ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí přátelé
WOMEN FOR WOMEN,

ČERVENEC
2017

červencové dny v naší organizaci rozsvítil řetězec restaurací KFC, který k příležitosti otevření 80. provozovny věnoval
80 000 Kč na projekt Obědy pro děti, čehož si velice vážíme. Obědy pro děti podpořil také velkorysý dárce, který vydražil
večeři s režisérem Zdeňkem Troškou a herci z nové pohádky Čertoviny. Vrcholí u nás přípravy na rodinný pobyt, který nás
čeká v srpnu. Pro klientky chystáme program plný pohybu, sdílení a relaxace a pro jejich děti pirátskou cestu za pokladem.
Přijímáme zájemkyně o vzdělávací a seberozvojové programy The Bridge a Vědomé Rodičovství, jejichž další běh otevřeme
v prvním říjnovém týdnu.

OBĚDY PRO DĚTI

KFC podpořilo projekt Obědy pro děti

U

příležitosti otevření 80. restaurace KFC
na českém trhu věnovaly restaurace peněžní dar v celkové výši 80 000 Kč. Šek na tuto
částku převzala z rukou Libora Hubíka, market
direktora KFC, paní Ivana Tykač, ředitelka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a iniciátorka projektu Obědy pro děti. Projekt pomáhá dětem, jejichž rodiče si nemohou
dovolit financování stravy ve školních jídelnách,
aby i ony mohly chodit na obědy a měly tak zajištěnou pravidelnou a teplou stravu. Za dar restauracím KFC velice děkujeme.

Aukce na podporu projektu Obědy pro děti

P

rojekt Obědy pro děti spustil v červenci dobročinnou aukci o večeři s režisérem Zdeňkem Troškou a hlavními herci z chystané české
pohádky Čertoviny. Aukce byla na konci července uzavřena a Obědy pro děti získaly dar ve výši
50 301 Kč. Velkorysý dražitel se výhry vzdal
ve prospěch dvou klientek a jejich dětí z programu podporovaného bydlení a psychosociální
pomoci WOMEN FOR WOMEN. Daru i gentlemanského gesta si velice vážíme. Děkujeme!
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Školní rok 2017/2018

K

31. červenci se nám podařilo schválit pomoc pro 321 základních škol a školních jídelen, jde tedy o 2638 dětí z celé České republiky
s částkou 11 515 588 Kč, a to na celý školní rok
2017/18. Tyto děti budou obědvat již od začátku

školního roku a my moc děkujeme pedagogům,
kteří se i o prázdninách aktivně snaží „svým“
dětem pomáhat. Děkujeme, bez vás bychom to
nezvládli!
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základních škol
a školních jídelen
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České republiky

se nám k 31. červenci
podařilo schválit
jako pomoc

NAŠE PROGRAMY

Programy The Bridge a Vědomé
Rodičovství se otevírají novým
zájemkyním

N

a začátku října 2017 se otevírá seberozvojový program The Bridge, který již absolvovaly desítky spokojených žen. Probíhat bude vždy
v úterý od 14:00 do 18:00 hodin. První setkání
proběhne 3. 10. 2017. Program se zabývá tématy,

jako je posílení sebevědomí, mezilidská komunikace a vztahy, zvládání stresu nebo schopnosti a dovednosti. The Bridge již po čtvrté povedou zkušené
terapeutky Mgr. Zdena Bednářová a Mgr. Jaroslava Chaloupková.

Přihlášky posílejte do 25. 9. na e-mail: info@w4w.cz
Více informací o programu naleznete zde: http://www.women-for-women.cz/the-bridge

S

vůj třetí běh otevírá program Vědomé Rodičovství, který se zaměřuje na témata sólo rodičovství, dětského zlobení nebo výchovné tech-

niky. Program bude probíhat od 5. 10. 2017 vždy
ve čtvrtek od 15:30–18:30 hodin pod vedením
Mgr. Zdeny Bednářové.

Přihlášky posílejte do 25. 9. na e-mail info@w4w.cz.
Více informací o programu naleznete zde:
http://www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi
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NA CO SE TĚŠÍME

Rodinný pobyt

P

ro naše klientky a jejich děti pravidelně pořádáme letní pobyt. Nabízíme klientkám
kvalitně strávit čas se svými dětmi, odpočinout
si, uvolnit se a na chvíli zapomenout na starosti.
Pro děti je připravena celotáborová hra, tentokrát na pirátské téma.

Krásný zbytek práznin
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

