiče samoživitelé jsou sociální skupina,
která si vytváří obtížně finanční rezervy. V situaci, kdy řada z nich musela zůstat s dětmi
doma a počáteční ošetřovné ve výši 60 % pro ně automaticky znamenalo mínusovou
ekonomickou situaci, což výrazně nezlepšilo ani následné zvýšení na 80 %. V tom
okamžiku byli sice samoživitelé většinově schopni uhradit základní náklady na bydlení, ale
často se jim už nedostávalo financí na potraviny, léky, oblečení, apod.
Již v březnu počet žádostí o pomoc několikanásobně vzrostl oproti měsíčnímu průměru
předcházejících měsíců. Reagovali jsme na to spuštěním Covid programu pomoci, kdy
jsme rodičům finančně pomáhali zajistit potraviny, léky a náklady na bydlení. Zároveň
jsme zahájili spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a snažili se lobbovat za
zjednodušení procedury vyplácení mimořádné okamžité pomoci ze strany státu, jakož i
za včasné vyplácení ošetřovného.
Během roku jsme dvakrát mapovali interní anketou mezi rodiči samoživiteli, jak
koronavirovou krizi zvládají. Výsledná čísla potvrdila, že rodiče samoživitelé patří k
sociálním skupinám, které Covid krize zasáhla nejvíce. Celkově poskytnutá pomoc naší
organizací v roce 2020 byla rekordní, přesáhla hranici 8,8 milionů korun. Z toho přímá
finanční pomoc činila 6,5 milionů korun a byla alokována celkově 1 605 rodinám
samoživitelů. Další pomoc byla alokována do doprovodných programů: letního programu
pomoci, kdy naše organizace platila letní tábory a pořídila přes tisíc vstupenek do
Mirakula, Dinoparků a zoologických zahrad, aby měly děti alespoň nějaké hezké zážitky z
prázdnin. Dále se jednalo o podzimní program Back to school, v rámci kterého Klub zajistil
IT techniku a internetové připojení pro 300 dětí na distanční výuce a v neposlední řadě je
nutné zmínit i vánoční program, kdy se podařilo zajistit vánoční dárky pro více než 500
dětí z potřebných neúplných rodin.
Podzimní vlna koronavirové krize byla ve znamení zhoršující se situace, kdy rodiče
samoživitelé v mnoha případech nebyli schopni zajistit svépomocí úhradu nákladů na
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Podzimní vlna koronavirové krize byla ve znamení zhoršující se situace, kdy rodiče
samoživitelé v mnoha případech nebyli schopni zajistit svépomocí úhradu nákladů na
Rok 2020 se dá jednoznačně označit rčením “Člověk míní, Covid mění”. Na začátku roku
bydlení. Řada samoživitelů v důsledku druhé vlny koronavirové krize přišla o zaměstnání,
naše organizace připravila seznam plánovaných aktivit na celý rok, ale již v březnu se
a to především osoby pracující na dohody v kriticky zasažených oborech. Souvisejícím
ukázalo, že plán vezme za své a veškeré aktivity Klubu budou reagovat na bezprecedentní
trendem bylo vedle poklesu příjmů i zvyšující se zadlužení samoživitelů.
situaci, související s koronavirovou krizí.
Žádosti o pomoc, které dostáváme, jsou individuálně, systematicky a pečlivě posuzovány.
Na jaře jsme se poprvé setkali s výrazným nárůstem počtu žádostí o podporu ze strany
Během roku jsme navázali intenzivní spolupráci s terénními sociálními pracovníky,
rodičů samoživitelů. Důvod byl jednoduchý: rodiče samoživitelé jsou sociální skupina,
azylovými domy a Úřadem práce tak, aby bylo možné žadatele o pomoc co nejlépe
která si vytváří obtížně finanční rezervy. V situaci, kdy řada z nich musela zůstat s dětmi
prověřovat a vybírat skutečně ty nejvíce potřebné. Velkým přínosem byla digitalizace
doma a počáteční ošetřovné ve výši 60 % pro ně automaticky znamenalo mínusovou
systému příjmu žádostí rodičů o pomoc, kterou pro nás bezplatně zajistila společně
ekonomickou situaci, což výrazně nezlepšilo ani následné zvýšení na 80 %. V tom
s redesignem webu společnost ProfiPeople s.r.o. Dbáme na to, aby naši dárci z řad široké
okamžiku byli sice samoživitelé většinově schopni uhradit základní náklady na bydlení, ale
veřejnosti i korporací měli jistotu, že jejich peníze jdou tam, kde jsou skutečně potřeba.
často se jim už nedostávalo financí na potraviny, léky, oblečení, apod.
Hlavním firemním dárcem naší organizace se stala společnost CZC.cz, která celoročně
organizovala sbírku pro samoživitele prostřednictvím spolupracující platformy Donio.cz.
Již v březnu počet žádostí o pomoc několikanásobně vzrostl oproti měsíčnímu průměru
Mezi další firemní dárce, kteří se rozhodli podat pomocnou ruku v nelehké situaci
předcházejících měsíců. Reagovali jsme na to spuštěním Covid programu pomoci, kdy
samoživitelů, patřily společnosti NN, SCS Software, Vodafone, Warhorse, KPMG,
jsme rodičům finančně pomáhali zajistit potraviny, léky a náklady na bydlení. Zároveň
Commerzbank, Lidl, Amazon, IKEA, Nadace Kooperativa, CBRE a řada dalších. Nelze
jsme zahájili spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a snažili se lobbovat za
opomenout spolupráci s kreativní agenturou Proboston, která byla zpracovatelem vizuálu
zjednodušení procedury vyplácení mimořádné okamžité pomoci ze strany státu, jakož i
letní a vánoční kampaně naší organizace.
za včasné vyplácení ošetřovného.
Projektem, který se podařilo Covidu navzdory zrealizovat, bylo otevření našeho
Během roku jsme dvakrát mapovali interní anketou mezi rodiči samoživiteli, jak
charitativního obchodu Fashion Charity Shop v pražských Holešovicích, který je zaměřen
koronavirovou krizi zvládají. Výsledná čísla potvrdila, že rodiče samoživitelé patří k
na akvizici dámského pracovního a volnočasového oblečení od široké veřejnosti, z
sociálním skupinám, které Covid krize zasáhla nejvíce. Celkově poskytnutá pomoc naší
firemních zaměstnaneckých sbírek, od známých osobností a influencerů. Část oblečení je
organizací v roce 2020 byla rekordní, přesáhla hranici 8,8 milionů korun. Z toho přímá
určena na prodej v rámci charitativního obchodu, kdy je výtěžek alokován do našich
finanční pomoc činila 6,5 milionů korun a byla alokována celkově 1 605 rodinám
programů pomoci. Další část oblečení je určena pro přímou distribuci materiální pomoci
samoživitelů. Další pomoc byla alokována do doprovodných programů: letního programu
maminkám samoživitelkám v ČR. Tato aktivita patří v rámci poskytování materiální
pomoci, kdy naše organizace platila letní tábory a pořídila přes tisíc vstupenek do
pomoci k nejvýraznějším vedle pravidelného přímého propojování mezi dárci a
Mirakula, Dinoparků a zoologických zahrad, aby měly děti alespoň nějaké hezké zážitky z
potřebnými rodinami.
prázdnin. Dále se jednalo o podzimní program Back to school, v rámci kterého Klub zajistil
IT techniku a internetové připojení pro 300 dětí na distanční výuce a v neposlední řadě je
Třetím směrem, kterým vedle finanční a materiální pomoci naše aktivity vedly, byly
nutné zmínit i vánoční program, kdy se podařilo zajistit vánoční dárky pro více než 500
odborné právní služby, v rámci kterých poskytujeme samoživitelům bezplatnou právní
dětí z potřebných neúplných rodin.
poradnu a asistenci při vymáhání dlužného výživného. Součástí daného byla i pokračující
spolupráce s rezortem Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci zpracování a
Podzimní vlna koronavirové krize byla ve znamení zhoršující se situace, kdy rodiče
připomínkování návrhu zákona o zálohovaném výživném.
samoživitelé v mnoha případech nebyli schopni zajistit svépomocí úhradu nákladů na
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Díky vzájemné
spolupráci
bylo
vojenskou
nemocnici
v
pražských
ušito téměř 2 000 roušek pro Ústřední
severočeskou
ušito Střešovicích,
téměř 2 000
roušek pro
Ústřední
vojenskou
nemocnici
v nemocnici
pražskýchv
Rumburku
a
Centrum
sociálnív
vojenskou
nemocnici
v nemocnici
pražských
Střešovicích,
severočeskou

Střešovicích,
nemocnici
v
Rumburkuseveročeskou
a
Centrum
sociální
Rumburku
a
Centrum
sociální

Duben byl ve znamení rozšíření Covid
programu,
kdyznamení
byla nově
zařazena
Duben byl ve
rozšíření
Covid
Duben
byl
ve
znamení
rozšíření
Covid
podpora
potřebným
rodinám
programu, kdy byla nově zařazena
samoživitelům
ve výši
5 000
korun
na
programu, kdy
byla
nově
zařazena
podpora
potřebným
rodinám
-5-

podpora
samoživitelům
vepotřebným
výši 5 000 korunrodinám
na
samoživitelům ve výši 5 000 korun na

samoživitelům ve výši 5 000 korun na
bydlení. V rámci COVID programu byla
oficiálně spuštěna sbírka společnosti
CZC.cz ve prospěch naší organizace ve
spolupráci s platformou Donio.

samoživitelů požádala během prvních
dvou měsíců koronavirové krize o pomoc
stát a dvě třetiny samoživitelů neměly
finance na zaplacení letních táborů
dětem. Pomoc přišla například od
společnosti Amazon, která podpořila náš
Covid program a pomohla tak řadě
samoživitelů uhradit nájem. Pro děti
věnovala sadu Kindle čteček.

Zároveň proběhla velká akce pomoci pod
taktovkou restaurace Meat&Beer a
společnosti ANALOGIA a.s., díky kterým
mělo několik desítek pražských rodin
samoživitelů po dobu několika týdnů
zajištěné obědy zdarma včetně rozvozu,
což pro řadu rodičů představovalo
enormní pomoc.

Květen byl také ve znamení spolupráce se
společností Černý Most, která poskytla
finanční pomoc 30 rodinám samoživitelů
postižených koronakrizí v celkové částce
150 tisíc korun. Dalším maminkám pak
poslala drobné dárečky pro jejich děti,
aby jim zpestřily prázdniny.

V dubnu zástupci neziskové organizace
odpovídali
na
dotazy
redaktorů
Seznam.cz, Lidovky.cz, iDnes.cz a
Týdeníku Květy. Redaktory zajímalo, jaký
je pohled neziskových organizací na
pomoc rodičům samoživitelům ze strany
státu. Tématem rozhovorů byl i způsob
řešení krize ze strany samoživitelů
zaměstnaných na tzv. nepojištěné
dohody, a tudíž bez nároku na státní
podporu. Články odstartovaly velkou vlnu
solidarity a naše organizace začala
propojovat přímé dárce s potřebnými
neúplnými rodinami.

V průběhu měsíce došlo k setkání vedení
organizace s ministryní práce a sociálních
věcí Janou Maláčovou, předmětem
jednání byly parametry poskytování
sociální dávky mimořádné okamžité
pomoci a včasná výplata ošetřovného.
Červen a červenec byly ve znamení
letního programu pomoci “Na tábor letos
nepojedu”. Vzhledem k omezenému
množství letních táborů jsme se nakonec
rozhodli pořídit pro tisíc dětí vstupenky
do Mirakula, Dinoparků či zoologických
zahrad napříč celou Českou republikou,
aby měly z léta alespoň nějaký hezký
prázdninový zážitek. Autorem kampaně
byla spolupracující kreativní agentura
Proboston.

V květnu naše organizace provedla
anketu, která zmapovala situaci
samoživitelů
od
dvou
měsíců
koronavirové krize. Jedním z hlavních
závěrů bylo, že u dvou třetin samoživitelů
došlo ke zhoršení finanční situace a
třetina byla nucena si vzít půjčku. Pětina
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V červnu proběhl mimořádný program
V
červnu
proběhl
program
V
červnu společnosti
proběhl mimořádný
mimořádný
pomoci
CBRE, vprogram
rámci
pomoci
společnosti
CBRE,
v
rámci
pomoci
společnosti
v pomoc
rámci
kterého byla
poskytnutaCBRE,
finanční
kterého
byla
finanční
pomoc
kterého
byla poskytnuta
poskytnuta
finančníkteří
pomocv
30 rodičům
samoživitelům,
30
rodičům
samoživitelům,
kteří
30
rodičům
samoživitelům,
kteří vv
důsledku
Covidu
přišli o zaměstnání.
důsledku
Covidu
přišli
zaměstnání.
důsledku
Covidupomoci
přišli o
obylo
zaměstnání.
Další formou
darování
Další
formou
pomoci
bylo
darování
Další
formou
pomoci pro
bylo
darování
stravenek
na potraviny
samoživitele
stravenek
na
potraviny
pro
samoživitele
stravenek
na potravinyi pro
samoživitele
od řady soukromých
firemních
dárců
od
řady
soukromých
i
firemních
dárců
od
řadysesoukromých
i firemních
dárců
v čele
společností Partners
Financial
vv čele
čele se
se společností
společností Partners
Partners Financial
Financial
Services.
Services.
Services.

vyšší deseti tisíc korun měsíčně.
vyšší
tisíc
měsíčně.
vyšší deseti
deseti
tisícmírakorun
korun
měsíčně.
Zvyšovala
se taktéž
jejich zadlužení.
Zvyšovala
Zvyšovala se
se taktéž
taktéž míra
míra jejich
jejich zadlužení.
zadlužení.
Poslední prázdninový měsíc byl zároveň
Poslední
prázdninový
měsíc
byl zároveň
Posledníprogram
prázdninový
měsíc
zahájen
pomoci
Backbyltozároveň
school,
zahájen
program
pomoci
Back
to
programjsme
pomoci
Back
to school,
school,
vzahájen
rámci kterého
platili
dětem
školní
vv rámci
kterého
jsme
platili
dětem
školní
rámci kterého
jsmeveplatili
dětem
školní
potřeby
a obědy
školce
a škole.
potřeby
a
obědy
ve
školce
a
potřeby a obědy
ve školce
a škole.
škole.
Spolupracující
společnost
SEVT umožnila
Spolupracující
společnost
SEVT
umožnila
Spolupracující společnost
SEVT umožnila
samoživitelům
získat na nákup
školních
samoživitelům
získat
na
nákup
školních
samoživitelům
potřeb
slevu ve získat
výši 15na
%.nákup školních
potřeb
potřeb slevu
slevu ve
ve výši
výši 15
15 %.
%.
V tomto měsíci jsme také oslovili
V tomto
tomto měsíci
měsíci jsme
jsme také
také oslovili
oslovili
V
osobnosti
ze
sféry
kulturního
osobnosti
ze
sféry
kulturního
ze
sféry
kulturního
aosobnosti
společenského
života, aby
nám
aa společenského
společenského života,
života, aby
aby nám
nám
pomohly šířit kampaň Back to school na
pomohly šířit
šířit kampaň
kampaň Back to
to school na
na
pomohly
sociálních
sítích. SetkaliBack
jsme seschool
s velkou
sociálních sítích.
sítích. Setkali
Setkali jsme
jsme se
se ss velkou
velkou
sociálních
vlnou
pochopení
a solidarity
se
vlnou
pochopení
a
solidarity
se
vlnou pochopení
a solidarity
se
znevýhodněnými
rodinami
a náš projekt
znevýhodněnými rodinami
rodinami aa náš
náš projekt
projekt
znevýhodněnými
sdílela
řada známých osobností.
Podporu
sdílela řada
řada známých
známých osobností.
osobností. Podporu
Podporu
sdílela
naší
organizaci
vyjádřily osobnosti
jako
naší
organizaci
vyjádřily
osobnosti
jako
naší organizaci
vyjádřily
osobnosti
jako
např.
Nela Boudová,
Dana
Morávková,
např. Nela
Nela Boudová,
Boudová, Dana Morávková,
Morávková,
např.
Vlastina
Svátková, AliceDana
Bendová, Marika
Vlastina Svátková,
Svátková, Alice
Alice Bendová,
Bendová, Marika
Marika
Vlastina
Šoposká,
Jitka Boho, Yemi,
Kovy nebo
Šoposká, Jitka
Jitka Boho,
Boho, Yemi,
Yemi, Kovy
Kovy nebo
nebo
Šoposká,
Tereza
Hodánová.
Tereza Hodánová.
Hodánová.
Tereza

V červenci byl zrealizován projekt ve
V
červenci
byl
zrealizován
projekt
ve
V
červenci se
byl společností
zrealizován Lidl,
projekt
ve
spolupráci
která
spolupráci
se
společností
Lidl,
která
spolupráci
se kusů
společností
která
poskytla 1 000
poukázekLidl,
v hodnotě
poskytla
1
000
kusů
poukázek
v
hodnotě
poskytla
1 000
kusů poukázek
v hodnotě
2 000 korun
na nákup
školních potřeb
pro
2
000
korun
na
nákup
školních
potřeb
pro
2děti
000samoživitelů.
korun na nákup školních potřeb pro
děti
samoživitelů.
děti samoživitelů.
V srpnu jsme podruhé mapovali, jak se
V
srpnu
jsme
mapovali,
jak se
V
srpnusituace
jsme podruhé
podruhé
mapovali,
se
vyvíjí
samoživitelů
v jak
rámci
vyvíjí
situace
samoživitelů
v rámci
vyvíjí
situace
samoživitelů
rámci
pokračující
koronavirové
krize. vVýsledky
pokračující
koronavirové
krize.
Výsledky
pokračující
koronavirové
krize.
Výsledky
ankety ukázaly
na zhoršující
se stav,
kdy
ankety
ukázaly
na
zhoršující
se
stav,
kdy
ankety
zhoršující se přišla
stav, kdy
jedna ukázaly
pětina na
samoživitelů
o
jedna
pětina
samoživitelů
přišla
o
jedna
pětina
samoživitelů
přišla
o
zaměstnání
a třetina
nedosáhla na
příjem
zaměstnání
zaměstnání aa třetina
třetina nedosáhla
nedosáhla na
na příjem
příjem
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V září jsme obdrželi rekordní počet
žádostí o pomoc a výše měsíční vydané
pomoci poprvé přesáhla půl milionu
korun. Nejvíce žádostí se týkalo pomoci s
příspěvkem na nájem či úhradou
nedoplatků za energie. Vliv Covid krize
byl neúprosný a řadě rodičů způsoboval
až existenční problémy. Mimořádně jsme
tudíž do našeho programu pomoci
zařadili pomoc s uhrazením kauce na
nové bydlení. Pomoc byla určena
především těm, kteří potřebovali
podporu z důvodu změny bydlení.

Říjen
byl
bezpochyby
jedním
z nejnáročnějších měsíců roku, kdy
měsíční poskytnutá pomoc překročila
hranici 1 milionu korun. I přes náročné
období se podařilo zahájit činnost našeho
charitativního obchodu Fashion Charity
shop v pražských Holešovicích, který byl
nicméně v důsledku vládních opatření po
týdnu uzavřen. Navzdory tomu byla
zahájena distribuce materiální pomoci.
I zde jsme zaznamenali velmi
sympatickou podporu od influencerůa
veřejně známých osobností, a to formou
sdílení na sociálních sítích nebo
návštěvou v našem obchodě, kdy vytřídili
vlastní skříně a přinesli nám část svých
šatníků. Velkou podporu jsme získali od
Mahuleny Bočanové, Nely Boudové,
Veroniky Žilkové Stropnické, Báry
Karpíškové, Jitky Boho nebo třeba Andrey
Růžičkové. Dále pokračovala i spolupráce
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve
věci čerpání státních příspěvků pro
samoživitele.

Současně došlo ke změně v rámci našeho
programu Back to school, kdy Klub
po zmapování situace na desítkách
základních škol ve všech krajích České
republiky rozhodl pomoci 300 dětem
samoživitelů zajištěním IT techniky
a internetového připojení. Souběžně
probíhalo
pravidelné
propojování
mezi dárci (především notebooků)
a potřebnými rodinami.
Výkonná ředitelka Klubu Mgr. Ilona
Budková, zodpovědná za právní oddělení
naší neziskové organizace, vystoupila
v září na konferenci Fórum rodinné
politiky pořádané Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR. V rámci panelu
s názvem „Je normální platit výživné na
děti v ČR?“ poukázala na problémy
v praxi a kroky, které by v této oblasti
mohly rodičům samoživitelům pomoci.

Zajímavou akcí na podporu samoživitelů
bylo unikání graffiti “Jiskra” umělců
Michal Škapa a @ondrej_vyhnanek,
kdy na jedné ze stěn Křižíkova pavilonu
Výstaviště Praha vzniklo úžasné dílo
inspirované sci-fi literaturou a komiksy. V
prosinci proběhla úspěšná dražba jeho
jednotlivých desek a celý výtěžek byl
věnován neziskovým organizacím.
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V listopadu byl zahájen vánoční program,
který pokračoval i v prosinci ve znamení
kampaně “Klub dobrých skutků”, opět
z pera spolupracující kreativní agentury
Proboston. Podobně jako v předchozích
měsících byl současně aktivní i Covid
program pomoci, kdy byla opětovně
překonána hranice jednoho milionu
distribuované finanční pomoci. Podařilo
se zajistit vánoční dárky pro více než 500
dětí z potřebných neúplných rodin. A
protože jsme nemysleli pouze na děti

samoživitelů, naše pomoc směřovala
i do vybraných zařízení - Dětského
domova Dubá-Deštná, Dětského domova
v Jablonném v Podještědí, Klokánku
v Teplicích a azylového domu na Praze
10. Mimořádný vánoční dárek pro děti
vyšel od společnosti Vodafone, která
darovala sadu 250 ks chytrých mobilních
telefonů s přednabitými kartami. Dále
pokračovala
distribuce
materiální
pomoci v podobě balíků oblečení pro
maminky samoživitelky.
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Naši dárci a partneři
Věra Jourová
Tomáš Hnát
Martina Štolbová
Martin Stuchlík
Joerg Bauer
Jana Púllová
Jakub Román
Lukáš Bílek
Dominik Szalai
Jan Seidel
Vojtěch Kvičera
Petr Hora
Barbora Špotáková
Tomáš Suk
Tereza Panáčková
Jitka Nechanická
Barbora Vaničková
Táňa Králová

BSH DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
Jan Škaryd
AZELIS CZECH REPUBLIC SRO.
Matěj Śandor
DATAMOLE, S.R.O.
KPMG Česká republika
ALPIQ ENERGY SE
GAVRIT SOLUTIONS s.r.o.
Allianz pojišťovna
NN Finance, s.r.o.
BAGIND COMPANY s.r.o.
SEBELÁSKA s.r.o.
COM PASS ADVISORY s.r.o.
Pavel Kobera
VINAŘSTVÍ ČERVINKA
NADAČNÍ FOND RODINY
AURA, S.R.O.
SLEVOMAT.CZ, S.R.O.
MAMON ART s.r.o.
NN ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA
PPG INDUSTRIES EUROPE
Jan Čablík
Klara Cowan
Martn Ralbovský

150 000 Kč
80 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
100 000 Kč
12 000 Kč
45 000 Kč
40 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč

15 000 Kč
66 666 Kč
25 000 Kč
109 400Kč
216 302 Kč
75 000 Kč
25 000 Kč
50 000 Kč
72 556 Kč
70 295 Kč
65 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
40 500 Kč
26 080 Kč
800 000 Kč
175 000 Kč
20 000 Kč
27 150 Kč
20 000 Kč

Alena Vránová
Zuzana Bartůňková
Ladislav Bena
Pavel Jursík
Ondřej Žák
Petra Doležalová
Filip Langr
Jiří Bednář
Miloslava Opluštilová
Kornélia Faklová
Helena Dušková
Naděžda Prügerová
Lucie Lomová
Rudolf Gröhling
Tomáš Suk
Petr Vilímovský
Štolka Petr

Dušan Šenkypl
Městské kulturní středisko
Olga Pšeničnaja
DONWIO s.r.o.
Vojtěch Fiurášek
Hana Šťastná
Martin Štěpán
TAKTO Yeah s.r.o.
Lars Wingefors AB
SYMEDIS PLUS S.R.O.
Hálová
Jiří Böhm
SOLIDSUN s.r.o.
Daniel Grbin
COMMERZBANK AG
Jana Haberová
CZC.CZ S.R.O.
GoodData s.r.o
MĚSTSKÁ ČÁST Praha 2
INTL FCSTONE LTD
ORTOVICE s.r.o.
SPCSS
CBRE S.R.O.
ONAPHARM, S.R.O.
IKEA Česká republika
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12 000 Kč
40 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
10 500 Kč
20 000 Kč
25 400 Kč
16 130 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
40 512 Kč
15 000 Kč
2 000 000 Kč

15 090 Kč
20 000 Kč
2 586 844 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
53 150 Kč
12 100 Kč
327 700 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
250 000 Kč
20 000 Kč
101 171 Kč
25 000 Kč
19 529 Kč
11 958 Kč
100 000 Kč
41 283 Kč
161 244 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč

CITRIX SYSTEMS
JERRY FABRICS s.r.o.
EOS KSI
SCS Software s.r.o.
Donio s.r.o.
IDPS S.R.O.
Fakturoid s.r.o.
MEA WATER MANAGEMENT
MetaCell s.r.o.
Racková Milada
Showmax s.r.o.
EDWARDS LIFE
Adéla Půčková
Daniela Andrlíková
František Varmuža
Miriama Prokešová
Martin Mašek
Viliam Láska
•

114 000 Kč
20 000 Kč
24 250 Kč
500 000 Kč
458 787 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
200 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
67 500 Kč
18 000 Kč
12 000 Kč
11 000 Kč
14 000 Kč
14 500 Kč
12 000 Kč

Bohuslav Martin – Deloitte
14 500 Kč
Nadace pojišťovny Kooperativa 100 000 Kč
ALZA.CZ. A.S. 115 500
115 500 Kč
NADAČNÍ FOND AVAST
50 000 Kč
MIXA VENDING S.R.O
140 650 Kč
AMAZON LOGISTIC PRAG
150 000 Kč
PRAGUE PRIDE z.s.
21 468 Kč
TALENT SOURCE S.R.O.
30 000 Kč
Martin DenemarkEconomia
13 000 Kč
Michal Roth
22 000 Kč
Koutník Petr
50 000 Kč
KOVOJAS, S.R.O.
20 000 Kč
Dagmar Petruželová
10 000 Kč
Eva Pašková
21 000 Kč
OZ ENGINEERING s.r.o.
60 000 Kč
Jana Stehlíková
42 000 Kč
Ondřej Kupka
12 000 Kč
Zuzana Všetečková
38 000 Kč

Dary nad 10 000 korun

Zvláštní poděkování za podporu v podobě materiální pomoci patří společnostem:
Vodafone, Ambiente, Husky, JTI, Proboston, Profi People s.r.o., Westfield Chodov,
Evropa 2, Rohlík.cz, EMCO, Amazon, Fantasy Italia, Feshion Arena, Zoopark Zájezd,
Mural Výstaviště.
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Zpráva o hospodaření
Hospodaření za rok 2020 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 7,917
milionu korun, výnosy činily 21,753 milionu korun, výdaje 13,835 miliony korun. Činnosti
organizace jsou rozděleny na neziskovou a ziskovou část.
Zisková část spočívá v příjmech plynoucích z vedlejší hospodářské činnosti organizace, a
to především z příjmů z charitativního eshopu a obchodu. Činnosti v rámci ziskové části
se týkaly aktivit charitativního eshopu a charitativního obchodu organizace. Výnosy činily
1,163 mil. korun, náklady 1,124 mil. Korun, hospodářský výsledek 38 000 korun.
V neziskové části činily celkové příjmy 20,590 mil. korun, celkové výdaje 12,710 mil.
korun, kladný hospodářský výsledek neziskové části činil 7,879 mil. korun. Z celkových
výdajů neziskové části tvořila největší výdajovou položku poskytnutá pomoc rodinám
samoživitelů, která činila 78 % z celkových výdajů.

Celková hodnota poskytnuté pomoci v roce 2020 činila 8,874 mil. Přímá finanční pomoc
byla alokována v rámci jednotlivých programů pomoci rodinám rodičů samoživitelů, tj.
Covid program (finanční pomoc na nákup potravin a úhradu nákladů na bydlení), letní
program pro děti (úhrady letních táborů, kroužků a škol v přírodě) a vánoční program.
Materiální pomoc sestávala v zajištění notebooků a modemů na distanční výuky,
vstupenek pro děti v rámci letního programu pomoci a vánočních dárků v rámci
vánočního programu. Provozní náklady se na celkových výdajích podílely 16 %, zbývajících
6 % tvořily ostatní náklady související s projekty (odpisy, poplatky z přijatých darů,
poštovné a přepravné, účetní a právní poradenství pro samoživitele apod.)
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Základní údaje
Klub svobodných matek z.s.
sídlo: Ďáblická 535 Líbeznice 250 65
email: info@klubsvobodnychmatek.cz
zelená linka: 800 99 55 11
www.klubsvobodnychmatek.cz
kanceláře a charitativní obchod a sklad: Dukelských hrdinů 564/34 Praha 7 170 00
www.klusvobodnychmatek-obchod.cz
IČ 06959971, DIČ CZ06959971 se sídlem Ďáblická 535, 250 65 Líbeznice
Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka
70106
bankovní účet:
578344002/5500
IBAN CZ2155000000000578344002
BIC/SWIT CodeRZBCCZPP
Statutárním orgánem spolku je výkonná ředitelka.
Výkonné ředitelky: Mgr. Ilona Budková, Ing. Dana Pavlousková

Klub svobodných matek | Facebook
Instagram
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