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TISKOVÁ ZPRÁVA 

„Posílat humanitární pomoc mnohdy nestačí. Náš kamion je 
po střechu naplněn i nadějí," říká Ivana Tykač k cestě kamionu 

W4W na Ukrajinu. 

Praha, 11. 5. 2022 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), vypravila do ukrajinského Lvova 
kamion s humanitární pomocí pro ukrajinské sirotky, děti v dětských domovech, ženy a seniory. 
Kamion byl naložený hygienickými potřebami pro děti i dospělé, základními léky, potravinami, 
ovocem a zeleninou. „Vesměs věcmi, které jsou důležité, ale v běžném životě je téměř 
nevnímáme," říká Ivana Tykač. „Málokdy si uvědomujeme, jak velký vliv mají na naši 
psychickou pohodu tak obyčejné věci, jako je možnost vyčistit si zuby nebo si sníst kousek ovoce. 
Na kamion s pomocí na Ukrajině čekají především sirotci, děti v dětských domovech a staří lidé. 
Vzhledem k tomu, že je nemůžeme všechny přesunout do bezpečí České republiky, rozhodli jsme 
se jim pomoci přímo na místě. Dáme-li jim kousek obyčejného života, dáme jim sílu a naději na 
změnu - že zase bude lépe."  

Kamion do Lvova, který W4W vypravila, je součástí rozsáhlého programu pomoci Most pro 
Ukrajinu v celkové hodnotě 100 milionů Kč od společnosti Sev.en Energy. Obě společnosti od 
začátku války na Ukrajině úzce spolupracují.  

Už na začátku dubna se W4W podařilo rozjet projekt integrace ukrajinských uprchlíků, především 
žen, do české společnosti. Z několika set ubytovaných ukrajinských matek s dětmi se díky finanční 
podpoře a asistenci při vyřizování vstupních formalit podařilo rychle integrovat až 85 % z nich. 
„Stát se nezávislými na státní podpoře a začlenit se mezi ostatní je nejenom velký přínos pro 
psychiku uprchlické rodiny, ale i nemalá finanční pomoc českému státu," vysvětluje Ivana Tykač 
strategii integrace. 

Díky dlouhodobé finanční podpoře od Sev.en Energy směřuje program pomoci Most pro Ukrajinu 
operativně tam, kde je pomoc nejvíce potřeba. „Lidé, kteří utíkají před válkou, potřebují přístřeší, 
zázemí, pocit, že jsou z nejhoršího venku. V jeho zajišťování jsme dobří, tak se na něj soustředíme", 
říká Ivana Tykač, zakladatelka W4W a dodává: „Ne všichni ale měli to štěstí, aby se jim podařilo 
utéct. Právě pro ně posíláme na Ukrajinu náš kamion pomoci. Alespoň pár stovkám z nich trochu 
ulehčí utrpení, které právě prožívají.“  

W4W se dlouhodobě zaměřuje zejména na pomoc samoživitelkám a samoživitelům s dětmi, kteří 
jsou dočasně v tíživé situaci, ale snaží se ji aktivně změnit. V začátcích konfliktu na Ukrajině  
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poskytla W4W své ubytovací kapacity také ženám a dětem, které akutně potřebovaly přístřeší. 
Program Most pro Ukrajinu spolupracuje prostřednictvím W4W i se školami. Snaží se zajistit 
dětem uprchlíků co nejpřirozenější prostředí. Kromě jazykového vzdělávání a volnočasových 
aktivit zprostředkovává např. psychologickou a terapeutickou pomoc. 

O nás: 

WOMEN FOR WOMEN je obecně prospěšná společnost, která byla založena dne 12. října 2012 manželi Ivanou a Pavlem 
Tykačovými. V prvních dvou letech existence se WOMEN FOR WOMEN zaměřila především na pomoc ženám a jejich dětem, které 
byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupem 
času se pomoc společnosti rozšířila na podporu a pomoc samoživitelkám a samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to jak 
v rámci konkrétních projektů, tak i programů a poraden. Letos obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN oslaví 10 let 
své existence.  

www.women-for-women.cz  

Kontakt pro novináře: 

Jana Skopová 

602 345 697 

jana.skopova@w4w.cz 

pr@w4w.cz 

 


