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Milí přátelé WOMEN FOR WOMEN,

rádi bychom se s vámi podělili o říjnové aktuality z naší organizace. Ke konci měsíce jsme v projektu OBĚDY PRO
DĚTI uhradili obědy pro celkem 5269 dětí, mezi které byla rozdělena částka více než devět milionů korun. V projektu
WOMEN FOR WOMEN se říjen nese hlavně v duchu našich vzdělávacích programů pro samoživitelky, které se
díky nám mohou zlepšit ve svých rodičovských kompetencích, zvýšit svou atraktivitu na trhu práce a zapracovat
na svém sebepojetí. Rušné říjnové dny jsme proložili nedělním tvořením exotických masek s klientkami a jejich
dětmi. Přejeme vám vše dobré do podzimních dnů.

OBĚDY PRO DĚTI

Děkujeme všem dárcům za podporu
Velmi si vážíme darů a důvěry, kterou do našeho projektu dárci vložili a pravidelně vkládají.

DÍKY VÁM
OBĚDVÁM

Můžeme tak pomoci ještě více dětem. Díky příspěvkům dárců i iniciativě pedagogů víme, že
naše práce má smysl. Děkujeme!

Tento školní rok se díky nám naobědvá více než 5000 dětí

N

ový školní rok je v plném proudu a my jsme hrdí na to, že k dnešnímu dni se nám povedlo uhradit
obědy pro 5269 školou povinných dětí a spolupracujeme s více než tisícovkou škol z celé České
republiky. Naše organizace tak uhradila více než 9 milionů korun. Děkujeme všem, kteří náš projekt
podporují.
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NA CO SE TĚŠÍME?

Přátelé, další kolo Empty Bowls je tady!

K

romě obvyklých misek s polévkou se letos v rámci Empty Bowls
navíc draží obří talíř Jana Jánského. Doufám, že se tam uvidíme.
7. 11. 2017 v 17 h v Maso a kobliha :-). Veškerý výtěžek jde totiž opět
na Obědy pro děti.

KONFERENCE

Education for a Changing World

T

ento měsíc jsme se zúčastnili konference o současných trendech
a inovacích ve školství, pro nás jsou děti důležité, a jelikož i my
jsme rodiče a naše děti také chodí do školy, víme, že často „školy spíš
učí a nevzdělávají“, a to bychom chtěli, aby se změnilo. Ve vzdělání
je budoucnost.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

The Career Bridge pomalu spěje do finále

O

d září ve WOMEN FOR WOMEN běží intenzivní program The Career Bridge, který je zaměřen
na kariérní rozvoj. Program vede zkušená kariérní koučka PhDr. Petra Drahoňovská,
která klientkám pomáhá uspět na trhu práce. Tento měsíc frekventantky programu absolvovaly mock interviews, tedy pohovory nanečisto, ve společnosti Alza. V době pohovoru již měly díky programu své životopisy vypilované tak, aby zaměstnavatele zaujaly svými
kvalitami a silnými stránkami v duchu současných trendů. A jak se
správně upravit, jim poradila Alena, která je náš skvělý make-up artist! Program The Career Bridge navazuje na program The Bridge.

Programy The Bridge a Vědomé rodičovství

V

říjnu jsme otevřeli vzdělávací programy The Bridge a Vědomé rodičovství. Účastnice programu
The Bridge se tento měsíc zabývaly sebevědomím a sebedůvěrou a také se podívaly na to, jak
jejich přesvědčení tvoří jejich život. Program vedou zkušené psychoterapeutky Mgr. Zdena Bednářová
a Mgr. Jaroslava Chaloupková.
Frekventantky Vědomého rodičovství zase tento měsíc prošly témata dětského zlobení a učily se, jak
zvládat problematické chování dětí. Další běhy obou kurzů budeme otevírat v únoru roku 2018.

Více informací o programech naleznete zde: http://www.women-for-women.cz/nase-programy
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NEDĚLNÍ SETKÁNÍ

Zdobení exotických masek

V

e WOMEN FOR WOMEN se snažíme o budování vztahů mezi našimi
klientkami, a tak vždy jednou za měsíc pořádáme neformální nedělní setkání. Tentokrát se neslo ve jménu exotické
Indonésie. Naše klientky si s dětmi namalovaly ručně vyřezávané indonéské masky pod vedením lektorky z Wood and joy.
Uvolněnou a tvořivou atmosféru umocnila vůně vonných tyčinek a indonéská hudba. Originální zdobené masky si pak klientky odnesly na památku. Děkujeme za skvělou spolupráci. :-)

K U LT U R A

Koncerty s Pražským
komorním orchestrem

V

elmi si vážíme povznášející podpory PKO, která bude naše klientky těšit i tuto koncertní sezonu. Tento měsíc naše klientky zahájily
sezonu v Dvořákově síni Rudolfina s houslistou Janem Mráčkem a dirigentem Vojtěchem Spurným. PKO mnohokrát děkujeme.

Kino Lucerna dopřálo našim
maminkám lístky na projekci

M

oc děkujeme Kinu Lucerna za to, že díky jeho podpoře si mohly
naše klientky, tedy spíše jejich děti, užít film o dobrodružství psího
chlupáče Ozzyho.

Z ČEHO MÁME RADOST

Work Life Balance

W

OMEN FOR WOMEN je součástí mezinárodní platformy
COFACE Families Europe, která lobbuje za prosazování
lepších zákonů na poli rodinné politiky Evropské unie tak, aby se
milionům rozmanitých evropských rodin žilo lépe. Nyní podporujeme
kampaň k prosazení zákona, který by rodičům pomohl lépe vyvážit péči
o rodinu a kariéru. Pokud s iniciativou souzníte, připojte se ke kampani
#IWantWorkLifeBalance na sociálních sítích.

Barevný podzim!

Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka
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