ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí přátelé WOMEN FOR WOMEN,

LISTOPAD
2017

listopadové pošmourno se naší organizaci vyhnulo obloukem. U nás se slavily úspěchy. Frekventantky vzdělávacího
programu The Career Bridge zakončily týdny dřiny slavnostní graduací. Z programu odešly vyzbrojené užitečnými
tipy, jak uspět na trhu práce. Projekt OBĚDY PRO DĚTI se těšil z iniciativy studentů gymnázia, kteří na školní obědy
pro děti z chudých rodin vybrali přes 50 tisíc korun. Moc si jejich solidarity vážíme. S maminkami samoživitelkami
jsme se začali ladit na vánoční svátky výrobou adventních věnců, takže to u nás ve WOMEN FOR WOMEN krásně
voní chvojím. Děkujeme za podporu a přejeme vám krásný advent.

POZVÁNKA

Vánoční benefiční koncert

R

ádi bychom vás pozvali na vánoční benefiční koncert
muzikálového herce a zpěváka Josefa Vágnera, kterého
na pódiu doprovodí dětský pěvecký sbor Coro Piccolo. Těšit
se můžete na sváteční písně, koledy, světové hity a autorskou
tvorbu. Výtěžek z koncertu podpoří aktivity naší organizace.

OBĚDY PRO DĚTI

Gymnazisté pomohli dětem

S

tudenti z Gymnázia Přípotoční vědí, jak skloubit sport
a dobrý úmysl. V rámci svého Charitativního dne vybrali
krásnou částku 51 470 Kč, kterou věnovali našemu projektu
OBĚDY PRO DĚTI. K výsledné sumě přispěl také jejich sportovní zápal. Za každé uběhnuté kolo 500 m se k částce připočetl
jeden oběd v ceně 25 Kč. Mockrát děkujeme a sportu zdar!

Platíme obědy pro více než 6000 dětí
6000 dětí
Na konci listopadu jsme překročili
hranici 6000 dětí, které se díky
našemu projektu ve škole naobědvají.

26 000 000 Kč
Naše organizace tak dětem z chudých
rodin rozdělila téměř 26 milionů korun.
Děkujeme všem, kteří nás, a hlavně
potřebné děti podporují.
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OBĚDY PRO DĚTI

Empty Bowls
Milí přátelé, všeho všudy jsme letos na Empty Bowls vybrali
30 604 korun českých! Společně jsme tak naplnili talíře asi
60 dětem na celý měsíc ve školní jídelně, snad jim budou obědy
chutnat. Peníze jsou poslány na transparentní účet Obědy pro
děti, kde můžete příspěvek vidět. Ještě jednou díky!!!

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Program The Career Bridge úspěšně
zakončen slavnostní graduací

O

d září ve WOMEN FOR WOMEN běžel intenzivní program
The Career Bridge, který je zaměřen na kariérní rozvoj. Program u nás již po třetí vedla zkušená kariérní koučka PhDr. Petra
Drahoňovská. Deset týdnů poctivé práce frekventantky ukončily slavnostní graduací. V průběhu The Career Bridge si vytvořily
CV na míru podle aktuálních trendů, absolvovaly pohovor nanečisto ve společnosti Alza a dozvěděly se, jak se zaměstnavateli co nejlépe prezentovat. Program The Career Bridge navazuje
na program The Bridge.

Programy The Bridge a Vědomé
rodičovství v plném proudu

V

říjnu jsme otevřeli vzdělávací programy The Bridge
a Vědomé rodičovství, které se přehouply do své druhé
poloviny. Na programu The Bridge se účastnice tento měsíc
učily pracovat se vztekem a nacvičovaly si jasnou a přímou
komunikaci. Program vedou zkušené psychoterapeutky
Mgr. Zdena Bednářová a Mgr. Jaroslava Chaloupková. Klientky
se v programu Vědomé rodičovství věnovaly dětským emocím
a učily se, jak s dětmi mluvit o komplikované situaci v rodině.
Program má v režii psychoterapeutka Mgr. Zdena Bednářová.
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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KONFERENCE

Families Europe, EU parlament

S

polu s nevládní organizací COFACE Families Europe jsme diskutovali v Evropském parlamentu na téma „WHO CARES“,
týkající se dopadu a vlivu péče nejen o své děti, ale i o zdravotně znevýhodněné či staré rodiče, příbuzenstvo. V 85 % případů tuto péči zajišťuje žena! Jsme rádi, že je organizace WOMEN
FOR WOMEN součástí této inspirativní platformy.

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ

Výroba adventních věnců

V

e WOMEN FOR WOMEN pořádáme pro klientky z našeho psychosociálního programu neformální nedělní setkání. Podporujeme, aby si klientky
budovaly vztahy mezi sebou a smysluplně trávily
čas se svými dětmi. Tentokrát jsme vyráběli adventní věnce. Sváteční vůně chvojí nás všechny naladila
na vánoční čas.

Přeji vám všem krásné adventní svátky
a kouzelné Vánoce!
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

