ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí příznivci
WOMEN FOR WOMEN,

ČERVEN
2017

rádi bychom se s vámi podělili o červnové aktuality z naší organizace. Předprázdninový měsíc patřil především slavnostní
graduaci úspěšných absolventek vzdělávacích programů The Bridge a Vědomé Rodičovství. Klientky dále prožily dva krásné
večery ve společnosti Pražského komorního orchestru, ošatily sebe i své děti na nedělním bazárku a bavily se s dětmi
v Aquapalace Praha. V projektu Obědy pro děti se nám ke konci školního roku 2016/2017 podařilo uhradit obědy pro 5214
dětí z celé České republiky.

Obědy pro děti
Ke konci června jsme ukončili školní rok 2016/2017, uhradili jsme obědy pro 5214
dětí z celé České republiky v celkové výši více než 19 milionů Kč. Současně jsme
řešili registrace na nový školní rok, od 1. června se nám podařilo vyřídit žádosti
pro 611 dětí z celé České republiky, a to je jen začátek. Špatnou zprávou pro nás
všechny je, že dětí, které naši pomoc potřebují, je každý rok víc a víc.
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Podepsali jsme s MPSV
Memorandum o spolupráci.
Díky naší iniciativě a následnému apelu na stát se podařilo nalézt funkční
řešení pomoci pro děti, kterým náš projekt Obědy pro děti pomoci nemůže.

J

ak jsme vás letos již informovali, podepsali jsme s MPSV Memorandum o spolupráci.
Tam, kde nemůžeme pomoci my, může pomoci MPSV, které se zaměřuje na jinou skupinu
rodičů a především na mateřské školy, kde je
pomoc také velmi potřebná, především vzhledem k povinné předškolní docházce. Věříme, že
postupem času se nalezne systémové řešení,
neboť máme za to, že školní oběd je součástí
vzdělávání, a myslíme si, že stát by mohl skrze
školní obědy ovlivňovat vzdělávání dětí, docházku, školní výsledky, ale i zdraví.

KONFERENCE

Podpora rodin s dětmi

Z

účastnili jsme se konference Podpora rodin s dětmi, kterou pořádala nadace Sirius.
Odborníci z psychosociální a politické sféry diskutovali o současné rodinné problematice v ČR.
Zejména se jednalo o návrhy a inspirace z řad
odborníků, kteří formulovali hlavní problémy
v oblasti podpory rodin s dětmi. Jejichž závěry/

/výsledky ukazují, na čem se dá v daných oblastech stavět, co se nedaří a jaké příležitosti se dají
na podporu prevence využít. V rámci prezentací
zazněly informace pro řešení a pohled na situaci
ze strany institucí – MPSV, MŠMT – ale i odborný pohled profesorů. Dalo se vypozorovat, že tyto
dva názory se od sebe poměrně dost odlišují.

Interdisciplinární setkání
na téma Neviděné násilí

C

entrum sociálních služeb přineslo jiný úhel
pohledu na problematiku domácího násilí.
Ačkoliv jsou oběťmi tohoto fenoménu v drtivé
většině případů ženy, někdy mohou být naopak
agresorkami. Naše organizace pomáhá ženám,

které se ocitly v krizové situaci, a některé z nich
jsou také oběti domácího násilí, považujeme ale
za důležité udržovat si v této problematice široký
odborný rozhled.
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Podpora rovnosti žen a mužů

R

ovnost mezi muži a ženami je pro nás důležitou hodnotou, a proto jsme se zúčastnili
panelové diskuze Podpora žen a mužů, kterou or-

ganizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Ústředním tématem byla nerovnost v zaměstnání
mužů a žen.

Ohrožené děti a mládež

W

4W pomáhá samoživitelkám, tedy osamělým maminkám s dětmi. Zajímá nás
nejen stabilizace ženina života v krizové situaci, ale
rovněž zdravý vývoj jejích dětí. Zúčastnili jsme se

tak závěrečné konference Ohrožené děti a mládež,
na které se řešil program CZ04 Ministerstva práce
a sociálních věcí, jenž má za cíl zkvalitnit a deinstitucionalizovat systém péče o ohrožené děti.

VELETR

HELPfair

N

aše organizace se zúčastnila veletrhu sociálních služeb na Střeleckém ostrově.
Prezentovali jsme zde oba charitativní projekty manželů Tykačových WOMEN FOR WOMEN
a Obědy pro děti.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Programy The Bridge
a Vědomé Rodičovství
uzavřeny slavnostní graduací

Ú

spěšné absolventky seberozvojových programů The Bridge a Vědomé Rodičovství
oslavily ukončení programů slavnostní graduací.
V uvolněné atmosféře se klientky shodly na tom,
že by si programy s radostí znovu zopakovaly. Takové zpětné vazby nás moc těší! Další běh
obou programů, které vedou zkušené terapeutky,
máme v plánu otevřít v září roku 2017.
Více informací o programech naleznete zde:
http://www.women-for-women.cz/nase-programy0
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K U LT U R A

Koncerty s pražským komorním
orchestrem

J

sme velmi vděčni za povznášející podporu PKO, díky kterému mohly naše klientky na chvilku zapomenout na svá
trápení a vychutnat si kulturní zážitek. Tento měsíc klientky
slyšely virtuozitu houslisty Václava Hudečka a rozloučily se se
sezónou společně s Ludmilou Peterkovou a Markem Šedivým.

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ

Módní horečka s podporou NIVEA

P

ořádáme pro naše klientky pravidelná nedělní setkání,
na kterých se jim snažíme nabídnout uvolňující program
a zároveň podpořit jejich vzájemné vztahy. Tentokrát se
dvorek našeho sídla proměnil v tržiště s oblečením z druhé
ruky a klientky si domů odnášely mnoho potřebných kusů
do šatníku. Naši iniciativu podpořil také náš skvělý partner
NIVEA, který obdaroval naše klientky drobnými kosmetickými produkty.

Z ČEHO MÁME RADOST

Nezapomenutelná neděle v Aquapalace

R

ádi bychom poděkovali Aquapalace Praha, že našim klientkám, a především jejich dětem umožnil strávit červnovou neděli ve světě vodní zábavy. Velmi si toho vážíme,
jelikož víme, jak moc naše klientky potřebují zažívat chvíle
bezstarostné radosti.

Taneční bojovka s divadlem Ponec

O

dpoledne s tanečně pohybovou hrou, kde není vítěz
ani poražený. Jedná se o hru pro rodiče s dětmi napříč
generacemi, cílem je sdružovat a tvořit zážitky.A proč hra?
Protože je to vrozená lidská potřeba :) a proč pro všechny?
Protože tak jsou všichni odpovědní za průběh hry a svědci
konsekvence vlastního rozhodnutí. Děkujeme Divadlu Ponec za tuto skvělou příležitost!
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PSALI O NÁS

O projektu Obědy pro děti mluví
největší česká média

J

sme rádi, že iniciativa naší organizace a MPSV zajistit chudým
dětem školní obědy nenechává veřejnost chladnou. Články
o nás napsal web idnes.cz, aktuálně.cz a o projektu se mluvilo
i v České televizi.
Články si můžete přečíst zde:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rodice-nezvladaji-platit-detem-skolni-obedy-deset-tisic-deti/r~f9f976865b2011e78e980025900fea04/?redirected=1498825861
http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-prace-marksova-dotace-skolni-obedy-f6q-/domaci.aspx?c=A170627_122856_domaci_amu
Záznam vysílání ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058310627

Klientka Women for Women
o dluhové pasti

N

aše klientka Alice sdílela pro portál Novinky.cz svůj příběh,
ve kterém popisuje život s dluhy a upozorňuje tak na další
riziko, se kterým se mohou samoživitelky setkat. Problematika
dluhů u sólo matek není neobvyklá, ženy se do ní mohou snadno dostat například ve chvíli, kdy bývalý partner neplatí soudem
stanovené výživné a žena ze svého platu musí utáhnout nájemné, celou domácnost a veškeré výdaje spojené s dětmi.

Příběh můžete zhlédnout zde:
https://www.novinky.cz/zena/439641-kvuli-nedostatku-financi-jezdila-do-prace-stopem-aby-mela-na-chleba-pro-deti.html

Přicházející léto nás všechny naplňuje energií a očekáváním,
doufám, že to máte stejně. Přeji vám nádherné prázdniny!
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

