ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

PROSINEC
2017

Vážení příznivci WOMEN FOR WOMEN,
prosincový vánoční čas je za námi, musíme uznat, že měsíc byl opravdu krátký a rychlý. U nás v projektu OBĚDY
PRO DĚTI jsme finalizovali žádost pro dotační program „podpora školního stravování žáků základních škol na rok
2018“ a ve WOMEN FOR WOMEN jsme připravovali krásný vánoční benefiční koncert od Josefa Vágnera a dětského
sboru Coro Piccolo, za který jim velmi děkujeme. Bylo to krásné kouzlo Vánoc.

OBĚDY PRO DĚTI

1 082

Do konce roku 2017 se registrovalo
do aplikace projektu Obědy pro
děti celkem 1 082 ZŠ/ŠJ.

DÍKY VÁM
OBĚDVÁM

6 500

Ve školním roce 2017/18 pomáháme
více než 6 500 dětem z 814 škol...

27 000 000 Kč

... pro které částka na úhradu obědů
přesáhla 27 mil. Kč.

Poděkování
Děkujeme firemním i individuálním dárcům za pravidelnou měsíční podporu!
Za prosinec bychom chtěli poděkovat společnosti MedSol, s. r. o., která
opakovaně přispívá na úhradu obědů potřebných dětí a uhradila pro ně
3 000 školních obědů!!!
Zaměstnanci společnosti MBtech Bohemia, s. r. o., se již druhým rokem rozhodli podpořit dobrou věc a věnovat finanční prostředky na Obědy pro děti.
Vybralo se krásných 12 800 Kč, za které již školáci obědvají. Děkujeme.
Opakovaně pomáhala i společnost GREEN Solution, s. r. o., která svým
darem 20 000 Kč umožňuje obědvat 4 dětem po celý školní rok.
Děkujeme i všem ostatním, kteří pomáhají!

Potvrzení

P

okud potřebujete vystavení Potvrzení o přijetí jednorázového daru na transparentní účet projektu Obědy pro děti i Souhrnného potvrzení o přijetí daru 2017,
neváhejte nás kontaktovat na: info@obedyprodeti.cz nebo přes kontaktní formulář:
http://www.obedyprodeti.cz/kontaktni-formular
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KRÁSNÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vánoční přání

C

elý prosinec jsme dostávali krásná vánoční přání a péefka,
která byla namalovaná, vystřižená či plastická. Obdrželi
jsme jich opravdu hodně a měli jsme z nich obrovskou radost.
Mockrát děkujeme!

KONCERT

Vánoční benefiční koncert
Josefa Vágnera a Coro Piccolo

B

yl to úžasný večer s báječnými lidmi. Všichni do toho šli
naplno a se srdcem. ♥
Děkujeme všem, kdo koncert podpořili, děkujeme dětem
z CORO PICCOLO PRAHA a skvělé Janě Galíkové. Velký dík
patří Josefu Vágnerovi, který nám tento báječný vánoční dárek
dal a bez kterého by se dnešní koncert vůbec nekonal.

SEMINÁŘE

Úvod do práce s traumatizovanou osobou
v kontextu domácího a sexuálního násilí

Ú

častnili jsme se tohoto kurzu, neboť i my se při své
práci setkáváme s osobami zasaženými traumatem.
A zajímalo nás, zdali metody a komunikaci, kterou používáme,
můžeme ještě zlepšit či případně jak zlepšit komunikaci
s traumatizovanou osobou, abychom mohli efektivně
pomáhat.

Komunikace v online světě

T

éma Web a sociální sítě a jak na ně efektivně je strašně
obsáhlé, hodně se klade důraz na správné definování cílů
a cílových skupin, což se může zdát jako teoretický model,
ale je to alfa a omega veškeré komunikace, funkčnosti webu
a úspěšných facebookových stránek. Takže jsme se zas
posunuli k něčemu novému a dozvěděli se, co zlepšit.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Programy The Bridge a Vědomé
rodičovství v plném proudu

T

en čas neuvěřitelně letí, my jsme v prosinci vstoupili do druhé poloviny programu Vědomé rodičovství i programu The Bridge. Máme tedy
za sebou již přes 9 setkání z 15, a proto vám můžeme lehce prozradit, jak
vše probíhá, a vlastně i trochu zhodnotit, jestli jsme my i vy spokojeni a zda
jste od programu dostali to, co jste očekávali.
Probrali jsme například témata, jako jsou: proč děti zlobí, zvládání problémového chování, asertivní rodičovství a důslednost, v The Bridge jsme se
zaměřili na naše sebevědomí a jak mohou myšlenky ovlivnit život – jak
ovlivnit myšlenky.
My můžeme říct, že se podařilo vytvořit báječnou skupinu maminek, které spolu jednou týdně tráví 3 až 4 hodiny, během kterých v bezpečném
a přátelském prostředí sdílejí vzájemně své zkušenosti týkající se výchovy
dětí a zároveň se dozvídají nové informace. Ale není to jen o výměně názorů, informací a rad, ale ke každému tématu také obdrží písemné materiály
a pracovní listy.

The Bridge

ZAČÍNÁME

6. 3. 2018

Vědomé
rodičovství

ZAČÍNÁME

8. 3. 2018

Přihlašte se na našich stránkách http://www.women-for-women.cz/nase-programy

DĚKUJEME

Dar od AP servisu

N

aše klientka paní Alena měla krásné Vánoce ♥,
a to díky firmě AP Servis, od které jsme obdrželi
sušičku. Pro paní Alenu a její dcery se za pár dní stala
v bytě nepostradatelnou součástí domácnosti. Je to
skvělé, moc děkujeme!!

Ráda bych vám tímto všem popřála
šťastný nový rok 2018, především hodně zdraví,
protože bez toho nefunguje v našem životě nic.
Užívejte každého dne a buďte šťastní.
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač
ředitelka

