ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí příznivci
WOMEN FOR WOMEN,

ÚNOR
2018

čas nám všem velmi rychle utíká a je za námi další měsíc roku 2018. Počasí bývá v únoru obvykle
nevlídné, a my jsme se konečně dočkali pořádné zimy, ale té bez sněhu. A co nám měsíc únor přinesl
ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., krom jarních prázdnin a viditelně prodlouženého dne?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Program The Bridge a Vědomé rodičovství

Přihlašte se na našich stránkách http://www.women-for-women.cz/nase-programy

Program podporovaného bydlení
a psychosociální podpory

V

programu podporovaného bydlení a psychosociální pomoci pomáháme 23 maminkám a jejich 42 dětem, se kterými pracují
naše rodinné konzultantky na stabilizaci psychické stránky klientky a dětí, zaobírají se také

finanční a právní oblastí a návratem na trh práce v co nejkratší možné době. Program zahrnuje
komplexní služby v oblasti podporovaného bydlení, právního zastupování a psychologických
a terapeutických služeb pro ženy a děti.
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NEDĚLNÍ SETKÁNÍ

Papilonie

V

neděli 18. 2. jsme si společně s našimi klientkami
a jejich dětmi udělali pestré odpoledne v Papilonii
– Motýlím domu Praha, kde jsme obdivovali na 40 druhů
exotických motýlů. Motýly jsme nejen fotili, ale i malovali
a tyto výtvory použijeme na vyzdobení našich prostor.

SEMINÁŘE

Cochemský model

Ú

častnili jsme se kurzu Cochemského modelu v ČR na Okresním soudě v Mostě. Cochemská praxe
(zvaná též Cochemský model) je cestou, jak ku prospěchu dětí řešit opatrovnické spory v případě
rozvodu nebo rozchodu rodičů. Vznikla v 90. letech 20. století v německém kraji Cochem-Zell, odkud se
rozšířila do celé Evropy. Jejím autorem je opatrovnický soudce Jürgen Rudolph.

Domácí násilí v přestupkovém řízení
po reformě přestupkového práva

S

eminář se konal ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze
a krom novinek z oblasti přestupkového řízení jsme se dozvěděli něco
o terapeutických programech ke zvládání agrese ve vztazích.

RODINNÝ POBYT

Pozvánky

R

ozeslali jsme pozvánky na náš tradiční letní pobyt maminek
s dětmi v přírodě, který se bude konat tentokrát v Krkonoších.

PŘEKLAD

Překlad knihy – Jak přežít první (k)rok

J

e nám ctí představit naši anglickou verzi First Year – First Step:
and How to Make it, na které jsme po několik měsíců pracovali.
Překlad plánujeme využít k našim zahraničním aktivitám, zejména
pro členství v COFACE, Families Europe. Neboť v březnu budeme
hostit AC meeting pro rok 2018.
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OBĚDY PRO DĚTI

Projekt Obědy pro děti

P

omohl k 28. 2. 2018 6745 dětem z 848 základních škol a školních jídelen z celé České
republiky, celkem byly uhrazeny obědy ve výši více než 27 milionů korun.

DÍKY VÁM
OBĚDVÁM

Zapojené
školy

Darovací
smlovy

848 ZŠ/ŠJ v projektu
Obědy pro děti ve školním
roce 2017/2018

1723 DS v projektu
Obědy pro děti ve školním
roce 2017/2018

Zapojené
děti

Finanční
prostředky

v projektu Obědy pro děti
ve školním roce 2017/2018 byly
uhrazeny obědy ve výši

6745 dětí v projektu
Obědy pro děti ve školním
roce 2017/2018

27 719 054 Kč

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

Zveme vás na Den rodiny
19.5.

L

etos JIŽ POTŘETÍ organizujeme Den rodiny. V sobotu
19. 5. 2018 v Havlíčkových sadech bude pro vás i vaše
děti připraven bohatý program! Přijďte si užít společný krásný rodinný den!

Přeji vám krásné březnové dny
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka
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