Zpravodaj
Co je u nás nového a co chystá me

Milí přátelé,

září
2014

také se vám zdá, že čas plyne rychleji a rychleji? Až z toho lehce mrazí, když
si člověk uvědomí, že se nestihl zastavit, ohlédnout za sebe, nadechnout,
a je tu další měsíc. Léto je za námi a svou vládu převzal podzim. Dny se nám
zkrátí a na vše bude ještě méně času. Avšak nebuďme pesimisté,
i podzim má své kouzlo a určitě nás čeká spousta krásných
podzimních dnů a o trochu delší spánek.

A co je u nás nového?
V rámci našeho až 3letého projektu podporovaného bydlení v září
proběhlo několik akcí pro naše maminky.
4. / 10. / 23. 9.

Profesní diagnostika

8. 9.

,,Peníze přítel ženy“další část kurzu zaměřeného na finanční gramotnost

8. / 15. 9.

Vaření a pečení – zeleninových placiček a cheesecaků

4. / 11. / 25. 9.

Workshop – ruční výrobou talířů, misek, litých hrnečků a šperků

2. / 9. / 16. /23/30. 9.	Šikovné ručičky – děti vyráběly záložky do knížek a slabikářů, papírové draky,
malovaly na čtvrtky a dodělávaly rámečky z keramiky.
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Výlet na zámek Berchtold
v Kunicích – Vidovicích
V neděli 7. 9. 2014 jsme vyjeli
s našimi maminkami a dětmi na výlet
a navštívili jsme Zámek Berchtold
v Kunicích – Vidovicích.

V

yužili jsme tak poukaz, který jsme dostali v Rádiu Kiss98, jako
poděkování za to, že jsme dětem z dětských domovů v rámci

jejich projektu Strom splněných přání nakoupili vánoční dárky. Dětem i nám se výlet moc líbil, počasí nám přálo a určitě stojí za to

toto krásné místo vidět.

Širší spolupráce s Ministerstvem
práce a sociálních věcí
Připravujeme širší spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
a paní ministryní Marksovou. Paní ministryně podpořila projekt Obědy pro děti
a odsouhlasila záštitu tomuto projektu.

M

usíme říci, že nás přístup paní ministryně a jejích kolegů vel-

a ocitají se v bludném kruhu. Mezi faktory, které vytvářejí nároč-

mi mile překvapil a věříme, že společně dokážeme některé

nost celé situace a které většinu samoživitelek spojují, patří: ab-

věci změnit. O vývoji vás budeme postupně informovat, neboť paní

sence výživného, jeho špatná vymahatelnost, zadlužování v man-

ministryně odsouhlasila i podporu dalších dvou aktivit, na kterých

želství bez jejich vědomí a následné exekuce, omezení možností

nyní pracujeme. V tuto chvíli vám prozradíme pouze to, že pracu-

na trhu práce, nejednotné a nepřesné informace o nárocích dávek

jeme na sociálním průzkumu, kdy kvalitativní část je již hotova. Už

sociálního systému… Ocitají se ve vakuu a následkem pak mohou

tato část přinesla spoustu informací a především naše zkušenosti

propadnout až na existenční dno. Toto jsou nejčastější potíže, se

z praxe propracovala více do hloubky a dá se říci, že až k jádru věci.

kterými se v praxi setkáváme.

Nyní se zpracovává kvantitativní část.

Na základě výstupů z tohoto výzkumu budeme moci ještě více ze-

Ženy, se kterými pracujeme, nebo ty, které se na nás obracejí, se

fektivnit naši práci a zvýšit kvalitu našich služeb. Postaráme se o to,

dostaly do situace, kdy zůstaly samy s dětmi a mají pouze mini-

aby tyto informace dostaly i další organizace a instituce, které se

mální či žádnou podporu ze strany otce dětí. V lepších případech

pomocí samoživitelům zabývají nebo mají možnost ovlivnit vývoj

pomůže v krizové situaci rodina, ale je mnoho žen, které se nema-

řešení této problematiky.

jí na koho obrátit. Tyto ženy v podstatě řeší tři okruhy problémů
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Kampaň projektu
Obědy pro děti pokračuje
Jak jsme vás již informovali, v pondělí 1. 9. 2014 jsme zahájili kampaň projektu
Obědy pro děti s názvem „Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“.
Důležitost kampaně projektu Obědy pro děti vnímáme ve třech rovinách:
1. Obecná znalost problému.
2. Informovanost základních škol o projektu, resp. o možnosti efektivní pomoci.
3. Výzva veřejnosti, aby přispěli a pomáhali s námi.

P

rimárním cílem této kampaně je obecná znalost o tom, že

taktéž na ČT1. Dále byl na začátku září vytvořen i rádiový spot, kte-

v 21. století a ve střední Evropě existují děti, které mají hlad

rý jste mohli slyšet během měsíce září na Rádiu Impuls. A určitě

a není jich opravdu málo. V průběhu minulého školního roku jsme

nekončíme. Děkujeme všem, kteří nám dali prostor. V neposlední

se přesvědčovali o tom, že obecný postoj české veřejnosti je nevě-

řadě děkujeme Tondovi Hálkovi, Filipovi Sodomkovi a Jiřímu Vaníč-

řícné kroucení hlavou, a toto se kampaní snažíme změnit. A poté,

kovi za jejich úžasný přístup a rychlou práci. Velmi si ceníme toho,

co česká veřejnost přijme tento problém jako fakt anebo ho bude

jaké v nich máme skvělé partnery.

cítit jako palčivý, začne se naplňovat další cíl tohoto projektu, což
je finanční podpora pomoci. Čím více nás bude, tím bude méně

Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud těchto dětí a při-

hladovějících dětí v České republice. Znalost problému stoupá, ale

spívají na transparentní účet www.obedyprodeti.cz, z kterého

stále věříme, že se k nám přidá více lidí.

jsou obědy pro děti hrazeny na celý školní rok.

V rámci kampaně můžete vidět různé vizuály, bannery, inzeráty apod. Již v minulém čísle jsme
vám představili TV spot, který můžete vidět
na Óčku, Óčku Gold, AXN, Retru, Relaxu
a National Geographic, ale také jste jej mohli
vidět 1. 9. 2014 v hlavních Událostech na ČT1
a o dva dny později v pořadu Sama doma

Jak reagují lidé na našem Facebooku?
„Když můžeme pomáhat hladovějícím
dětem v Africe, tak proč nepomoci
těm našim?!“

Číslo transparentního účtu:

888 555 999 / 5500
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Když nám přichází ze škol zpětná
reakce od dětí, víme, že to, co děláme, prostě smysl má. Například
tento měsíc jsme obdrželi krásný
e-mail: „Nedá mi to, abych se s Vámi

Když jsme začínali s projektem Obědy pro děti, byla naše
představa řekněme hodně „nutriční“. Mysleli jsme si,
že hlad v důsledku nezaplaceného oběda je to hlavní,
o co jde. Ale zkušenosti nás poučily, že to je pouze spouštěč.

D

ěti bez oběda nemají dostatek energie

vat? Scénářů může být mnoho, ale jeden vel-

a chuti se učit. Zhoršuje se jim pro-

mi pravděpodobný říká, že z dlouhodobého

spěch. Objevují se i případy, kdy je do školy

horizontu svůj pocit vyloučení z jedné skupi-

odmítají posílat sami rodiče, protože se jed-

ny bude kompenzovat začleněním do jiné. Ta

noduše stydí, že jim nemohou jídlo zaplatit.

už však místo školních kulis může mít kulisy

Co nás však překvapilo nejvíc, je fakt, že celý

ulice a místo obědů se bude podávat něco

tento řetězec příčin a následků ústí do po-

„výživnějšího“. Jinými slovy, relativně banál-

stupného odcizování se dítěte dětskému

ní věc, jako je školní oběd, může mít napros-

kolektivu. Všichni obědvají, žertují, smějí se

to fatální důsledky pro psychický a sociální

a dítě bez oběda je mimo hru. Zažívá své prv-

vývoj dítěte.

ní společenské vyloučení. Co může následo-

K 30. 9. 2014 projekt pomáhá již

438 dětem
z celé České republiky, což je o 68 dětí více než za celý
minulý školní rok. Toto číslo není konečné, žádosti o pomoc nám chodí z celé České republiky každý den. Lidské
příběhy a životní situace jsou různé a my prostě nemůžeme dopustit to, abychom měli v naší republice hladovějící
děti. A šťastné děti jsou naší největší odměnou.

nepodělila o fotku Elišky u oběda
a také o její obrázek, který je opravdu nádherný a vypovídá o všem. Děti
dostaly za úkol namalovat obrázek,
který se zalaminuje a budou ho mít
jako prostírání pod svačinku. Eliška
namalovala maminku, sestru, pejska
a sebe. Nejkrásnější je ale velký tác
s jídlem, který prý hlídá duch, aby jim
ho nikdo nesnědl. Je neuvěřitelné,
jak děti přemýšlí. V jídelně jí s kamarády a druhý den ráno vždy hlásí, co
měla dobrého. Například mne zaujala s: teplá zelená polévka s koulema
(byla hrášková) nebo hovínková polévka (byla s játrovou rýží). Díky vám
je jisté, že se tohle dítě bude konečně
alespoň trochu více vyvíjet.“ A zdaleka není jediný…
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Přehled průměrných cen
školních obědů na měsíc pro děti
Přinášíme vám přehled průměrných cen školních obědů pro děti / měsíc
v jednotlivých regionech České republiky.

P

502,-

okud pošlete na účet 888555999/5500

468,-

např. 1 000 Kč, jsou to obědy na celý

měsíc pro dvě děti. Pokud zašlete 100 Kč,

527,-

jsou to čtyři obědy pro jedno dítě. Každá

549,-

koruna pomáhá! Děkujeme!
Finanční prostředky z transparentního účtu
jdou 100% na obědy pro děti. Nejsou po-

454,-

503,543,-

užívány na jiný účel! Můžete se o tom přesvědčit.

489,-

470,-

508,-

471,-

501,-

489,-

Zdroj: anketa Obědy pro děti | Stav k 30. 6. 2014

Výstava nejlepších obrázků
Měli jste již možnost navštívit představení Divadla Bez
zábradlí a vidět nejúspěšnější obrázky z naší výtvarné
soutěže TY A ŠKOLNÍ OBĚD? Děkujeme Hance Heřmánkové
za její podporu a možnost zahájit tuto výstavu, která tuto neděli, tj. 5. 10., končí. O tom, kde obrázky budete moci spatřit
příště, vás budeme včas informovat. Stojí za to je vidět :o)

Milí přátelé, rádi bychom vás požádali o přátelskou laskavost. Máte-li ve svém okolí někoho, o
kom si myslíte, že by také rád podpořil dobrou věc, přispěl na dětské školní obědy a stal se tak i
naším přítelem, budeme vám, jménem podporovaných dětí, velmi vděčni.
Přejeme vám krásný podzim a těšíme se s vámi na další setkání.

za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Ivana Tykač
Ředitelka

