Zpravodaj
Co je u nás nového a co chystá me

Milí přátelé,

srpen
2014

když něco končí, něco nového začíná. Dětem končí prázdniny a začíná nový školní rok.
Doufáme, že všichni mají spoustu krásných zážitků a šťastných vzpomínek z prázdnin
a už se jistě těší do školy na své kamarády. Nás rodiče čeká trochu náročnější období,
ale určitě to zvládneme, jako každý rok.

Č

eši jsou dobří lidé. Přispívají na mnoho dobrého – na místní

ve střední Evropě, na počátku 21. století poněkud nadnesený, ale

i zahraniční humanitární pomoc, na sociální pomoc, životní

pouze do té chvíle, kdy jsme se blíže seznámili s čísly a slyšeli tolik

prostředí, kulturu atd. Nemůžeme se ale zbavit pocitu, že stejně

lidských příběhů. Proto jsme se rozhodli připravit k začátku škol-

jako v jiných oblastech i zde trochu platí, že pod svícnem je tma.

ního roku kampaň Obědy pro děti, která plošně upozorní na to, že

Díky mediálnímu tlaku přispějeme spíše na kozu do Afriky a neu-

v České republice máme hladové děti a je třeba, abychom jim po-

vědomíme si, že kluk, chodící do stejné třídy jako naše dítě, může

mohli. Problém, který projekt Obědy pro děti řeší, má větší rozsah,

trpět hladem jednoduše proto, že si jeho rodiče nemohou škol-

než se na první pohled zdá, a čím více nás bude, tím méně bude

ní obědy dovolit. I nám se na počátku zdálo, že tento problém je

hladových dětí v České republice…

Princip fungování
projektu
Obědy pro děti

Dobrovolný
dárce
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Manželé
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Základní škola
jako příjemce
finanční
pomoci

Potřebné
děti jako
příjemci
obědů

Kampaň
Obědy pro děti
Vše se podařilo a od 1. 9. 2014 budete
vídat a potkávat naši výzvu „Pomozte
nám nakrmit děti jídlem a láskou“.

M

oc bychom chtěli poděkovat všem dobrým duším, které se

jak má. Podařilo se vystihnout, co představuje školní oběd pro tyto

na výrobě výstupů ke kampani – jako je TV spot, rádiový spot,

děti. Pokud zapátráme v paměti, každý z nás si vybaví chvilky, kdy

fotografie atd. – podílely.

se se spolužáky hnal směrem ke dveřím své školní jídelny. Během

Velké díky patří agentuře Comtech, která vše zajistila pro bono. Vy-

oběda se pak odehrávala spousta věcí, z nichž si některé pamatuje-

myslela základní ideu kampaně a postarala se o to, aby vše dopadlo,

me dodnes, jedlo se, povídalo, dělaly se blbosti a svým způsobem
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inzerce
se tím člověk, pokud ho zrovna nepeskovaly učitelky, skvěle bavil.

také vytvořila pro bono. V neposlední řadě bychom chtěli poděko-

A právě to chceme divákům ukázat, že přispěním na projekt dávají

vat panu Karlu Heřmánkovi, paní Hance Heřmánkové a Dismano-

dětem nejen zcela nezbytnou porci energie ve formě oběda, ale vra-

vu rozhlasovému dětskému sboru, kteří jednotlivé spoty namluvili

cí jim také možnost zapojit se do kolektivu svých kamarádů a prožít

a také svou práci odvedli bez nároku na honorář. Zvláštní poděko-

s nimi to, co k dětství neodmyslitelně patří.

vání patří Městské části Praha 1 a Základní škole nám. Curieových

Také bychom chtěli poděkovat klukům z Punk Film, s. r. o., kteří

za poskytnutí potřebného zázemí a školní jídelny pro natáčení.

se zhostili naprosto skvěle produkce a postarali se o to, aby story

Se všemi to byla tak úžasná spolupráce, až nás mrzí, že jsme již ho-

board agentury Comtech dostal život. Podařilo se jim to na jednič-

tovi. Potkali jsme a pracovali jsme s mnoha skvělými profesionály.

ku. Dále děkujeme paní Anně Kovačič za nádherné fotografie, které

TV spot

TV spot můžete vidět na
http://www.youtube.com/watch?v=SoCvRml4zqs a během září na Óčku, Óčku Gold, Relaxu, AXN, Retru a National
Geographic v tisku, pořadech ČT1 atd. Rádiový spot pak můžete slyšet od 10 . 9. 2014 na Impulsu.
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Postupně se kampaň rozptýlí do celého školního roku
2014/2015. Držte palce, aby
splnila svůj účel, popř. budeme rádi, když se k nám
přidáte a pomůžete s námi
těmto potřebným dětem.
VŠEM MOC DĚKUJEME! Naší
odměnou je...

K 31. 8. 2014 jsme potvrdili pomoc

140 dětem
a z toho nám 91 dětí bude obědvat již 2. 9. 2014. Přejeme
dětem, aby do nového školního roku vstoupily pravou nohou a zažívaly ve škole jen radost a užívaly si svého dětství.

Programy pro děti a naše maminky
I během srpna probíhaly programy pro děti a naše maminky. „Naše“ děti odjely i v srpnu na tábory, a to včetně budoucích prvňáčků, kteří byli velmi stateční
a indiánský tábor absolvovali bez slziček a s nadšením.

M

aminky absolvovaly počítačový kurz, který nám každý rok

piny se účastnila Mgr. Kamila Tittelbachová, sociální pracovnice

zajišťuje společnost SKYLAB, jejichž přístupu „když můžeme,

a hlavní koordinátorka 3letého programu pro ženy s dětmi v nouzi.

pomůžeme“ si velmi vážíme. Probíhalo pravidelné cvičení pilates

Uvidíme, jak tato spolupráce bude pokračovat.

a jógy, dětská herna a programy s malými dětmi, šikovné ručičky,

Úřad vlády společně s Platformou pro sociální

skupinová terapie, vaření, workshop „Peníze, přítel ženy“ atd. Ak-

bydlení nás také zapracuje

tivit bylo víc než dost a už se těšíme na září, kdy přibudou další.

do Metodiky soci-

Jednou z novinek bude např. profesní diagnostika pro maminky

álního bydlení, jako

z našeho programu pro ženy s dětmi v tísni.

příklad z praxe.

Jak jsme vám již v minulém Zpravodaji prozradili, v pátek 29. 8.
2014 jsme byli přizváni ÚŘADEM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ředite-

V keramice máme

lem Odboru pro sociální začleňování panem Bc. Šimáčkem k účasti

první hrníčky, jak se

na pracovním jednání k vyhodnocování naplňování Strategie boje

vám líbí?

proti sociálnímu vyloučení na léta 2011-2015. Této pracovní sku-
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Veletrh sociálních služeb Prahy 1
Ve stejný den v odpoledních hodinách
proběhl na Střeleckém ostrově Veletrh
sociálních služeb Prahy 1.

P

ravda, počasí nám moc nepřálo, a tak návštěvnost byla
menší, než se předpokládalo, ale i tak se jednalo o příjem-

nou akci, na které se sešla spousta dobra na jednom místě, což
je vždy velmi pozitivní zážitek.

Napsali o nás
O naší práci jste si mohli přečíst v Parlamentních listech, kde paní
Alena Hechtová popisuje problémy samoživitelů v naší republice. Jsme rádi,
že jsou lidé, kteří se těmito tématy dlouhodobě zabývají. Mohli jste si přečíst:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Tento-prusvih-ciha-na-samozivitelky-a-jejich-studujici-deti-332015
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Mohou-to-byt-i-deti-vasi-sousedky-Maji-hlad-a-lide-to-nevedi-332365.

Výstava nejlepších obrázků
Pokud od 8. 9. 2014 do 5. 10. 2014 navštívíte Divadlo Bez zábradlí,
můžete zhlédnout výstavu nejlepších obrázků z výtvarné soutěže
TY A ŠKOLNÍ OBĚD. Vítězné obrázky budou označeny samolepkou.
O dalších výstavách vás budeme informovat. Obrázky stojí za to.

Děkujeme všem našim podporovatelům, dobrovolníkům, dárcům v projektu Obědy pro děti a
těm, kteří nám fandí a dodávají sílu. Věřte nám, že si vaší podpory a pomoci velmi vážíme.

S přáním krásného září
za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Ivana Tykač
Ředitelka

