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Co je u nás nového a co chystá me

Milí přátelé,

Pomáháme už 31 maminkám
a 56 dětem

čas nám všem velmi rychle utíká

Ve tříletém programu podporovaného bydlení a psychosociální

a je za námi další měsíc roku 2014.

pomoci pro ženy s dětmi v nouzi máme 4 nové maminky

Dočkali jsme se všichni teplého

a 8 jejich dětí, které se nám podařilo již během února

počasí. Dětem se stýská po zimních

nastěhovat a zahájit

radovánkách a sněhu, nám
rodičům zas až tolik ne.
ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.?

Pomáháme již 171 dětem
ze 44 základních škol

Na základě milého pozvání a naší

Co se týče projektu Obědy pro děti, k 28. 2. 2014 tento projekt pomo-

spolupráce jsme se zúčastnili

hl již celkem 171 dětem z celé ČR, které mají hrazené obědy do kon-

setkání týmu včasné intervence

ce školního roku. Dalších 60 dětí má potvrzenou možnost pomoci

městské části Prahy 2, kde jsme

a základní školy si nyní zajišťují potřebné podklady. Především jde

především ředitelům základních

o souhlasy jejich zřizovatelů. Věříme, že během března se nám podaří

škol, zástupcům policie a pracovní-

vše vzájemně dokončit tak, aby mohly děti obědvat co nejdříve.

A co nám měsíc únor přinesl

kům orgánů sociálněprávní ochrany dětí prezentovali náš program

Budeme moc rádi, když se k nám přidá ještě více dárců,

pro ženy s dětmi v nouzi. Samot-

abychom společně během tohoto pololetí pomohli

nou částí semináře byly i Obědy

dalším potřebným dětem. Snad se nám podaří zapojit

pro děti, kde jsme se zástupci

více podnikatelských subjektů, jak máme pro tento rok v plánu. Stále

škol z Prahy 2 podrobně probírali,

více si díky tomuto projektu uvědomujeme, že pro děti mají obědy

jakým způsobem projekt funguje

ve školních jídelnách ještě větší význam, než jsme si na počátku mysle-

a jak vypadá konkrétní spolupráce.

li. Pro ně to neznamená „jen“ nemít hlad a mít teplé a pravidelné jídlo,

Setkání i rozpoutaná diskuse byly

ale také vědomí toho, že se více zařadí mezi své spolužáky a nebudou

velmi přínosné a věříme, že oblast

„jiní“, protože i oni „chodí na ten oběd“. Je úžasné, co všechno

prevence je velmi důležitá.

tento projekt přináší, a nejen dětem, ale i nám dospělým.

V našich ambulantních
poradnách jsme
zodpověděli již 85 právních
dotazů a konzultací
a 52 sociálních dotazů
Dále navazujeme spolupráci i s jinými organizacemi, které pomáhají
samoživitelům a samoživitelkám. Tento měsíc jsme se opět setkali se
zástupkyněmi APERIA – společnosti pro zdravé rodičovství a navázali
kontakt se Sólo rodiči, o. s., s RV Heřmánek z Olomouce a Zdravotnickým zařízením MČ Praha 4. Některé naše klientky se nyní školí
v akreditovaném vzdělávacím kurzu pro chůvy, který zajišťuje právě
zmiňované Zdravotnické zařízení MČ Praha 4. Jedna naše klientka
tento kurz již absolvovala v loňském roce.

ZPRavoDaj Women FoR Women

Stěhujeme se
do nových prostor
Také jsme v tomto měsíci zahájili
přípravy nových prostor, do kterých
bychom se měli přestěhovat do konce
března 2014, kde maminky i děti získají
více prostoru pro aktivity, terapie
a školení. Těšíme se, protože prostory
budou veselé, hravé a budou plné
poslání dětem i maminkám.

V
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Pojedeme na hory
V druhé polovině března se všichni moc
těšíme na společný zájezd na hory.

K

de si to určitě s maminkami a dětmi užijeme. Jen bychom
si pro dětičky přáli trochu sněhu, aby i letos zažily

ty správné zimní radovánky. Už se všichni moc těšíme.

še je dílo jedné maminky samoživitelky, která nám s přípravou prostorů pomáhá, a my tak můžeme pomoci také

jí. Interiér bude skrývat „Strom života“ a je inspirován „Labyrintem světa a rájem srdce“ od Jana Amose Komenského:
„Člověku přistvořená moc takovou tu k dobrému chtivost
vzbuzuje. A nejen vzbuzuje, ale i na to vede, aby co více dobré,
libé jest, to sobě více liboval a srdnatěji po tom dychtil. Odkudž
dávno mezi moudrými otázka byla, kde a v čem by vrch dobrého
(summum bonum) bylo, na němž by se žádost lidská stavovala,
to jest, jehož by dosáhna člověk myslí svou, tu odpočinouti mohl
a musel, čeho víc žádati nemaje.“
Aby byl text srozumitelný i pro děti, maminka jej zjednodušila do textu, který bude procházet chodbami našich
nových prostor.

Máme nový web
a Facebook projektu
obědy pro děti
Podívejte se naše nové stránky
www.obedyprodeti.cz. Jak se vám líbí?

„Labyrintem světa procházíme, a z ráje Srdce děláme správná
rozhodnutí. V Labyrintu světa se setkáváme a ze Srdce
si předáváme dobré. Proplétáme se Labyrintem Světa,
myslí se rozhodujeme, impuls ze Srdce dělá svět lidštějším
a vede k rozkvětu štěstí.“
Také bychom rádi, po přestěhování do nových prostor,
rozšířili nabídku našeho bazaru, který slouží našim maminkám
i dětem. Vedle oblečení zde leckdy najdou i potřeby do
domácnosti, které jim zrovna chybí. Pokud by někdo měl
zájem nám něco zachovalého a funkčního darovat, budeme
moc rádi a naše maminky i jejich děti to jistě ocení.

Moc Vám všem děkujeme
za Vaši podporu a za to,
že s námi pomáháte dětem.
Za Women for Women, o. p. s.,
Ivana Tykač
Ředitelka

