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EDITORIÁL

Na vzniku časopisu se podíleli:

T       oto vydání časopisu FEMA je speciální. Oživuje 
pro jeden díl tradici časopisu FEMA. Ten totiž po 

vydání dvojčísla 6-7 přestal být vydáván v tištěné po-
době a nyní existuje pouze elektronicky pod názvem 
FEMAG. Vydání tohoto speciálního čísla věnované-
ho problematice samoživitelství v České republice 
umožnil projekt „Samoživitelství – společenský fe-
nomén?,“ na jehož realizaci   získalo koncem roku 
2013 Genderové informační centrum NORA, o.p.s. 
finanční příspěvek od Nadačního fondu Slovak-Czech 
Women´s Fund. Projekt, jak je patrné z jeho názvu, se 
zaměřuje na tematiku sólo rodičovství v ČR. Prostřed-
nictvím vzdělávacích aktivit šitých na míru této cílové 
skupině byla podpořena skupina 15 samoživitelek 
z Brna a okolí. Kromě vydání tohoto samostatného 
čísla feministického časopisu FEMA se díky projektu 
uskuteční také veřejná debata na téma samoživitelství 
s odborníky a odbornicemi a s některými z žen pod-

pořených v projektu. Součástí této osvětové aktivity 
bude uvedení divadelní hry SAMODIVA / divadelní 
blues pro sólo matky v režii Janky Ryšánek Schmied-
tové a také  filmového dokumentu Blues pro sólo 
matky režisérky Ivety Grófové. V tomto čísle časopisu 
FEMA můžete vedle rozhovoru právě s Ivetou Grófo-
vou či samoživitelkou paní Laurou najít také reportáž 
z azylového domu pro ženy v nouzi, přehled finanční 
pomoci v ČR, recenze na publikace pojednávající 
o  problematice samoživitelství či článek zasazující 
tuto tematiku do evropského kontextu. 

 
Inspirativní čtení Vám přeje 

Kateřina Hodická, 

ředitelka Genderového 
informačního centra 

NORA, o.p.s.
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Za finanční podporu velmi děkujeme Nadačnímu fon-
du Slovak-Czech Women´s Fund, která podpořila pro-
jekt Genderového informačního centra NORA, o.p.s. 
s názvem „Samoživitelství – společenský fenomén?“.
Toto číslo by nevzniklo bez využití předchozích zku-
šeností kolegyň z  NESEHNUTÍ Brno s  vydáváním 
časopisu FEMA. 
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ÚVODNÍ SLOVO OBSAH

Dostalo se mi milé nabídky přispět úvodním slo-
vem do tohoto čísla časopisu FEMA, které je 

věnováno problematice samoživitelství. Tento feno-
mén je v naší společnosti v posledních letech stále 
viditelnější a velmi oceňuji, že se mu FEMA rozhodla 
věnovat prostor. O samoživitelství je možné hovořit 
snad ze všech možných úhlů pohledu. Ekonomický 
aspekt, který v samotném pojmu zaznívá, zdaleka 
není tím jediným, co nás na samoživitelství zajímá. 
Musíme se také dívat na to, jakou roli v problemati-
ce samoživitelství hrají kulturní otázky, genderová 
problematika či státní politiky. Musíme také hledat 
příklady dobré praxe a na jejich základě pak můžeme 
měnit praxi převládající.

Jako ministryně práce a sociálních věcí stojím 
o to, aby se zlepšila situace matek i otců, kteří sami 
pečují o své děti. Vím, že děti jsou radost. Nikdo si 
nezaslouží, aby roky, které má strávit výchovou dětí 
a sdílením jejich problémů i úspěchů, byly pozname-
nány chudobou. Naštěstí existuje řada lidí, kteří chtějí 
situaci zlepšit. Patří mezi ně ti, kteří stojí za FEMOU 
a patřím mezi ně i já. Doufám, že v tomto čísle najde-
te inspiraci, dobré nápady a snad i nějaké to řešení.  
Držím vám palce.

Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí
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Sólo rodič 
Pro rodiče samoživitele a samoži-vitelky razí organizace APERIO ter-mín sólo rodiče, který na rozdíl od zažitých označení nemá hodnotící nádech (jako například pojem neú-plná rodina či neprovdaná matka). Samoživitelé a samoživitelky totiž musí často čelit nejrůznějším před-sudkům a nepochopení.

Neúplné rodiny
Centrum pro rodinu a sociální péči neúplnými rodinami rozumí rodiny, v nichž výchova dítěte či dětí probíhá bez přítomnosti jednoho z jeho/jejich rodičů – ať již v důsledku rozvodu či rozchodu rodičů, úmrtí jednoho z ro-dičů či jiné situace. 

Doplněnými rodinami rozumíme ro-diny, v nichž byl jeden z biologických rodičů dítěte či dětí nahrazen náhrad-ním rodičem.

Každé druhé manželství v ČR končí rozvodem

Většinu neúplných rodin (tj. je-
den z rodičů s alespoň jedním 
dítětem) tvoří matky s dětmi 
(81 %). Největší podíl neúpl-
ných rodin je v obcích od 10 do 
50 tis. obyvatel (téměř 14 %), 
naopak nejnižší v nejmenších 
obcích do 199 obyvatel (11 %). V 
neúplných rodinách žije 400 tis. 
závislých dětí, tedy zhruba 22 % 
všech závislých dětí (tzn. každé 
páté dítě).

 V  roce 
2011 bylo 

v České republi-
ce 4 375 tis. hospoda-

řících domácností. Domác-
nosti se zmenšují: v roce 1961 

tvořily jednu domácnost v průměru 
3,0 osoby, v roce 2011 jen 2,3 osoby. Zmen-

šování domácností souvisí se změnami ve struktuře 
domácností. Ubývá domácností, které mají v průměru 

největší počet členů, tedy úplných rodin. 
Podíl těchto rodin na celkovém počtu 
domácností je nižší než poloviční (49 
%). Druhým nejčetnějším typem hospo-
dařících domácností jsou domácnosti 
jednotlivců s 32,5 %, jejichž počet roste 
nejrychleji. Následují neúplné rodiny 
(13,5 %), zbývající část domácností tvoří 
vícečlenné nerodinné domácnosti.

Ženy vydělávají méně než 
muži, a to bez ohledu na 

úroveň vzdělání. 
Oběma skupi-

nám rostly 
m z d y 

úměr-
ně s 
v ý š í 
vzdě-
l á n í , 
avšak 
medi-
á n o v á 
m z d a 
českých 
žen vro-
ce 2010 
dosahovala pouze 80,2 % úrov-
ně výše mediánové mzdy mužů 
(Gender Pay Gap = 18,7 %). 

FENOMÉN SAMOŽIVITELSTVÍ V ČR
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Samoživotelství se pojí s mnoha 

označeními pro rodiče, kteří živí 

či vychovávají svoje děti sami. Dříve 

se užíval pojem svobodná matka, 

v současnosti ho však nahradil gen-

derově neutrální samoživitel/samoži-

vitelka. Existují ale i další označení, 

která se váží na různé kontexty.

Osamělý rodič
Zákonná definice takzvaného osamělého rodiče (zaměstnance) je uvedena v ustanovení § 350 zákoníku práce. Ten říká, že: „Osamělými se rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozve-dené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných dů-vodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou.“  Za neprovdanou matku je považována každá žena mající dítě, která neuzavřela manželství s mužem, jehož otcovství bylo k dítěti již urče-no nebo jehož otcovství k dítěti je pravděpo-dobné. 

Na jednu rodinu 
s  dětmi připadá 
průměrně 1,6 zá-
vislého dítěte.

zdroj: ČSÚ
zpracoval: Jiří Janíček

podíl neúplných rodin z úhrnu 
domácností – slDb 2001

Neúplné rodinné domácnosti
52 868 svobodných 
žen v neúplných 
domácnostech

3 408 svobodných 
mužů v neúplných 
domácnostech



SOCIÁLNÍ DÁVKY PRO SÓLO RODIČE

Téměř vše závisí na příjmech

Rodiče, kteří jsou na výchovu svého dítěte sami, mo-
hou využít finanční podporu státu. Úkolem finanční 

podpory je doplnit nebo z části nahradit příjem rodiny. 
Probíhá především formou různých dávek. 
Finanční podpora přímá je poskytována především ve 
formě dávek státní sociální podpory. Zda rodiče pod-
poru získají a kolik peněz takto dostanou, může být 
ovlivněno jejich rodinným příjmem. Takovými dávkami 
jsou například přídavek na dítě, porodné, rodičovský 
příspěvek nebo sociální stipendia. 

Pak existuje i finanční podpora nepřímá, kterou 
se stát snaží podporovat nezávislost rodin v oblasti 
ekonomické a sociální. Jedná se především o slevy na 
dani nebo daňové úlevy, a to nejčastěji odpočtem daně 
na vyživované dítě. 

V některých případech právní předpisy zohledňují 
skutečnost, že jeden z rodičů žije s dětmi sám. Za sólo 
(osamělého) rodiče je považován rodič, který je svo-
bodný, ovdovělý nebo rozvedený a nežije s druhem či 
družkou nebo v registrovaném partnerství. 

Speciální ochrana sólo rodičů se promítá do ošet-
řovného, vysílání na pracovní cestu, přeložení a ochrany 
soukromí sólo rodičů.
Rodiče mohou čerpat tyto druhy podpor:
Dávky nemocenského pojištění zákon č. 187/2006 Sb.
finanční zabezpečení z důvodu dočasné pracovní ne-
schopnosti (při dočasné pracovní neschopnosti náleží 
zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy, a to od 
čtvrtého do čtrnáctého dne jejího trvání, od patnáctého 
dne pak vzniká nárok na nemocenské)
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 
(pokud je výše průměrné hodinové mzdy například 
padesát korun, pak je její hodinová náhrada sedmadva-
cet korun; při dvojnásobné mzdě je náhrada 54 korun 
a podobně – orientační výši náhrady lze zjistit na http://
www.mpsv.cz/cs/11584)
Nemocenské (nárok na nemocenské vzniká od pat-
náctého dne dočasné pracovní neschopnosti a pojiš-
těnec musí být účasten nemocenského pojištění nebo 
v ochranné lhůtě)
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
(výše příspěvku je stanovena tak, že se od výše denní-
ho vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení 
zaměstnankyně na jinou práci odečte průměr jejích za-
počitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní 
den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto 
převedení)

peněžitá pomoc v ma-
teřství (známá jako 
„mateřská,“ při průměr-
né výši měsíčního pří-
jmu dvacet tisíc korun 
je denní dávka 461 ko-
run, při deseti tisících 
231 korun, při příjmu 
třiceti tisíc to je 657 ko-
run, více na www.vy-
plata.cz)
Ošetřovné
Dávky sociální podpo-
ry zákon č. 117/1995 
Sb. 
přídavek na dítě (nárok 
na dávku je závislý na 
výši příjmu rodiny)
příspěvek na bydlení 
(příspěvek není vázán 
na péči o nezaopatřené 
dítě, jeho přiznání závisí 
na výši příjmu rodiny, 
do kterého se započí-
tává i přídavek na dítě 
a rodičovský příspěvek)
Rodičovský příspěvek 
(výši si může rodič zvo-
lit podle aktuální situa-
ce rodiny, a to do 7600 
korun měsíčně, do 
11500 korun měsíčně, 
nebo takzvanou čtyřle-
tou variantu)
porodné
pohřebné (nárok na 
pohřebné vzniká oso-
bě, která vypravila po-
hřeb nezaopatřenému 
dítěti nebo osobě, která 
byla rodičem nezaopatřeného dítěte)
stipendium pro studenty vŠ a státní sociální pod-
pora (stipendium se přiznává v případě tíživé sociální 
situace studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě 
a jestliže příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku 
na dítě, nepřevyšuje součin životního minima rodiny 
a koeficientu 1,5)
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příklad: sólo matka 
osmiletého dítěte žije 
se svými rodiči ve spo-
lečné domácnosti. Ona 
i její rodiče jsou zaměst-
náni. Dítě onemocnělo 
a lékař stanovil dobu 
ošetřování na 25 dnů.
Zůstanou-li doma s dí-
tětem prarodiče, náleží 
jim ošetřovné v  délce 
9 pracovních dnů. Zů-
stane-li doma matka, 
náleží jí ošetřovné po 
dobu 16 dnů.

příklad: Rodina sólo 
matky se dvěma dětmi 
(ve věku šest a osm let) 
má příjem 18 000 korun. 
životní minimum této 
tříčlenné rodiny činí 
7 420 korun. 
příjem se porovná se 
2,4 násobkem životního 
minima. Ten je 17 808 
korun, příjem rodiny je 
tedy vyšší než životní 
minimum a nárok na 
přídavek na dítě ne-
vzniká. 

příklad: Dítě se narodilo 
2. 4. 2014. 
příjmy rodiny se zjišťují 
za období od 1. 1. 2014 
do 31. 3. 2014.  



Ministerstvo práce a sociálních věcí České repub-
liky v současné době připravuje věcný záměr 

zákona o náhradním výživném, který by měl být vládě 
předložen do konce roku 2014.

K problematice budoucích opatření pro neúplné 
rodiny s dětmi tak lze s ohledem na přípravnou fázi 
zákona sdělit pouze tolik, že Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí čerpá poznatky a zkušenosti z okolních 
evropských zemí, které takovou právní úpravu mají. 
Výsledná podoba zákona musí být v praxi co nejsnáze 
použitelná. Měla by také co nejlépe reagovat na po-
třeby těch rodičů s dětmi, kteří se dostali do obtížné 
finanční situace kvůli tomu, že druhý z rodičů neplní 
svou vyživovací povinnost.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si je samozřej-
mě vědomo skutečnosti, že každá země, která pomá-
há řešit situaci takových rodin, se liší. Státy vychází při 
konstrukci této pomoci ze svých historických zvyklostí 
a rovněž z provázanosti na ostatní opatření pro rodiny 
s dětmi, kdy i výše a způsob pomoci se výrazně odli-
šují. Získané poznatky z úprav v jednotlivých zemích 
a ze zkušeností s jejich aplikací, ať již jsou ve výsledku 
pozitivní či negativní, jsou cenným základem pro 
koncipování této pomoci v České republice. 

Nelze je ovšem pouze mechanicky přebírat.
Předpokládáme, že připravovaný návrh zákona 

bude respektovat roli a kompetence jednotlivých 
orgánů působících v oblasti justice i orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí. Nebude ovšem nahrazovat vzta-
hy v oblasti soukromoprávní vztahy veřejnoprávními. 
Proto ministerstvo navrhne, aby v zákonem definova-
né situaci rodiny s dětmi stát prostřednictvím dávky 
pomáhal řešit sociální situaci dítěte, aniž by zasahoval 
do soukromoprávních vztahů mezi jeho rodiči.

Ze zkušeností z dřívější právní úpravy i poznatků 
z cizích států lze předpokládat, že návratnost takové 
dávkové pomoci by byla minimální, pokud by ji stát 
vymáhal od povinných osob. Proto i konstrukce uve-
dené pomoci v České republice bude tento fakt re-
flektovat, aby byla výsledná administrativní náročnost 
této pomoci minimalizována.

autorka: Zuzana Jentschke Stöcklová 
MPSV

Co plánuje pro samoživitele ministerstvo?
Zákon o náhradním výživném

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
zákon č. 329/2011 Sb.
příspěvek na mobilitu 
(výše příspěvku činí 400 korun měsíčně)
příspěvek na zvláštní pomůcku
Dávky pro rodiny v hmotné nouzi 
zákon č. 111/2006 Sb.
Dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, dopla-
tek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc)
sociální služby pro rodiny zákon č. 108/2006 Sb.
příspěvek na péči (výše příspěvku na péči pro osoby 
od 1 do 18 let činí za kalendářní měsíc: (a) tři tisíce 
korun, jde-li o lehkou závislost (b) šest tisíc korun, 
jde-li o středně těžkou závislost (c) devět tisíc korun, 
jde-li o těžkou závislost a (d) dvanáct tisíc korun, jde-li 
o úplnou závislost)
sociální služby poskytované rodinám s malými dětmi
podpora při platební neschopnosti zaměstnavatele 
zákon č. 118/2000 Sb.
Daňové úlevy pro rodiny s dětmi 
zákon č. 586/1992 Sb.

sleva na dani na dítě (poplatník, jen jeden z opráv-
něných – obvykle jeden z rodičů – může využít slevy 
na dani za kalendářní rok ve výši 13 404 korun na kaž-
dé vyživované nezaopatřené dítě do šestadvaceti let, 
se kterým žije v domácnosti)
více informací lze dohledat např. v brožurách sami 
na děti, sami na vše ostatní? nebo příručka pro rodi-
če 2014 – Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodi-
nou společnosti Aperio. právní poradenství nabízí 
také GiC NORA, o. p. s. 

autorka: Michaela Mořická
GIC NORA

Zdroje:
APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. 2013. 
Sami na děti, sami na vše ostatní?.
Praha: APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. 2014. 
Příručka pro rodiče 2014. Nebojte se zákonů a slaďte práci 
s rodinou.
Praha: APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství.
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Laura je sympatická mladá žena, která se ne-
zdráhá mluvit otevřeně o svém osudu 

samoživitelky. Absolventka studia oboru 
veřejná správa na Veřejně správní aka-
demii v Brně je nyní čtvrtým rokem na 
rodičovské dovolené. Stará se sama 
o svého syna, který již od raného dět-
ství projevuje příznaky opožděného 
vývoje rozvíjející se v kombinova-
né postižení. 

Co je pro Vás na samoživitel-
ství nejobtížnější? 

Pro mě bylo velmi těž-
ké rozhodování, zda si dítě 
vůbec ponechat, nebo jít 
na potrat. Partner totiž hned 
otcovství popíral a změnil vůči 
mně své celkové chování. Nako-
nec ve mně zvítězilo přesvědčení, že 
nemohu někomu vzít jeho život. Díky 
tomu jsem nezažila trauma z ukončeného 
života. Hodně jsem si přečetla o tom, jak 
ženy po plánovaném potratu trpí depresemi 
a výčitkami.  V té době bych toho už víc asi 
neunesla a žít pro mé dítě mě velmi motivo-
valo k tomu, abych usilovala o zlepšení své 
situace.

Byla to také moje volba vychovávat syna 
sama, chtěla jsem, aby vyrůstal bez negativní-
ho vlivu svého otce. Už když jsme společně 
žili, začal se projevovat jeho sklon k alko-
holismu, lžím a domácímu násilí.

Má podle Vás samoživitelství i něja-
ké pozitivní stránky? 

Společensky to podle mne 
není dobrý směr. Myslím si, že 
dítě by mělo mít rodinu, mělo 
by vyrůstat s oběma rodiči, 
i když to nemusí být rodi-
če biologičtí. Mám za to, že 
chlapci potom nejsou vedeni 

k roli, aby byli otcové a tvořili vlastní 
rodiny, protože již jako děti 

podvědomě nahrazují 
matce partnera. Velmi 
mi v tom pomohla kni-
ha psychologa Kevina 
Lemana Na otci záleží, 
díky ní jsem si také uvě-
domila vliv mého vzta-
hu s otcem na výběr 

partnerů. 
M o c  s e  m i  n e l í b í 

ani střídavá péče, rodi-
če se předhánějí, soutěží 

mezi sebou v tom, kdo je 
v  očích dítěte tím lepším, 

mstí se sobě navzájem a dítě 
je toho obětí. 

Snažíte se tedy najít svému 
synovi nového otce? 

Ano, stále hledám partnera 
pro rodinný život. Přes inter-

net je to hodně složité, člověk 
musí mít štěstí. Narážím spíše na 

muže, kteří chtějí nezávazné se-
xuální vztahy. Já bych stála spíše o 

trvalý vztah založený na kamarádství, 
společných zájmech a směřující k vy-
tvoření rodiny.  

Seznámila jsem se s mužem, který 
mi zpočátku nabízel v mé situaci po-

moc, nabídl mi práci prodavačky v jeho 
bazaru, kde jsem mohla být i se synkem. 
Potom se však z něj vyklubal člověk, který 

mě dlouhodobě pronásleduje svými se-
xuálními návrhy. Jeho sexuální obtěžování 

vyvrcholilo několika trestními oznámeními, 
ani to však nepomohlo. Pokračuje to ve 

formě stalkingu dál. Je to nepříjemné a vpod-
statě neřešitelné.

Samoživitelka: 
Těžké bylo už rozhodnutí, zda si dítě nechat
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Proč jste se rozešla s biologickým otcem Vašeho 
syna? 

Poté, co jsem mu řekla, že spolu čekáme dítě, 
to byl pro něj asi šok, i když jsme se vědomě početí 
nebránili. A to jsme předtím plánovali svatbu, spo-
lečný život a dítě. Se svým dvacetiletým synem, který 
s námi sdílel společnou domácnost, mě oba začali 
psychicky terorizovat. 

Půjčila jsem jim nějaké osobní věci a peníze, 
nikdy je nevrátili. Syn mě chtěl dokonce jednou po 
návratu z hospody fyzicky napadnout, tak jsem se 
sbalila a šla. 

Kvůli úřadům jsem musela později podat žalobu 
na určení otcovství. Teprve u soudu jsem zjistila, že 
otec mého syna není rozvedený, jak mi tvrdil. 

Našla jste oporu či pochopení u rodičů? 

Ne, rodiče se mě tehdy neoficiálně zřekli, protože 
jsem musela prodat byt, který jsem měla v zástavě 
půjčky, kterou jsem již nemohla splácet. Bratr mi 
také odmítl pomoci. Útočiště jsem našla v Azylovém 
domě Na počátku. Tam jsem byla až do šesti měsí-
ců svého syna. Potom jsem si musela hledat nové 
bydlení.

Kdy jste zjistila, že Váš syn není úplně zdravé 
dítě? 

Měla jsem obtíže v těhotenství, vysoký tlak, vy-
padalo to na preeklampsii. To je porucha projevující 
se zvýšeným tlakem a vysokým obsahem proteinů 
v moči, ohrožuje plod i matku. Hospitalizovali mě 
v porodnici, monitorovali mě a snažili se o přirozený 
porod. Když však u syna nezjistili srdeční odezvy, 
musela jsem podstoupit akutní císařský řez. 
Po svém narození syn dlouho nedýchal, asi deset 
minut. Potom měl potíže s příjmem potravy a dý-
cháním. Nakonec jsme odcházeli z porodnice až po 
třech týdnech. 

Nikdo mi ale v porodnici nic pořádně neřekl ani 
nevysvětlil. Jenom sestry mi říkaly, že se nezvládnu 
o svého syna postarat. Trpěla jsem poporodní depre-
sí a k tomu mi někdo vykládal, že se nebudu schopna 
starat o své dítě. O diagnóze nebo případném posti-
žení neřekl nikdo ani slovo. 

Teprve v azylovém domě díky službám rané péče, 
kterou jsem začala od dvou měsíců syna využívat, 
jsem se dozvěděla, že zaostává ve vývoji. Tam mě 
také informovali o rizicích spojených s kompliko-

vaným porodem. Prakticky od začátku jsme cvičili 
Vojtovu metodu a syn začal dohánět ve vývoji stejně 
staré děti. 

Kolem jeho dvou let však začala další vlna obtíží 
v podobě poruchy synovy pozornosti spojené s hy-
peraktivitou. Nyní čekáme na konečnou diagnózu, 
vypadá to, že syn má nějakou formu autismu a trpí 
vývojovou dysfázií, což je porucha postihující vývoj 
řeči. 

Jak zvládáte život osamělé matky s postiženým 
synem? 

Teď čekáme na to, zda dostaneme příspěvek na 
péči. Zatím máme patnáct tisíc korun čistého měsíč-
ně, avšak deset tisíc dám za pronájem bytu. 
Něco si vydělám prodejem svého a synova oblečení 
a již nepotřebných věcí přes internet. Občas prodá-
vám i oblečení známých.

V posledních měsících je to se synem velmi ná-
ročné. Jsem již vyčerpaná. Ráda bych využívala více 
asistenčních odlehčovacích služeb Eliady. To ale 
záleží na tom, zda nám ten příspěvek na péči přik-
lepnou, protože je to služba placená. Navíc zvažuji, 
zda by syn nemohl navštěvovat denní logopedické 
centrum pro diagnostiku řečových potíží, které je 
hrazeno ze zdravotního pojištění. Umožnilo by mi to 
si odpočinout a věnovat se důležitým věcem, které 
se synem za zády již řešit nezvládám.

Setkáváte se někdy s negativními reakcemi na to, 
že jste matka samoživitelka? 

To přímo ne. Na úřadech se však obecně necítím 
dobře. Není mi příjemné říkat, že jsem sama.  Ráda 
bych měla partnera nebo manžela a usiluji o to. 

rozhovor vedla: Kateřina Hodická
GIC NORA
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Najít otce samoživitele, který by poskytl rozhovor 
do tohoto časopisu, byl nad očekávání obtížný 

úkol. Celkově jich není příliš mnoho a většina oslove-
ných nechtěla sdělit svůj často smutný osobní příběh. 

Ivane, jak jste se dostal do role sólo rodiče?

No, někdy se život prostě tak zamotá. V listopadu 
2007 se nám po sedmi letech manželství narodila 
vymodlená dvojčátka. Byli jsme oba nadšení a spo-
kojení, že máme dvě krásné a zdravé děti. Bylo to pro 
nás oba druhé manželství. Manželka ale po mateř-
ské dovolené nastoupila do zaměstnání, kde měla 
dvanáctihodinové směny včetně každého druhého 
víkendu. Takže většina povinností spojených s péčí 
o děti i  chod domácnosti zůstala na mně. Po čase 
se jí podařilo sehnat novou práci jen na ranní směny, 
ale mnoho se toho u nás nezměnilo. Od tří let děti 
trávily většinu času se mnou, měli jsme společné 
aktivity a mamince se vzájemně začaly odcizovat. 
Když se chtěly pomazlit, přitulit, tak si zvykly chodit za 
mnou, protože je maminka odbývala a nedokázala jim 
projevovat city a mateřskou lásku. Když si našla nové 
zaměstnání, nejenže se nic nezměnilo, ale naopak 
zhoršilo. Manželka začala trávit hodně času mimo 
domov. Prostě navázala nový vztah se svým vedou-
cím, začala za sebou pálit mosty a žít si svým novým 
„svobodným životem“. O to víc se děti upnuly na mě 
a jsem si vědom toho, že jsou až nezdravě závislé. 

Bylo nutné stav řešit, a to soudně. Soudy o svěření 
dětí do výchovy byly nechutné, ponižující. Spor nebyl 
o to, s kým děti budou, ale o to, aby maminka měla 
s dětmi co nejmenší náklady. Zjištění, s jakým bezcit-
ným cynikem jsem dvanáct let žil, bylo opravdu kruté. 
Děti byly na základě dohody svěřeny soudem do 
mojí péče. S maminkou se velmi odcizily, a když měly 
jít k mamince na návštěvu, tak to vždy bylo spojené 
s velkým psychickým vypětím a tvrdým odmítáním.

Jak vypadal váš život před tím, než jste měli děti?

Žili jsme běžným rodinným životem s průměrným 
životním standardem, každý jsme měli svoje zaměst-
nání, postupně jsme zařizovali naše společné bydlení, 
i když to taky nebylo jednoduché. Byli jsme v očích 

okolí příkladný pár a rodina. I když byl mezi námi čtr-
náctiletý věkový rozdíl, naše manželství bylo opravdu 
harmonické. Já do práce každý den dojížděl, celý život 
pracuji ve vedoucích hospodářských funkcích, ale 
rodina byla u mě vždy na prvním místě. Jediné, co 
nám v manželství chybělo, bylo naše společné dítě, 
po kterém jsme oba toužili. Podařilo se to až po sedmi 
letech manželství a byli jsme oba moc rádi za to, že se 
nám narodily dvě krásné děti zároveň.

V jaké situaci jste nyní? 

V současné době jsou veškeré soudní tahanice 
a praní špinavého prádla za námi. Více než před rokem 
jsem se s dětmi odstěhoval z našeho společného bytu, 
abych je ušetřil psychickému vypětí. Zřídili jsme si 
svoje nové hnízdečko, i když skromně, protože jsme 
odešli jen s osobními věcmi a ledničkou. Děti budou 
mít v listopadu sedm roků a od září jdou do první třídy, 
tím nastane dost zásadní změna v našem využívání 
volného času. Po školce býváme až do večera venku 
nebo si děti hrají u nás se svými kamarády ze školky, 
kteří k nám rádi chodí. Víkendy se snažíme trávit 
v přírodě, na výletech, jezdíme plavat, chodíme na 
různá dětská hřiště a tak dál. Opravdu se nenudíme 
a je nám spolu krásně. Jediný problém, který stále 
řešíme, je ten, že děti k mamince chodit nechtějí. Dle 
dohody a rozhodnutí soudu mají u maminky trávit 
každý druhý víkend s tím, že je v pátek vyzvedne ze 
školky, abychom předešli stresování dětí při předá-
vání, a v neděli má vracet děti domů. Ne vždy to ale 
maminka s dětmi vydržela celý víkend a vracela je 
většinou už v sobotu. V současné době má maminka 
dvojčátek se svým novým partnerem pětiměsíční dítě. 

Za ty dva týdny mezi návštěvami maminka o dě-
tech nic neví, ani jim nezatelefonuje, děti si na ni také 
nevzpomenou. Děti odmítají chodit k mamince, což 
řeším se sociální pracovnicí a psychologickou porad-
nou (se mnou matka dvojčátek nekomunikuje), ale 
maminka spolupracuje minimálně. Samozřejmě by 
bylo nejjednodušší, kdybych podal k soudu návrh na 
omezení styku, ale je to přece jen jejich matka a ne-
přál bych si, aby se jejich vazby úplně přetrhaly. Chtěl 
bych, aby si k sobě znovu našly cestu nebo alespoň 
cestičku. Jenže matka dětí nic nedělá pro to, aby děti 

Samoživitel: Pozitivní reakce mi už začínají vadit. 
Jsem prostě rodič
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nějak motivovala nebo jim udělala nějaký program, 
pohrála si s nimi, povykládala, projevila city. Cítí se 
u maminky jako na návštěvě. No prostě je to smutné. 
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Jak zvládáte život osamělého otce?

No, jaký je život osamělého otce? Myslím si, že 
úplně stejný jako život osamělé matky. Zvládám to 
celkem v pohodě, i když to někdy není jednoduché. 
Musím se spolehnout jen sám na sebe a prostě ne-
přemýšlet o tom, jak to je těžké. S domácími pracemi 
a vařením problémy nemám, protože to pro mě není 
nic nového. A s dětmi je to prostě jako s dětmi. Když 
jsem někdy se silami v koncích, tak mě ti moji miláčci 
znovu nabijí energií a jede se dál. Někdy mi pomáhá 
s dětmi jednadvacetiletá dcera z prvního manželství 
mé bývalé manželky. Ta se s matkou nestýká po tom, 
jak se k dvojčatům a k ní zachovala. Má s dětmi pěkný 
vztah, má o ně opravdový zájem a děti ji berou jako 
maminku.

Co je pro vás na sólo rodičovství nejob-
tížnější?

Tak na tuto otázku neumím odpo-
vědět. Takto jsem nad tím nikdy 
nepřemýšlel. Takový je prostě 
život a ten se má přeci ne pro-
trápit, ale prožít! Je jasné, že je 
těžké to ustát finančně. Matka dětí 
navíc platí směšné výživné, na ničem se 
finančně nepodílí, na přídavky na děti a ani 
na sociální dávky nemám nárok. Snad nej-
obtížnější je udržet se zdravotně v pořádku, 
abych zvládal být oporou dětem, protože 
ony potřebují cítit jistotu, zázemí a lásku.

Má podle vás samoživitelství i nějaké 
pozitivní stránky?
 

Pro někoho může mít samoživitelství 
samozřejmě pozitivní stránky. Vím o mno-
ha matkách, které se velice ohánějí tím, že 
jsou samoživitelky a jaký mají těžký život. 
Ano, jsou takové, které to opravdu nemají 
lehké. To jsou ty skutečné samoživitelky. 
Věřím tomu, že se mají co ohánět, aby sebe 
a děti uživily, ale bojují a nestěžují si. Na 
druhé straně je i dost matek „samoživite-
lek,“ které si na samoživitelství jen hrají, 

dělají ze sebe chudinky, stěžují si, když jim nějaká 
sociální dávka či podpora přijde o den později. Přitom 
si žijí velmi dobře, mají úplné rodiny a jsou velké bo-
jovnice za práva samoživitelek. Já říkám, že toto jsou 
matky samoživitelky jen před státem, jinak ne. O to 
je mi více líto těch matek samoživitelek, které nemají 
žádné zázemí a zastání, jsou obětmi domácího násilí, 
žijí opravdu na hranici chudoby, ale na žádné sociální 
dávky a příspěvky nemají nárok.

Setkal jste se někdy s negativními reakcemi na to, 
že jste otec samoživitel?

Do očí vám nikdo nic negativního neřekne. No a ty 
pozitivní reakce mi spíš začínají vadit. Vždy odpoví-
dám, že jsem obyčejný milující rodič. Je přece jedno, 
jestli otec nebo matka. Věnuji se svým dětem, jsou 
a budou pro mě vždy na prvním místě a svůj osobní 
život v současné době neřeším. Lhal bych, kdybych 
řekl, že mi nechybí večerní posezení s partnerkou 
u kávy, povykládání o tom, co jsme prožili za celý den, 
pohlazení a něžnosti. Ale žádnou partnerku nemám 

a svůj život věnuji jen svým milovaným dětem 
a práci. Na víc opravdu nemám síly a čas.

Jistě se pohybujete mezi dalšími sólo rodiči. 
Jak se s nimi navzájem vnímáte? 

Ano, bylo by těžké v dnešní divné době 
se nepotkávat se sólo rodiči. Je ale 

těžké vyjádřit pocity a vnímání 
všeobecně. Každý člověk je jiný 
a každý člověk uznává jiné ži-

votní hodnoty. Podle toho můžu 
někoho vnímat. Ale neodsuzuji ni-

koho za jeho názory a postoje a životní 
hodnoty, každý nechť si to srovná se svým 
svědomím.

Je ještě něco, co byste chtěl dodat?

Snad jen jedno: Maminky a tatínci sa-
moživitelé, hlavu vzhůru, trápení a starosti 
hoďte za hlavu, ať děti nepoznají, že vás něco 
trápí. Ten spokojený dětský úsměv za to stojí.

rozhovor vedla: Markéta Horáková Lazarová
GIC NORA
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„Samoživitelství se netýká jen peněz, (…) je to o tom, že 
seš sama na ten život, živobytí, že musíš všechno zajišťo-
vat, úřady prostě, když jsou děti nemocný zajistit hlídání, 
oběhnout doktory… (…) Jestli někdo dá na alimenty 
30 000 nebo dva tisíce, prostě problém je asi v tom, že ta 
ženská je na všechno sama – na práci, na děti.“ (Jindřiška)

Peníze jsou v souvislosti se samoživitelstvím zmi-
ňovány velmi často. Jakkoli by se z mediálních 

a  politických debat mohlo zdát, že samoživitelství lze 
redukovat na otázku pružného trhu práce, kvalitního 
sociálního zabezpečení a peněžité podpory ze strany 
druhého rodiče (tj. obecně finančního zajištění), vý-
zkum, který jsem v letech 2009 – 2010 realizovala mezi 
samoživitelkami, vykreslil pestřejší obraz. Jedním ze 
zjištění bylo to, že finance a starost o materiální zajištění 
rozhodně mohou být považovány za definiční znak sa-
moživitelství, ovšem nikoli znak jediný a problematiku 
vyčerpávající. 

Situace samoživitelek se radikálně liší na základě 
toho, jaké mají zaměstnání, jak velké a zdravé mají 
děti, zda disponují vlastním bydlením nebo jak velkou 
mají širší rodinu a zda je v jejich dosahu. Setkat se tak 
můžeme stejně s ženami, pro něž jejich samoživitelství 
(už) není podstatné, protože mají dobře placenou 
práci a jejich děti nepotřebují tolik péče, jako se že-
nami, které jsou nuceny mít dvě zaměstnání a žijí bez 
jakýchkoli finančních rezerv, a bohužel i s těmi, které 
mají tu „smůlu,“ že mají malé děti, bydlí v regionu, kde 
je vysoká nezaměstnanost, a které jsou odkázány na 
pomoc azylových domů. 

Pro posledně jmenované jsou peníze, resp. jejich ne-
dostatek problémem klíčovým a jejich situaci rozhodně 
nechci nijak zlehčovat. Zároveň však v rámci výzkumu 
vykrystalizovalo téma velké psychické zátěže, která 
s penězi souviset může, ale také nemusí, a formulo-
valy jej ženy, jimž pád na sociální dno bezprostředně 
nehrozil. Pokládám za důležité se tomuto aspektu 
samoživitelství nevyhýbat, protože jednostranným 
důrazem na materiální zabezpečení bychom zahodili 
zkušenost řady samoživitelek, a ztratili tak možnost 
vytvořit prostor pro řešení či zmírnění těchto problémů. 

Psychickou zátěž prožívaly různé respondentky 
v různých podobách. Krátce je lze načrtnout a ilustrovat 
úryvky z promluv samoživitelek následovně: 

V oblasti výchovy jsou patrné dva zdroje stresu. 
První pramení z vytíženosti samoživitelky. „Když chci 

vydělat víc peněz, abych jim zabezpečila všechny po-
třeby, zákonitě mám o to míň času a tlačím na ně, aby 
byly samostatnější, a myslím si, že je to třeba ještě brzo, 
ale není jiná možnost.“ [Nina, svobodná, dcera a syn]. 
Druhý vychází z osamocenosti ve výchovné roli.  [„Třeba 
v současné době by se mi u pubertálního syna strašně 
hodil otec, který by byl aspoň soudce, když už nic ji-
ného.“  Nebo ten třetí názor. Já už si kolikrát připadám 
jako blázen, jestli jsem opravdu řekla, co jsem řekla, 
když spolu diskutujeme. (Markéta, svobodná, jeden 
syn)].  Jako další z rozměrů problému samoživitelství 
identifikovaly respondentky upozaďování svých po-
třeb. To se může týkat jednak času na sebe, který řada 
samoživitelek nemá, jedna upřednostňování potřeb 
svých dětí. [„Tam jde pořád o balanc toho, co by člověk 
kolikrát měl chuť udělat, aby si zachoval svoje klidný 
zdraví psychický, a co dělá pro to, aby děti prostě byly 
spokojený, aby to nějak fungovalo. “(Hana, rozvedená, 
dva synové)]. V neposlední řadě mluvily respondentky 
také o nemožnosti sdílení.

Téma psychické zátěže v samoživitelství je obtížně 
strukturovatelné a zároveň by mohlo být tradičně 
vnímáno jako soukromé. Přesto existují veřejněpoli-
tická opatření, která by mohla řadu problémů zmírnit. 
Jedním z nich je podpora svépomocných skupin ma-
tek-samoživitelek a jiné (např. on-line) formy sdílení 
zkušeností a vzájemné podpory. Dalším z nástrojů 
majících potenciál řešit více problémů současně je 
program „víkendové rodinné výpomoci,“ který v růz-
ných variantách funguje ve Švédsku, Norsku, Dánsku 
a Velké Británii. 

Jde o službu, jejíž podstatou je dobrovolná výpo-
moc mezi dvěma rodinami - na jedné straně rodinou, 
která výpomoc poptává, a na druhé straně rodinou, 
která výpomoc nabízí a která za svou pomoc dostává 
symbolickou odměnu. Ideální je, když se rodiny nachá-
zejí v sousedství, výpomoc pak spočívá v péči o dítě 
zpravidla během jednoho nebo dvou víkendů v měsíci 
s tím, že základní doba této intervence je šest měsíců. 

Z hlediska zájmu dítěte je služba přínosná v tom, že 
dítě má šanci poznat jiná rodinná uspořádání a dyna-
miky nebo se oslabí jeho případná závislost na matce. 
Rodiče popisují jako výhodu zejména možnost si vy-
dechnout a čas na sebe a na své zájmy.

autorka: Eva M. Hejzlarová
FSV UK

Peníze nejsou vše. 
Samoživitelkám chybí čas a třetí názor
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OBRAZ SAMOŽIVITELSTVÍ V UMĚNÍ

Iveta Grófová je talentovaná slovenská režisérka, 
která absolvovala Ateliér animované tvorby (2004) 

a Ateliér dokumentární 
tvorby (2009) na Vysoké 
škole múzických umění 
v  Bratislavě. Režírovala 
krátké dokumenty Aspoň 
že tak (2003), Politika kva-
lity (2005), Nazdar partič-
ka (2005), Gastarbeiteri 
(2007) a krátký animovaný 
film Bolo nás 11 (2004). 
V roce 2012 natočila svůj 
první celovečerní hraný 
film Až do města Aš. Ten byl kritiky označen za vyzrá-
lý debut a unikátní a sebevědomý film evropského 
formátu. Film byl nominován Slovenskou republikou 
na cenu americké Akademie filmových umění a věd 
v kategorii cizojazyčný film.

Režisérka odpovídala na několik otázek vztahu-
jících se k  jejímu časosběrnému dokumentárnímu 
snímku Blues pro sólo matky. 

Co vás přimělo přijmout nabídku na natočení doku-
mentárního filmu o ženách samoživitelkách, kterým 
se naskytne možnost stát se na půl roku herečkami? 

V době, kdy jsem se přihlásila do výběrového 
řízení na realizaci dokumentárního filmu o mat-
kách samoživitelkách, mě zaujala v první řadě sa-
motná skutečnost, že se takový výjimečný sociální 
projekt podařilo rozběhnout. Svoji roli hrálo také 
to, že dokumentární film bude odvysílaný v Čes-
ké televizi, takže se dostane k televizním divákům.  
   
Měla jste možnost pozorovat aktérky projek-
tu po dobu natáčení, tedy v průběhu několika 
měsíců. Postřehla jste u nich nějakou proměnu? 

Projekt byl určený pro matky samoživitelky, kte-
rým se dlouhodobě nedařilo uplatnit na trhu práce. 
Měly za sebou hodně neúspěšných pracovních roz-
hovorů a sebevědomí na bodě nula. Takže pozitivní 
změna u vybraných uchazeček nastala prakticky už 
jenom tím, že se do projektu dostaly, že nečekaně 
splnily podmínky přijetí a někdo se o ně začal zajímat. 

Právě motiv jejich změny či proměny v průběhu pro-
jektu se stal klíčovým i při natáčení dokumentárního 

filmu Blues pro sólo mat-
ky. K těm nejviditelnějším 
proměnám patří například 
začlenění matek do jisté 
komunity lidí, která si po-
máhá. Matky si během 
projektu vytvořily pevné 
vazby nejen mezi sebou, 
ale i s dalšími lidmi kolem 
projektu. Dostat je z izola-
ce, kterou nezaměstnané 
matky s malými dětmi čas-

to zažívají, je to nejdůležitější a odrazilo se to na jejich 
úspěšnosti při hledání navazujícího zaměstnání po 
skončení projektu. 
 
Co vás na těchto sólo matkách nejvíce překvapilo?

Pozitivně mě překvapilo, jaké silné divadelní před-
stavení dokázaly vytvořit. Nebály se do toho jít naplno   
upřímně. A toho si cením. 

Foto: SME/Tomáš Benedikovič

rozhovor vedla: Kateřina Hodická
GIC NORA

Nejdůležitější je dostat nezaměstnané 
matky z izolace



AZYLOVÝ DOMOV SV. MARKÉTY

V růžově natřených chodbách potkávám děti před-
školního věku a vzápětí i školačku se dvěma culíky 

a barevnou brašnou Hello Kitty na zádech. Otevírají se 
dveře bytu a jeho obyvatelka mě nechává nahlédnout 
do svého soukromí.  Nově rekonstruovaná kuchyň se 
zelenou linkou, oranžově laděný pokojíček, kde na 
mě vykukují ze všech stran plyšová zvířátka – to vše 
svědčí o přítomnosti malých dětí. Všude čistě uklize-
no, až mám chuť se začervenat při pomyšlení na svůj 
nepořádek doma. 

Tělocvična, herna pro děti, společné prostory 
pro vaření, počítačová místnost, zahrada s altánem. 
To vše poskytuje svým obyvatelkám azylový dům 
Domov svaté Mar-
kéty. Vypadá to 
krásně, člověk by 
mohl lehce pod-
lehnout mylnému 
dojmu o životě 
tamních obyvate-
lek. Přitom všech 
osmadvacet dveří 
do bytů v  tomto 
domě skrývá sil-
ný osobní příběh. 
Větš inou nera-
dostný.  Zkuše -
nosti s alkoholem, 
drogami, domá-
cím násilím, živo-
tem bez přístřeší 

nebo bez zájmu rodiny, nemožností nalézt práci 
kvůli nízkému vzdělání. 

Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Mar-
kéty zřídila Diecézní Charita Brno před jedenácti lety. 
Zařízení se stovkou lůžek poskytuje sociální a pobyto-
vé služby na dobu až jednoho roku těhotným ženám 
a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci, ztratily bydlení a chtějí svou situaci řešit.

Obyvatelky azylového domu patří do různých sku-
pin. „Mezi našimi klientkami jsou ženy všeho druhu“ 
sděluje vedoucí Domova sv. Markéty Marie Popovská. 
„Nejmladší ženě tady je osmnáct let a té nejstarší 
pětapadesát. I vzdělání mají různé. Měli jsme tady 
třeba i učitelku ze základní školy se svými dětmi. Bez 
domova se ocitla kvůli dluhům partnera,“ popisuje 
Popovská.

Nejčastěji se ale do azylového domu dostanou 
ženy bez vyššího vzdělání. „Nutno říci, že převažují 
ženy se základním vzděláním, které si obtížně hledají 
práci. Často bývají také bez podpory širší rodiny. Když 
už se jim i podaří nějaké pracovní místo najít, zjistí, 
že nezvládají skloubit práci s péčí o děti,“ vysvětluje 
vedoucí centra.

Uchazečky o ubytování v azylovém domě se s do-
bou mění. „Myslím si, že jsou čím dál chudší,“ tvrdí 
vedoucí sociální pracovnice Domova sv. Markéty 
Taťána Bočková. „Některé nemají co jíst. Nemají pe-

níze na brýle nebo 
léky pro své děti. 
Mají jenom pět set 
korun z přídavku 
na dítě,“ hovoří 
dále o alarmující 
situaci některých 
klientek. Na ne-
dostatek peněz si 
ale některé ženy 
zvyknou. „Někdy 
se naučí žít i s tím 
málem. Potom je 
problém, že nemu-
sí chtít svoji situaci 
změnit,“ upřesňuje 
Bočková. 
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Nemají peníze na jídlo nebo léky pro děti. 
Ženám v nouzi pomáhá Domov svaté Markéty



Situace se navíc někdy s dalšími 
generacemi opakuje. „Máme tady 

už děti našich bývalých kli-
entek. Je to začarovaný 

kruh, ze kterého se ob-
tížně vystupuje,“ dodá-

vá Bočková. K mému 
p ř e k v a p e n í 

klientky při-
cházející do 

azylo- vého domu 
nemají více dětí než prů-
měrná česká žena. Velkých rodin 
mezi nimi výrazně ubylo, v sou-
časné době je v azylovém domě 
pouze jedna maminka se čtyřmi 
dětmi. Mnohdy se také nejedná 
o osamocené ženy, jak by se člo-
věk mohl domnívat. Mezi klient-
kami jsou totiž i ženy z velmi chu-
dých sociálních poměrů, jejichž 
partneři žijí na ubytovnách. Spo-
lečně totiž nejsou schopni zajistit 

živobytí pro sebe a svoje děti.
Personál azylového domu pra-
cuje s klientkami individuálně. 

Ženám se snaží pomoci různými 

způsoby, například i psychologickým poradenstvím 
nebo doprovázením na úřady. Při nástupu do azylové-
ho domu si klientky stanovují plán s konkrétním cílem, 
s jehož dosažením se jim snaží pracovnice Domu sv. 
Markéty také pomoci.

„Většina žen si chce během pobytu u nás najít 
bydlení, některé chtějí klid pro sebe a svoje děti, jiné 
hledají školku nebo zaměstnání,“ vyjmenovává Popo-
vská individuální cíle klientek.

Zejména střecha nad hlavou je pro většinu žen 
z azylového domu prioritou. „Pro tyto ženy není vůbec 
jednoduché najít si bydlení. Sociální byty byly rozpro-
dány a ubytovny jsou často velmi drahé, takže nemají 
kam jít. Nakonec se jen i s dětmi přesunou do jiného 
azylového zařízení. A stává se, že se k nám po čase 
vracejí,“ komentuje situaci ohledně bydlení Bočková. 
Při hledání bytu ženy narážejí i na předsudky. „Často 
je jednodušší najít pronájem bytu pro člověka se zví-
řetem než pro matku romského původu s dětmi,“  
dodává sociální pracovnice.

autorka: Kateřina Hodická
GIC NORA

 

zdroj foto: 
archiv Azylový dům pro matky s dětmi 

Domov sv. Markéty
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PŘÍKLADY PRAXE ZE ZAHRANIČÍ

Sólo rodiče jsou skupinou, která se ko-
nečně dostává do centra zájmu tvůrců 

politik i poskytovatelů služeb. Doposud 
byli vnímani spíše jako součást jiných cílo-
vých skupin, například rodin ohrožených 
sociálním vyloučením, rodičů hledajících 
uplatnění na trhu práce, klientů a klientek 
rodinných center. Ačkoli jsou potřeby sólo 
rodičů v mnohém velmi blízké potřebám ro-
dičů žijících v partnerství, nemožnost sdílet 
s druhým rodičem každodenní péči o dítě 
a nutnost nést sám převážnou část nákladů 
na jeho výchovu situaci sólo rodičů často 
významně komplikuje. Izolované služby tak 
nemohou řešit jejich tíživou situaci důsled-
ně a dlouhodobě. 

Přístup k sólo rodičům v Evropě se různí 
a je do značné míry funkcí dlouhodobě 
převládající rodinné politiky v dané zemi. 
V  řadě zemí, včetně těch z bývalého vý-
chodního bloku, začínají být sólo rodiče jako 
cílová skupina teprve pomalu uznáváni. 
Někde se ještě nechtějí ke své situaci ote-
vřeně hlásit, protože ji vnímají jako spole-
čensky stigmatizující. Na druhou stranu ve Spojeném 
Království a také Irsku, kde se od rodin očekává, že 
budou finančně i jinak soběstačné, existují už desítky 
let organizace přímo pro sólo rodiče. Pomáhají 
jim v první řadě překonat dopady chudoby 
a najít cesty, jak se z ní vymanit. 

Ve skandinávských zemích, kde je 
rozvinutý sociální stát a důsledněji 
uplatňována rovnost mužů a žen, fun-
gují především svépomocné spolky 
sólo rodičů. Ty se zabývají převážně 
organizováním akcí, kde se mohou 
sólo rodiče seznámit a vymanit se tak 
z možné sociální izolace. 

APERIO vede od roku 2012 projekt „Ro-
diče samoživitelé/ky a trh práce,“ jehož cílem je 
nasbírat a analyzovat zkušenosti ze zemí s bohatou 
praxí pomoci sólo rodičům. Inspiraci jsme čerpali pře-
devším z Velké Británie a Irska. Další zemí zapojenou 

do projektu bylo Slovensko, kde jsme chtěli sledovat 
především odlišný vývoj v posledních 20 letech.
Většina zkoumaných zemí má jedno společné. Služby 

pro sólo rodiče jsou komplexní a zároveň respek-
tují individuální situaci každého klienta.

Noví klienti mají možnost kontaktovat 
organizaci na úrovni, která je pro ně 

bezpečná, jako například prostřednic-
tvím telefonní linky či online kursů. 
V případě sólo rodičů z řad migrantů 
nebo dalších, kteří si zatím nejsou 
jistí, zda potřebují zvláštní pomoc, 

nabízí třeba anglická organizace Single 
Parents Action Network (SPAN) otevřené 

skupiny pro rodiče s dětmi, kursy angličtiny 
či jiné služby. Tam pak mohou pracovníci orga-

nizace odkázat sólo rodiče na další specifické služby. 
Díky dlouhodobé tradici měly britské i irské orga-

nizace možnost rozvíjet velmi pestrou škálu služeb 
přizpůsobených aktuálním potřebám sólo rodičů. 
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Komplexní servis na míru: 
služby pro sólo rodiče v Anglii, Skotsku a v Irsku

v irsku patří k práci 
s rodinami s jedním 
rodičem i  pomoc 
dětem mluvit o svých 
pocitech

zdroj: APERIO



Rozsah tohoto textu dovoluje uvést jen ty nejzají-
mavější – ostatní popisujeme v článcích o studijních 
cestách na webu www.saminadeti.cz v sekci Pro od-
bornou veřejnost. 

V Irsku je součástí nabídky i poradenství nechtěně 
těhotným ženám. Zatímco většina telefonních linek 
v zemi podobně jako u nás povzbuzuje ženy, aby se 
rozhodly dítě porodit a pak jej buď samy vychovávaly, 
nebo se jej vzdaly k adopci jinými rodiči, pracovníci 
One Family s ženami probírají i možnost ukončení 
těhotenství. Protože interrupce v Irsku představuje 
ožehavou a často debatovanou otázku, obracejí se na 
ně v dobách vypjaté diskuse i ženy, od jejichž zákroku 
uplynula už řada let, ale veřejný zájem o téma v nich 
probudil potřebu zážitek znovu reflektovat.

Skotská One Parent Families Scotland (OPFS) se 
zaměřuje i na méně obvyklé případy mezi sólo rodiči. 
Třístupňový program pro velmi mladé matky Transfor-
ming Lives Pathway jim nejprve poskytuje praktickou 
radu a podporu v těhotenství a péči o miminko. Ná-
sledně je provází potřebami rostoucího dítěte a v po-
slední fázi je připravuje na rozvoj vlastního pracovní-
ho uplatnění, které bylo narozením dítěte přerušeno 
či ohroženo. Program je celonárodně uznáván jako 
efektivní v rané intervenci pro tuto silně ohroženou 
skupinu rodin.

Sólo otcové a otcové, kteří pečují o dítě ve střídavé 
péči, jsou minoritní skupinou, na kterou se OPFS za-
měřuje v poslední době intenzivněji. Program pro ně 
nabízí jednak možnost sdílení a výměny zkušeností 
s ostatními, nebo také poradenství a praktické infor-
mace a dovednosti. Otce učí například, jak pečovat 
o nemocné dítě, jak poskytnout první pomoc nebo 
se starat o domácnost.

Organizace v UK a Irsku se zaměřují především na 
prevenci chudoby. Velmi důležitou složkou práce se 
sólo rodiči jsou proto programy pro nalezení práce. 
Tyto programy se v jednotlivých zemích liší jen v de-
tailech. Jsou zpravidla několikaměsíční, spojují skupi-
novou práci i individuální mentoring, často nabízejí 
hlídání dětí a sólo rodiče do nich nastupují až ve chvíli, 
kdy je jejich životní situace stabilizovaná – neřeší byd-
lení, nouzi či konflikt v rodině. Významnou součástí je 
osobní rozvoj a pomoc v hledání smysluplné práce. Ta 
totiž není vnímána jen jako cesta k zajištění příjmu, ale 
i jako zdroj uspokojení dalších potřeb – uznání, bez-
pečí, kontaktu s milými lidmi či seberealizace. Pokud 
zaměstnání tyto potřeby nenaplňuje nebo je dokonce 
narušuje třeba nemožností sladění práce s výchovou 
dítěte, stává se neudržitelným.

Kromě toho, že služby pro sólo rodiče jsou kom-
plexní, jsou také dlouhodobé. To znamená, že mají 
v organizaci tradici a zázemí a že vybrané progra-
my trvají až několik měsíců. Jen tak je možné u žen 
a mužů ve složité životní situaci dosáhnout skutečně 
dlouhodobé změny, aniž by přitom byli vytrženi 
z běžného života. 

Vznik tohoto článku byl podpořen grantem ESF ČR, 
operačním programem Lidské zdroje a  zaměstna-
nost. Projekt „Rodiče samoživitelé/ky a trh práce,“ 
CZ.1.04/5.1.01/77.00353.

autorka: Eliška Kodyšová
APERIO
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ApERiO vydává každý rok příručku, která podává 
přehledný a srozumitelný soubor informací, práv-
ních předpisů a platných nařízení, která se týkají 
rodičovství a mateřství. Můžete si ji stáhnout na 
jejich webu www.aperio.cz v sekci Chci si přečíst.



MAPOVÁNÍ KOMPETENCÍ
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Najednou si upřely nárok myslet na to, v čem jsou 
dobré. Manažerky, redaktorky a další ženy, které 

před mateřstvím pracovaly na zajímavých a odbor-
ných pozicích, zapomínají  po ocitnutí se v pozici 
samoživitelky samy na sebe. Když se jim narodí děti, 
ale zároveň ovdoví nebo je opustí partner, priority 
se změní. Tyto ženy jsou sice věkem mladé, ale již 
velmi vyčerpané a v zásadě rezignující na to, že by se 
mohly v životě nějak seberealizovat. Hlavní je uživit 
rodinu.

Takovým ženám a dalším rodičům se snaží pomoci 
dvě neziskové organizace, Spiralis a Centrum kom-
petencí. Ty spojily své síly v projektu Marketingová 
komunikace pro rodiče samoživitele aneb Překážka 

je příležitost. Projekt financovaný z Ope-
račního programu Praha Adaptabilita 
(OPPA) je určen přednostně ženám, které 
se ocitly v roli samoživitelek.

Rodičům samoživitelům projekt po-
máhá více způsoby. Zahrnují mapování 
vlastních kompetencí sebe-zkušenostním 
tréninkem. Poté jsou účastníci a účastnice 
projektu seznámeni s moderními for-
mami marketin-
gu a prezentace 
a naučí se  pra-
covat s novými 
ICT nástroji. 
Vytvoří si uni-
kátní kariérní 
portfolio pro 
d o s a ž e n í 
profesního 
cíle, akční 
plán pod-
porující spl-
nění tohoto 
c í l e ,  d á l e 
marketingový 
plán a vlastní 
profesní video-
vizitku. Vyvrcholením 
vzdělávacího cyklu je 
pracovní stáž ve vy-
brané společnosti.

Projekt vybraným ženám sa-
moživitelkám napomáhá najít 
ztracenou sebedůvěru a učí je ne-
ztrácet profesní aspirace a touhu 
po seberealizaci. K tomu projektové 
aktivity využívají švýcarskou metodu 
mapování kompetencí CH-Q. Ta je za-
ložena mimo jiné na předpokladu, že je 
v životě potřeba zabývat se alespoň 
částečně činnostmi, které vycházejí 
z charakterových dispozic a hod-
not dané osoby. Jinak každého 
ohrožuje vyhoření a celkové vy-
čerpání. Člověk si musí uvědomit, 

Mateřství není překážka. 
Je to příležitost restartovat kariéru
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v čem je dobrý a co se v průběhu života naučil. Pak 
zjistí, že mu to přináší radost a že ho to určitým způso-
bem posiluje v každodenním životě, kde se potýká se 
spoustou různých problémů. Často se však stává, že se 
aktivitám vycházejícím z vlastních hodnot a osobních 
schopností už lidé věnují, ale jelikož si toho nejsou 
vědomi, tak se nedostavuje náležitý efekt. 

Kvůli mateřství ženy nezřídka potřebují podporu 
k tomu, aby neuvízly v určitém sebeobětování se, ale 
naopak se v nové životní situaci rozvíjely. Účastnice 
projektu si ověřily, že mateřstvím a výchovou dítěte 
získaly mnohé nové dovednosti, které lze s úspěchem 
uplatnit na pracovním trhu. Ať už se jedná o organi-
zační či komunikační schopnosti nebo kompetenci 
efektivně řídit svůj čas. Ženy matky umí zvládat kon-
fliktní a stresové situace a naučily se na pracovním 
trhu tak žádanému artiklu, jakým je flexibilita.  Mateř-
ství či samoživitelství by nemělo znamenat pro ženy 
tečku za možnostmi pracovní realizace. Naopak může 
díky nově nabytým schopnostem představovat restart 
pracovní kariéry. 

autorka: Silvie Pýchová
Centrum kompetencí, Spiralis

vznik lo v  roce 2012.  Nabízí  metody 
mapování  a  sebe -ř ízení  kompetencí 
a  zabý vá se   př ípravou na uznávání 
neformálního vzdělávání a neformálního 
učení. lektorky Centra kompetencí jsou 
prvními certifikovanými lektory a lektorkami 
švýcarské metody CH-Q – managementu 
kompetencí v české republice.

Občanské sdružení 
Centrum kompetencí 



FEMINIZACE CHUDOBY

V České republice žije podle odhadů Eurostatu 9 % 
obyvatel pod hranicí chudoby. Termín feminizace 

chudoby označuje celosvětový trend zvyšujícího se 
podílu a převahy chudoby mezi ženami ve srovnání 
s muži. 

Jedním ze zásadních faktorů, které zvyšují pravdě-
podobnost chudoby žen v západních zemích, je i situ-
ace osamělého rodičovství. Matky samoživitelky tvoří 
specifickou skupinu. Jako ženy mají statisticky menší 
příjmy než muži (v České republice v průměru o cca 
25 %). Největší platový rozdíl je ve věkové skupině 30 
až 39 let, kdy rovněž kulminuje péče o děti. Zároveň 
stojí v čele celé domácnosti, což dále zvyšuje finanční 
náklady v poměru k jejich příjmu. Míra chudoby žen 
samoživitelek se v jednotlivých zemích liší. 

Česká republika přitom patří mezi země s nejvyš-
ším rozdílem mezi rizikem chudoby u rodiny se dvěma 
rodiči a jedním rodičem. Po ekonomické transformaci 
v devadesátých letech se míra chudoby rodin s jedním 
rodičem zdvojnásobila (Dudová 2009). Riziko chudo-
by matek samoživitelek a jejich dětí je zapříčiněno 
i genderovými bariérami na trhu práce. Zaměstnanost 
žen je v porovnání s muži stále nižší. 

Zatímco zaměstnanost mužů činí 75 %, u žen 
tato míra dosahuje pouze 58 %. Mateřství samo 
o sobě v české společnosti působí jako znevýhodňu-
jící aspekt při přijímání do zaměstnání (Proequality 
2010). Rodiny matek samoživitelek jsou přitom na 
příjmu ženy existenčně závislé. 

Rozvod, který je jednou z hlavních příčin vzniku 
rodin s jedním rodičem, má neporovnatelné finanč-
ní dopady na muže a ženy. Jak poukazuje analýza 
Proequality (2010: 5), z dlouhodobého hlediska muži 
z rozvodu spíše profitují – jejich kariérní rozvoj není 
omezován závazky spojenými s primární péčí o děti 
a nedochází u nich k takovému propadu životní úrov-
ně, jaký je pozorovatelný u žen. Během prvního roku 
po rozvodu klesá životní standard ženy v průměru 
o 75 %. V pásmu osob ohrožených rizikem chudoby 
se po rozvodu ocitá 50 % žen (Proequality 2010: 5). 

V roce 2006 uvedlo téměř 60 % žen žijících se svý-
mi dětmi bez partnera, že jejich čistý měsíční příjem 
nedosahuje deseti tisíc korun (Pfeiferová 2010). Matky 
samoživitelky tvoří skupinu čelící několika vzájemně 

se propojujícím druhům znevýhodnění a obecně patří 
ke skupinám nejvíce ohroženým nezaměstnaností 
a chudobou. Je přitom potřeba připomenout, že tato 
situace nedopadá pouze na samotné ženy, ale rovněž 
na děti, jež jsou na jejich příjem a péči odkázané. 

Feminizace chudoby tak stejně tvrdým dílem 
dopadá i na děti, které v rodinách vedených pouze 
matkou vyrůstají ve stále větší míře.

Článek byl s laskavým svolením převzat z publikace 
Matky samoživitelky a jejich situace v České republice 
vydané Gender Studies, o.p.s v roce 2011.

Zdroje:
Dudová, R. 2009. „Práce jako řešení? Strategie obživy 
osamělých matek v ČR.“ Sociologický časopis 45(4): 
753–789.

Pfeiferová, Š. 2010. „Slaďování rodinného a  pra-
covního života a (ne)rovné příležitosti matek sa-
moživitelek.“ [online, cit. 1. 9. 2014] Dostup-
né z: http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.
shtml?x=2255706&als[nm]=2255966, cit. 26. 4. 2011.)

ProEquality. 2010. „Ženy a česká společnost. Hodnoce-
ní implementace Pekingské akční platformy na národ-
ní a mezinárodní úrovni (Peking + 15.“ [online]. Praha: 
Otevřená společnost, o.p.s. - Centrum ProEquality [cit. 
1. 9. 2014]. Dostupné z: www.fesprag.cz/css/system/
files/books/stinovazprava-zenyaceskaspolecnost.pdf

autorka: Jaroslava Hasmanová Marhánková
FF ZCU
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Proč chudnou především ženy? 
Mohou za to nižší platy a vyšší výdaje



Práce jako řešení ?
Strategie obživy osamělých matek v ČR

Matky samoživitelky 
na trhu práce

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

Jaké strategie k zajištění chodu a přežití domácnosti 
volí osamělé matky v ČR? To odhaluje Radka Dudo-

vá v článku publikovaném v Sociologickém časopise 
roku 2009. Autorka na základě přehledu sociologické 
literatury věnující se problematice osamělého mateř-
ství, zejména od devadesátých let dvacátého století, 
upozorňuje na nebezpečí homogenizace této skupiny 
a také na její specifičnost, ať už z hlediska vzdělání, 
etnicity, věku, přístupu na trh práce, státní příslušnosti 
nebo přístupu k systémům sociálního zabezpečení.

Navzdory zmíněné nejednotnosti však lze nalézt 
jednotné znaky, například výraznou genderova-
nost, tedy specifičnost situace z hlediska pohlaví.  
Ta se odráží kupříkladu v nutnosti vyhledávat flexibil-
nější formy práce s ohledem na péči o domácnost a 
děti, nebo v narážení na bariéry plynoucí z předsudků. 
Dalším specifikem je pak hrozba chudoby a dalších 
souvisejících sociálních rizik pramenících z ekonomic-
kého znevýhodnění osamělých matek.

Autorka identifikuje na základě výpovědí matek 
v rámci výzkumných rozhovorů několik strategií, které 
v tomto případě rozvedené matky volí či kombinují 
v závislosti na různých okolnostech. Strategie se 
podle situace značně liší. Zatímco některé matky volí 
návrat k původní rodině, jiné se rozhodnou zvyšovat 
si pracovní kvalifikaci.

Dudová, R. 2009. „Práce jako řešeni? Strategie obživy 
osamělých matek v ČR.“ Sociologický časopis  45 (4): 
753-784.

autor: Lukáš Slavík
student FSS MU

Text Matky samoživitelky na trhu práce Štěpánky 
Pfeiferové vyšel v  roce 2008 jako součást mo-

nografie Nové šance a rizika: Flexibilita práce, mar-
ginalizace a soukromý život u vybraných povolání 
a sociálních skupin. 

Autorka provedla dvacet rozhovorů s matkami 
samoživitelkami se zaměřením na jejich současné 
působení na trhu práce a na překážky, se kterými 
se setkávají při hledání vhodného zaměstnání.

Pfeiferová upozorňuje na to, že samoživitelky 
se setkávají při hledání práce s podobnými bariérami 
jako ženy, které partnery mají. Při hledání je často 
vyřazuje už jen to, že jsou ženami, a fakt, že jsou mat-
kami. Zaměstnavatelé je tedy vidí jako pečovatelky 
a obávají se jejich častější nepřítomnosti z důvodu ne-
moci dítěte, starosti o domácnost a podobně. Samoži-
vitelky jsou ale navíc znevýhodněny absencí partnera 
a v mnohých případech nemají tyto ženy ani možnost 
hlídání, což jim také snižuje šanci na nalezení vhod-
ného zaměstnání, protože nemohou například chodit 
na noční směny nebo jezdit na častější pracovní cesty.

Pfeifrová, Š. 2008. „Matky samoživitelky na trhu práce.“ 
Pp. 181-200 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizi-
ka: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život 
u vybraných povolání a sociálních skupin.
Praha: Sociologický ústav AV ČR.

autorka: Silvie Najzarová
studentka FSS MU

Další literatura k tématu:

Dudová, R., Hartmanová, Š. 2007. 
Otcové, matky a porozvodová péče o děti. 
Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Kuchařová, V. 2007. 
Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. 
Praha: VÚPSV.

Šťastná, A. 2009. 
Neúplné rodiny v České republice a ve vybra-
ných evropských zemích. 
Praha: VÚPSV.
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CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI (CRSP) je 
nezisková organizace, která od roku 1992 nabízí ro-

dinám  volnočasové, vzdělávací a poradenské progra-
my a také podporu v obtížných životních situacích. Pro 
sólo rodiče jsou zajímavé především programy určené 
pro neúplné a doplněné rodiny. Jedná se například  
o svépomocné i odborně vedené podpůrné skupiny.
www.crsp.cz

Rodičům samoživitelům může pomoci také projekt 
TROJLÍSTEK, který zprostředkovává kontakt mezi ná-
hradními babičkami a rodinami s dětmi. Náhradní 
babičky mohou zastoupit vlastní babičku, která již 
nežije, bydlí daleko, nebo se s vnoučaty nestýká ze 
zdravotních či jiných důvodů.
Tato služba usnadní rodičům návrat na trh práce a sou-
časně vytváří pracovní příležitosti pro nezaměstnané 
ženy. Cena za službu péče o děti je nižší než v komerč-
ním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní 
babičku domů častěji.
www.crsp.cz/o-nas/150-trojlistek

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství vyvíjí 
programy a projekty pro sólo rodiče od roku 2009. Po-
sláním spolku je zlepšení postavení rodičů ve společ-
nosti. Poskytuje všem rodičům bez rozdílu bezplatné 
právní poradenství a informační servis, kromě toho 
organizuje kurzy pro rodiče i zaměstnavatele. 
www.aperio.cz, www.saminadeti.cz
Přečtěte si více na str. 16-17

Vzdělávací a poradenská nezisková organizace SPIRA-
LIS, o.s. je od roku 1999 tvůrcem a partnerem spole-
čensky prospěšných aktivit. Za tímto účelem propojuje 
neziskové organizace, komerční společnosti, veřejnou 
správu a jednotlivce. Dlouhodobě se zabývá občan-
ským vzděláváním skupin lidí ohrožených vyloučením. 
www.spiralis.cz 

Obecně prospěšná společnost  WOMEN FOR WO-
MEN byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pav-
lem Tykačovými a především pomáhá ženám s dětmi, 
které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlast-
ními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých 
problémů.
Women for women nabízí tříletý program pro ženy 
s dětmi v nouzi (působnost v Praze), který je komplexní 
pomocí spočívající především v poskytnutí podpo-

rovaného bydlení v samostatných bytech v Praze na 
základě podnájemní smlouvy. Dále nabízejí program 
Obědy pro děti  (působnost celá ČR). Tento projekt 
pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že si jejich 
rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních 
jídelnách. 
www.women-for-women.cz

NADACE AGROFERT vypisuje speciální program Fond 
na podporu rodičů-samoživitelů v nouzi. Jedná se 
o fond pro osamělé rodiče-samoživitele vychovávající 
jedno či více dětí do 18 let, a to děti biologické, adop-
tivní či v pěstounské péči. Podporuje osamělé rodiče, 
kteří se i přes veškerou svoji snahu a úsilí dostali do 
tíživé životní situace a aktivně se snaží najít z ní výcho-
disko. Na internetových stránkách je možné stáhnout 
potřebné dokumenty a rodiče je sami nebo s pomocí 
pracovníků či pracovnic orgánu sociálně právní ochra-
ny dětí či neziskové organizace mohou vyplnit a podat 
tak žádost o finanční podporu. 
www.nadace-agrofert.cz 

LIGA OTEVŘENÝCH MUŽŮ (LOM) je členem Rady vlá-
dy České republiky pro rovné příležitosti žen a mužů 
a jejich výborů i mezinárodních mužských organizací. 
Podporují systémové a legislativní změny a zároveň 
si cení individuální změny a odvahy, která často spo-
lečnost ovlivní více než zákon. V zájmu kvality života 
mužů nabízí různorodé akce a poradenství. Podporují 
a vyvíjejí expertní, mediální i politické aktivity. Sledují 
a rozvíjejí mužská témata, jako například aktivní otcov-
ství nebo větší zapojení mužů do škol.
www.ilom.cz

NA POČÁTKU poskytuje poradenství, ubytování a pod-
poru těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé 
životní situaci. Služby jsou otevřené ženám z celé 
České republiky bez ohledu na jejich věk, zdraví, spole-
čenské postavení, rasu nebo náboženskou příslušnost. 
Pomáhají také ženám s dětmi ohroženým domácím 
násilím.
www.napocatku.cz

CHARITA poskytuje sociální a zdravotní služby na 
území celé České republiky. Pod místními pobočkami 
se skrývají azylové domy, mateřská a rodinná centra či 
odborné sociální poradny. 
www.charita.cz 

Organizace, na které se mohou samoživitelé obrátit
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Posláním střediska ELIADA je poskytnout dítěti s po-
stižením pomoc, péči a podporu při zvládání běžných 
činností v jeho přirozeném prostředí. Eliada posky-
tuje služby ambulantní a terénní formou, a snaží se 
přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem 
jednotlivých klientů. Poskytují osobní asistenci, od-
lehčovací a další doplňkové  služby s cílem podpořit 
péči o dítě s postižením v rodinném prostředí. 
www.eliada.cz 

Co by nemělo uniknout sólo 
rodičům na internetu

APERIO provozuje webový portál Sami na děti. Sólo 
rodiče zde mohou najít užitečné 

informace a rady týkající se slaďování 
práce a rodiny, sociálních dávek a vý-
živného nebo vztahů a výchovy. Na 
webu je také možné využít bezplatné 
online poradny.  
www.saminadeti.cz 

Pro pracující a podnikající rodiče 
se  může hodit seznam všech takzva-
ných coworkingů, tedy sdílených pra-
covních prostor, které v republice jsou 
a nabízejí hlídání dětí.
http://dominika.cz/coworkingy-s-h-
lidanim/ 

Ekologické a zároveň praktické jsou 
služby www.nevyhazujto.cz a www.
vsezaodvoz.cz. Na portále najdete 
spoustu bazarových i nových věcí,  
a to pouze za odvoz. Může se jednat 
o sportovní vybavení, kus nábytku, 
tašku nepoužívaných hraček či ku-
chyňský spotřebič. Stačí si hledanou 
věc vyhledat podle místa bydliště, do-
mluvit se s jejím majitelem a pak si pro 
ni přijet.

Na internetu jsou mnohá fóra pro ro-
diče, kde mají kromě trefných rad, 
výměny názorů a sdílení zkušeností 
i možnost prodat obnošené oblečení 
a nepotřebnou výbavu pro děti. Mezi 
nejznámější patří www.modrykonik.

cz, www.emimino.cz, www.mimibazar.cz. Někteří sólo 
rodiče díky prodeji oblečení, ze kterého jejich děti už 
vyrostly, neztrácejí investované peníze.

K hlídání dětí mohou rodiče využít některou z hlídaček 
serveru www.hlidacky.cz. Mohou si je vybírat podle 
jejích dosavadních zkušeností, hodnocení od rodičů 
i ceny za hodinu. Nebo mohou využít své zkušenosti 
s péčí o děti a stát se hlídačkou sami. Lidé na rodi-
čovské dovolené si mohou přibrat ke svému dítěti na 
starost ještě další a využít tuto příležitost jako drobný 
přivýdělek.

Rodiče samoživitelé by také neměli zapomínat, že 
v tom nejsou sami. Další užitečné informace a pod-
poru totiž mohou hledat například i ve skupinách na 
sociálních sítích.

autorka: Markéta Horáková Lazarová
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