ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí příznivci
WOMEN FOR WOMEN,

SRPEN
2017

rádi bychom se s vámi podělili o srpnové aktuality z naší organizace. Vrcholem prázdnin pro nás byl
rodinný pobyt pro klientky a jejich děti, který se letos nesl v pirátském duchu. Srpnové dny nám také
rozzářila benefiční akce seriálu Ohnivý kuře, díky které se pro projekt Obědy pro děti vybrala částka
50 000 Kč. S koncem prázdnin se připravujeme na nový školní rok, který v naší organizaci mimo jiné
znamená otevření dalšího běhu vzdělávacích programů The Bridge a Vědomé Rodičovství. Doufáme, že
jste se přes léto nabili energií pro náročnější podzimní dny.

OBĚDY PRO DĚTI

Školní rok 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018
je do projektu zapojeno

kterým
poskytneme částku

3722 dětí

16 945 558 Kč

Seriál Ohnivý kuře podpořil Obědy pro děti

Č

ástkou 50 000 Kč podpořil projekt Obědy pro děti úspěšný seriál TV Prima Ohnivý kuře. Benefiční akce Ohnivý kuře proběhla
na pražské náplavce a návštěvníci si kromě seriálových hvězd vychutnali také jídlo inspirované
recepty ze seriálu. Právě výtěžek z prodeje delikates putoval na náš projekt. Moc děkujeme
za podporu a doufáme, že se nám tak podaří
zajistit důstojnější dětství dalším potřebným
dětem.
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Fórum rodinné politiky

V

organizaci WOMEN FOR WOMEN podporujeme rodiny a je pro nás důležité vědět, kam
se ubírá aktuální směřování rodinné politiky naší
země. Zúčastnili jsme se proto Fóra rodinné politiky, kam nás pozvalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Na fóru vystoupila řada politiků a odborníků, kteří se rodinnou politikou zabývají.

SEBEROZVOJOVÉ

PROGRAMY

Programy The Bridge, The Career Bridge
a Vědomé Rodičovství

V

září bude zahájen program The Career Bridge,
který navazuje na The Bridge a je zaměřen
na kariérní rozvoj. Program povede zkušená kariérní
lektorka PhDr. Petra Drahoňovská, která klientkám
pomůže zlepšit jejich soft skills, neverbální komunikaci a díky těmto krokům uspět na trhu práce.
Další běh programů The Bridge
a Vědomé Rodičovství otevřeme
v prvním říjnovém týdnu. Více informací
o programech naleznete zde:
www.women-for-women.cz/nase-programy0

K U LT U R A

Koncerty s Pražským
komorním orchestrem

P

odpora PKO pomáhá našim klientkám na chvíli zapomenout na starosti a ponořit se do krás
vážné hudby. V srpnu mohly navštívit koncerty v síni
Šimona a Judy a Valdštejnské zahradě. Pražskému
komornímu orchestru moc děkujeme.
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Z ČEHO MÁME RADOST

Rodinný pobyt

W

OMEN FOR WOMEN pro své klientky a jejich děti každoročně pořádá rodinný pobyt. Letos
jsme se společně vydali na dobrodružnou pirátskou plavbu. Naše organizace tímto chce
maminkám s dětmi zajistit týden, kdy mohou být spolu, aniž by řešily každodenní provozní starosti.
Snažíme se pro klientky a jejich děti zorganizovat podnětný program, u kterého se společně pobaví,
odpočinou si, něco nového se naučí a navážou nová přátelství.

Když krása pomáhá

W

OMEN FOR WOMEN spolupracuje s Českou Miss a společně se snaží pomáhat samoživitelkám. Krásné finalistky letošního ročníku České Miss se tak s námi odvážily na pirátský
rodinný pobyt a pomáhaly nám i maminkám uhlídat nezbednou dětskou posádku. Ze spolupráce
máme radost a finalistkám přejeme hodně štěstí při boji o korunku.

PSALI O NÁS

Obědy pro děti na novinkách.cz

J

eden z nejčtenějších zpravodajských serverů informoval o projektu Obědy pro
děti. Článek upozorňuje na to, jak zásadní vliv na fyzický i psychický vývoj dítěte může zdánlivě banální školní oběd mít. Projekt Obědy pro děti vznikl z iniciativy manželů Tykačových a za dobu jeho existence nakrmil více než deset tisíc dětí.
Článek si můžete přečíst zde:
https://www.novinky.cz/zena/deti/445428-vyvoj-deti-aneb-kdyz-rodice-nemaji-na-zaplaceni-skolnich-obedu.html

Jirkovská ZŠ nově zapojena
v projektu Obědy pro děti

Ch

omutovský deník informoval o tom, že do projektu Obědy pro děti je nově
zapojena také ZŠ Budovatelů v Jirkově. Škola získala od naší organizace
podporu ve výši 95 000 Kč, což je částka, která zajistí obědy na celý rok pro zhruba
dvacet dětí.
Článek si můžete přečíst zde:
http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/miliardari-prispeji-jirkovskym-detem-na-obedy-20170731.html

Přeji vám úspěšný začátek nového školního roku!
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

