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říjen je měsícem oranžové barvy, barvy podzimu a krásně zbarveného listí.
Také do něj patří Halloween, svátek, jehož tradice je především v anglicky
mluvících zemích a u nás si jej užívají hlavně děti, které se převlékají
do strašidelných kostýmů či vydlabávají dýni. A i to je krásou podzimu.

V

novém čísle se dozvíte, co jsme ve WOMEN FOR WOMEN

také byli v našem projektu Obědy pro děti, kde se nám podařilo

dělali celý měsíc, provedeme vás po jednotlivých událostech

zajistit obědy pro 3570 dětí z celé České republiky. Skvělá zpráva

a akcích, které jsme navštívili. Například jsme zahájili úspěšnou

byla od gymnázia Přípotoční, jehož studenti spolu s učiteli

graduaci našich absolventek programu The Career Bridge, poté

uspořádali charitativní běh pro Obědy pro děti. A ještě jedna

následovalo sobotní dobrodružství „Bella a Sebastian“, na to se

úžasná věc, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

maminky spolu s dětmi vydaly do kina Lucerna. Na konci měsíce

pořádala dražbu fotografií pořízených svými zaměstnanci v rámci

vyrazily naše maminky za poslechem klasické hudby Pražského

připomenutí 30 let existence firmy. Výtěžek z dražby věnovala

komorního orchestru v kostele sv. Šimona a Judy. Úspěšní jsme

ve prospěch projektu Obědy pro děti.
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V říjnu se nám podařilo vyřídit

550 základních škol

což je o 284 dětí více

pomoc pro 3570 dětí z celé

po celé České republice,

než v minulém školním roce.

České republiky

Charitativní běh na podporu
našeho projektu
Pořádalo Gymnázium Přípotoční v Praze 10,
vyběhal neuvěřitelných 78 360 Kč!

B

ěh se konal 7. 10. 2016, účastnilo se 282 lidí. Do ko-

nečné částky přispěli i pedagogové nějakou formou

obdivuhodné, za jak relativně krátkou dobu se tak vysoká částka nastřádala a byla složena ve prospěch trans-

(během, finančně, pomocí při organizaci). Studenti

parentního účtu.

1. a 2. ročníku vytvořili startovní čísla, studentky 4. roč-

Moc děkujeme všem, kteří se běhu aktivně účastni-

níku pomáhaly v občerstvovací stanici. Ta byla zaplace-

li, a celému gymnáziu za iniciativu, realizaci a důvěru

na od vedení školy. A ostatní běželi a vybírali. Je i velmi

v projekt Obědy pro děti.

Dražba fotografií ve prospěch
projektu Obědy pro děti
V pátek 21. 10. 2016 se v Hotelu International v Brně konalo
společenské odpoledne u příležitosti připomenutí „30 let existence
Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)“.

V

rámci této akce SZPI pořádala úžasnou dražbu

dosáhla částky 181 485 Kč! Velmi děkujeme Státní

fotografií ve prospěch projektu Obědy pro děti.

zemědělské a potravinářské inspekci za jejich podporu

Do dražby bylo vybráno 30 nejlepších snímků z celo-

a důvěru a také všem zaměstnancům, kteří se k iniciati-

roční fotografické soutěže zaměstnanců SZPI s názvem

vě svého zaměstnavatele přidali a pomohli tak pomoci

Nafoť kalendář. Výsledek dražby a dalších příspěvků

dalším dětem.

zaměstnanců SZPI je naprosto ohromující – výše daru
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Psalo se o nás
ČRo Brno / „Co vy na to?“

ČRo Dvojka / „Dopolední Poradna“

Hladovějících školáků, kterým rodiny nemohou

Na téma rozvod a co znamená pro děti, jak jim pomoci

zaplatit obědy, ve Zlínském kraji přibývá.

se s touto situací vyrovnat. Komentář a rady vám předal

Proto vzniká plán, jak jim pomoci.

náš externí klinický psycholog PhDr. Jiří Novák.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3735374

http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy/#/2016-10-24/10

Parlamentní listy
Zaměstnanci Potravinářské inspekce uhradili 7 259 školních obědů dětem.
http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=460537.

Zahájení programu
Vědomé rodičovství
S prvním říjnovým týdnem jsme zahájili i první den našeho nového
programu Vědomé rodičovství.

C

o vše jsme si z 4 proběhlých dnů odnesli? Kdo je

té umět přiznat chyby a omluvit se. A závěrem? Zjistili

a jak bychom charakterizovali dostatečně dobrého

jsme, jaké máme podobné problémy a že díky

rodiče – na čem zapracujeme? Naučili jsme se vnímat,

Vědomému rodičovství na ně nejsme sami, máme se

čím se děti učí, uvědomili jsme si, že i pro nás je důleži-

o to s kým podělit a naučit se, jak se zachovat.

4th Annual FamiliesAndSocieties
Stakeholder Seminar:
Policies for families: Is there a best practice?

V

ýkonný ředitel James Stuart-Duffin byl v Bruselu

kových organizací diskutovali nejnovější poznatky pro-

součástí 4. výročního zasedání FamiliesAndSocie-

jektu FamiliesAndSocieties. Zásadní otázky se týkaly

ties, kde odborníci z oblasti výzkumu, politiky a nezis-

mládeže, rovnosti žen a mužů či uspořádání péče o děti.
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Slavíme další úspěch :)
Graduace The Career Bridge

T

he Career Bridge a jeho graduace absolventek.

ce, řekli jsme si, jaké mají silné, ale i slabé stránky, jaké

Ano, již jsme s našimi účastnicemi probrali veškeré

jsou jejich soft skills, vytvořili jsme si cíle. Takže teď už

informace ohledně tvorby životopisu, osobní prezenta-

jen do toho! Jsme na vás hrdí!

Děkujeme kinu Lucerna

N

aše maminky navštívily společně s dětmi kino

kteří museli překonat řadu patálií a několik těžkých

Lucerna a pohádku „Bella a Sebastian 2“. Všichni

zkoušek a čelit tajemství, které navždy změní Sebastia-

se bavili u pokračování velkého dobrodružství malého

nův život… Děkujeme kinu Lucerna! Užili jsme si krásné

chlapce a jeho nejlepšího kamaráda – horského psa,

sobotní dopoledne!

Úterní koncert PKO, děkujeme

V

úterý 18. října se naše maminky zúčastnily první-

Griega v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě,

ho abonentního koncertu Pražského komorního

jenž má zajímavou historii sahající až do 14. století.

orchestru pro sezonu 2016/2017. Obohatily tak svůj

Děkujeme Prague Chamber Orchestra za velmi milé po-

hudební život poslechem skladeb Bacha, Breinera a

zvání a příjemný zážitek.

Životní situace FAQ Frequently Asked Questions
Jsme připraveni zodpovídat vaše dotazy v naší on-line poradně. Kontaktujte nás na poradna@women-for-women.cz

Sledujte nás na facebooku
Pracujeme na nových projektech. Sledujte nás na facebooku a budete tak mít vždy aktuální informace.

1.

2.

Náš tip pro zpestření víkendu
Přečtěte si náš tip pro zpestření víkendu či inspiraci, jak
příště vyrobit originální ozdoby na Halloween.

3.

Co vše potřebujete: 1 jablko, tempery, štětce, papír,

2. Pomocí štětců dodělejte dýňové stopky a nechte pár
hodin zaschnout
3. D
 o zaschlého obrázku vmalujte dýni obličej – je jen

černé fixy

na vás, jak chcete, aby se dýně mračila, smála či vy-

1. Jablko rozřízněte na polovinu. Na vnitřní stranu na-

padala zle, a tadááá!

neste velké množství barvy a otiskněte na papír

Žijte naplno a s pozitivním přístupem
Těším se opět na setkání
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

