ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí přátelé,
víme, že to snad u Zpravodaje píšeme pokaždé, ale UŽ ZASE? Už je opravdu zase
nový měsíc? Máme pro vás předposlední číslo letošního Zpravodaje, které se týká
listopadových událostí ve WOMEN FOR WOMEN. Nastal čas zpomalit a užít si
každý okamžik. Protože tento rok začalo adventní období již poslední listopadovou
neděli, a tak přestaňte spěchat. Máme pro vás návod, jak na to. Tak vzhůru do čtení.

LISTOPAD
2016

Listopadové milníky

11 H

ned se začátkem měsíce jsme se zúčastnili
několika konferencí: „Krize na oddlužení nečeká“, kde jsme byli i součástí přednášek a přispěli
jsme našimi zkušenostmi a tématem o krizových
aspektech zadlužení. A ve Vídni jsme debatovali
a hledali řešení pro Work with Balance na konferenci COFACE s tématem „The impact of digitalisation on 21st century families“. Naši rodinní
konzultanti si doplňovali informace a zjišťovali
nové skutečnosti na školení se specialistou z oddělení sociálních věcí. V projektu Obědy pro děti se
nám za měsíc listopad povedlo pomoci 3732 dětem z celé České republiky. A to především i díky

vám, protože nám pomáháte dělat věci, které mají
smysl, a to pomáhat potřebným. Máme radost
z vaší vstřícnosti, od autorky knížky Pohádkové
nápady pro malé kutily a kuchtíky putují tři koruny z každé prodané knihy na projekt Obědy pro
děti. Nemáme dostatek slov, jak bychom poděkovali Líbezníčky – Make a Wish, která zorganizovala pomoc s koupí invalidního vozíku Vojtovi. A Vojta, přestože je sám odkázán na pomoc ostatních,
se rozhodl pomoci dál. To je krásné. Mladý kokos
CZ zorganizoval spolu s thajskou ambasádou akci
s prodejem kokosů, kde vybrali 6000 Kč a věnovali
je na projekt Obědy pro děti.

Obědy pro děti
Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi.

Bohužel nám stále chodí nové

3732

580

a nové žádosti, což ukazuje na to,

V listopadu se nám podařilo

Z 580 základních škol po celé

Každá darovaná koruna je použita

vyřídit pomoc pro 3732 dětí

České republice.

na obědy pro děti ve školních

z celé České republiky.

o jak velký problém jde. Vážíme
si každého vašeho příspěvku.

jídelnách a díky tomu je více
šťastných dětí.
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Zapojené
děti

Zapojené
školy

v projektu „Obědy
pro děti“ ve školním
roce 2016/2017
podle regionů

kraj
Ústecký

v projektu „Obědy
pro děti“ ve školním
roce 2016/2017
podle regionů

počet dětí

kraj

počet škol
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390

Středočeský

63
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245

Olomoucký

37

Liberecký

305

Liberecký
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19

Vysočina

88

44

Vysočina

27

281

Královéhradecký

49

Pardubický

222

Pardubický

48

Jihočeský

282

Jihočeský

49

Jihomoravský

272

Jihomoravský

44

Praha

260

Praha

47

Zlínský

160

Zlínský

34

Královéhradecký

96

Pohádkové nápady pro malé
kutily a kuchtíky
Ceníme si skvělé iniciativy paní Hany Čechové Šimkové,
autorky této krásné knihy pro děti.

J

e to kniha pohádek s dobrým koncem a hodnými postavičkami, které se v každém příběhu
dohodnou, že někomu udělají radost, a pak spolu
vyrobí užitečnou věc nebo dárek či připraví něco
dobrého na zub. Proto hned za každou pohádkou následuje návod na jejich přípravu. Postupy
jsou srozumitelně napsané a děti mohou věcičky
a dobrůtky snadno samy vyrábět podle fotografií,

na kterých výrobky připravuje 6letá holčička.
Tato kniha má ale i další velkou přidanou hodnotu. Paní autorka pomocí ní chce upozornit na to,
že i v naší zemi žijí děti, jejichž rodiče si nemohou
dovolit zaplatit jim oběd ve školní jídelně.
Tři koruny z každé prodané knihy pak poputují
na projekt Obědy pro děti. Děkujeme!
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Líbezníčky – Make a Wish
Moc děkujeme Vojtěchovi, který
věnoval příspěvek ve výši 20 000 Kč
na projekt Obědy pro děti.

J

de o částku, která zbyla po koupi jeho potřebného
vozíku. Je hezké, když lidé pomáhají, a když ještě po-

máhají ti, kteří sami potřebují pomoc, je to ještě krásnější! Moc děkujeme!

Mladý kokos CZ
Moc děkujeme za další iniciativu.

L

idská solidarita nás nepřestává těšit a dokonce

děti. Na fotografii je pan velvyslanec z Thajska Narong

překvapovat. Mladému kokosu CZ se podařilo pro-

s manželkou a Bára z Obědů pro děti. Moc děkujeme

dejem kokosů při společné akci s thajskou ambasádou

Mladému kokosu CZ.

vybrat 6000 Kč a věnovali je na projekt Obědy pro

Přijďte na polévku!
Druhý ročník dobročinné akce Empty Bowls je tady!

D

ěkujeme všem, kteří si minulý týden zakoupi-

které pomohou hladovějícím dětem. DĚKUJEME!

li v restauraci Maso a kobliha misku s polévkou,

JAK? Domů si odnesete parádní keramickou misku

a samozřejmě také organizátorům celé akce EMPTY

od jednoho z mnoha českých a moravských hrnčířů,

BOWLS PRAHA 2016. Celkem jste darovali 22 570 Kč,

kterou jste svým darem některému z dětí naplnili.

All 365 podporuje Obědy pro děti

V

rámci svého vydavatelství a nakladatelství vyrábí

vlastní řady papírenských výrobků – kalendářů,

diářů, kuchařek a produktů pro děti. Díky jejich podpoře
obědvá 30 potřebných žáků ze základních škol po celé
ČR a bylo pro ně uhrazeno 6000 obědů. Děkujeme jim
také za kalendáře a diáře, které věnují pro naše maminky. Plánování je fajn. Už máte svůj diář 2017?

ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN

LISTOPAD 2016

Z médií
Zde je ukázka, jak se tématu věnoval např. Liberecký deník, který
ale nebyl tento měsíc zdaleka jediný, dále se tématu věnoval pořad
Co vy na to Českého rozhlasu Brno.

Liberecký deník
V Libereckém kraji hladoví přes čtyři tisíce dětí. Maminka patnáctiletého
Filipa je v částečném invalidním důchodu. Pobírá měsíčně 4100 korun,
k tomu si na částečný úvazek a vzhledem ke své nemoci vydělá pět tisíc.
http://www.denik.cz/z_domova/v-kraji-hladovi-pres-ctyri-tisice
-deti-20161107.html

3. ročník kabelkového bazaru
Libereckého deníku
jehož výtěžek opět putoval na projekt Obědy pro děti a pomoc dětem v okolí
Liberce. Kabelka, která vám už nedělá radost nebo vám na ni nezbývá čas,
udělá radost někomu jinému, pomůže dětem a ještě vám navodí dobrý pocit.
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/nevyhazujte-kabelky-pomuzou-chudym-detem-bazar-se-uz-blizi-20161004.html

Projekt Obědy pro děti v pořadu
Co vy na to Českého rozhlasu Brno
Hladovějících školáků, kterým rodiny nemohou zaplatit obědy,
ve Zlínském kraji přibývá. Proto vzniká plán, jak jim pomoci.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3735374

Blesk pro ženy – váš příběh
Domácí násilí není jen o fackách a hrubém fyzickém zacházení, jak si převážná většina myslí, ale také o psychickém týrání – ponižování, zastrašování, vyhrožování.

Obraťte se na naši on-line poradnu
poradna@women-for-women.cz
nebo telefonicky 800 811 111,
vždy se snažíme poskytnout komplexní
poradenství a podporu, nebojte se zeptat.
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Co nového ve Women?
Celostátní konference „Krize na oddlužení nečeká“

Ú

častnili jsme se a přednášeli – James-Stuart Duffin

domova a také tvoří překážku na cestě k novému. V dneš-

o „Economic abuse is domestic abuse – challenges

ní době existují desítky způsobů, jak se zadlužit. Nezapo-

and solutions“ na konferenci o krizových aspektech za-

mínejme, že dluhová problematika zasahuje i naše širší

dlužení. Bohužel u samoživitelů nebo obětí domácího

okolí a naše děti.

násilí vytvoří zadlužení spirálu, která vede až ke ztrátě

The impact of digitalisation on 21st century families“

D

ne 7.–8. listopadu se WOMEN FOR WOMEN spolu

na příspěvek o podpoře WorkLife balance paní Jany Malá-

s tvůrci politiky EU, Evropského parlamentu a Vý-

čové z odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV.

borem regionů účastní COFACE konference. Jsme hrdi

Školení se specialistou

V

neposlední řadě naši rodinní konzultanti absolvo-

věcí k doplnění informací týkajících se dávek. Tak, aby

vali školení se specialistou z oddělení sociálních

mohli plně pomoci našim klientkám.

Už je to tu opět :) všemi milované
a oblíbené VÁNOCE!

Ř

ekněme si rovnou, žádná sranda to není, shon,

i s našimi klientkami, napadlo nás, že bychom naše

domluvy, u koho budou děti, vymýšlení dárků

rady mohli dát na papír a třeba tak pomoci nebo pora-

a to nejhorší jsou finance. Víme, jak je toto období pro

diti někomu z vás.

vás komplikované. Protože tato stejná témata řešíme

Rodičovské tipy W4W na Vánoce
1. Plánujte
2. Zkuste se dohodnout
3. Řekněte dětem, co se děje
4. Vytvořte si rozpočet a držte se ho
5. Vybírejte dárky s důvtipem
6. Užijte si společně trávený čas
7. Navařte si vzpomínky
8. Buďte sami sebou
9. Nebojte se udělat si Vánoce po svém
10. Buďte mezi lidmi

V životě procházíme krásnými, ale také těžkými obdobími.
Proto je mým přáním, abyste zkusili se mít víc rádi a čím dál tím lépe se chovali
i k sobě samým. Veselé Vánoce všem
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

