
JAK POMÁHÁME
Projekt Fandi mámám 

zprostředkovává materiální 
pomoc pro maminky 

samoživitelky a jejich děti, 
a to na základě jejich 

konkrétních potřeb a přání 
– od plenek, přes aktovku 
do školy, dětské kolo až 

třeba po pračku. Jde o věci 
nové i z druhé ruky. Zároveň 

poskytujeme prostor pro 
maminky samoživitelky a lidi, 

kteří chtějí pomáhat – na 
facebookových stránkách 
Fandi mámám-potřebuji/

daruji se spolu mohou spojit 
a navzájem si vyjít vstříc 

– maminky poptávají věci, 
které by se jim hodily, dárci 
naopak nabízejí, co by rádi 

poskytli. Samoživitelkám 
zapojeným do projektu 

nabízíme také osobní koučink 
a poradenství v oblasti 

alimentů či rodinného práva.

JAK MŮŽETE POMOCI VY
• Chcete se zapojit do materiální 

pomoci? Podívejte se na náš 
web, kde najdete seznam věcí, 

které pro maminky samoživitelky 
sháníme. Vybranou maminku 

samoživitelku můžete podporovat 
i dlouhodobě. 

• Svoji pomoc můžete nabídnout 
i na facebookových stránkách 
Fandi mámám-potřebuji/daruji 

– podívejte se, co která maminka 
samoživitelka shání nebo sami 
napište příspěvek, co můžete 

nabídnout – ať už jde o použité 
nebo nové věci. 

• Aby projekt mohl fungovat, 
potřebujeme peníze také na jeho 
provoz. Uvítáme proto i finanční 

dar na účet Fandi mámám. 
Podpořit nás můžete také 

nákupem originálních předmětů 
Fandi mámám.

„POMÁHÁME MAMINKÁM SAMOŽIVITELKÁM A JEJICH DĚTEM“
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POMÁHÁME MAMINKÁM SAMOŽIVITELKÁM - POMŮŽEME I VÁM!

 NÁŠ CÍL 
Cílem projektu Fandi mámám je zprostředkovat konkrétním maminkám 

samoživitelkám materiální pomoc – tedy věci, na které jim nezbývají finance 
– novou aktovku do školy, sportovní vybavení, potraviny, drogerii, dětskou 

výživu, zájmový kroužek, nábytek, spotřebiče a další. Chceme samoživitelkám 
pomoci překlenout složité životní období, proto pro ně sháníme i dlouhodobé 
podporovatele.  Zároveň pro ně zprostředkováváme i odbornou poradenskou 
pomoc, a to především v oblasti alimentů, rodinného práva, osobního rozvoje. 

JAK POMÁHÁME
Na webu www.fandimamam.cz 

a facebookových stránkách Fandi mámám 
průběžně zveřejňujeme příběhy maminek 

samoživitelek a seznamy jejich přání.  
Pak pro ně díky dárcům a partnerům 

zprostředkováváme materiální i odbornou 
pomoc. Mamince aktivně pomáháme 

až do chvíle, než se podaří kompletně 
splnit její seznam přání.

JAK SE PŘIHLÁSIT 
Znáte maminku samoživitelku? Doporučte jí náš projekt. 

Jste samoživitelka a chcete se stát jednou z našich hrdinek, které se chtějí 
podělit o svůj příběh s ostatními a pomoci nám tak změnit pohled 

společnosti na samoživitelky? 
Napište nám na nabormaminek@fandimamam.cz nebo vyplňte 

přihlašovací formulář na webu Fandi mámám.
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