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ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí přátelé,

BŘEZEN
2018

minule jsme se s vámi loučili a přáli veselé Velikonoce a krásné březnové dny – jak jste svátky jara strávili?
Nás lehce potrápil posun času, neboť jsme pospali o hodinu méně, ale jinak ve WOMEN FOR WOMEN
fungujeme na plné obrátky. Zahájili jsme V. ročník vzdělávacího programu The Bridge, hostili jsme
mezinárodní konferenci jako členové rady COFACE FAMILIES EUROPE a také jsme se účastnili Udržitelně
Chic/SWAP/Lucie Poubová, neboť oni podpořili nás – projekt Obědy pro děti, a spoustu dalších věcí, přečtěte
si, co se za měsíc březen událo a také co se chystá.

CO PROBĚHLO

Udržitelně Chic/SWAP/Lucie Poubová

V

e dnech 17.–18. 3. probíhal ve SVĚT–HUB
smysluplný SWAP víkend: zbavte se věcí
navíc, máte na víc! A část výtěžku z registrace
putuje na Obědy pro děti. A proč nás podporují? „Hledali jsme smysluplný a transparentní projekt, což Obědy jsou. Děti jsou
závislé na prostředí, ve kterém se narodí;
dává nám smysl jim poskytnout oběd, když
na něj nemají peníze. Náš projekt je také
hodně o sdílení a to máme s Obědy společné.“ Takže ještě jednou díky, i my jsme se rádi zúčastnili.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

Zveme vás na Den rodiny

L
WOMEN FOR WOMEN

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!
Vystoupí muzikáloví zpěváci, kouzelníci,
dětské skupiny, budou zde skákací hrady,
kreativní dílny a to vše ZDARMA.
Pro gurmány tento rok budou připraveny streetfoodové stánky, které nabídnou speciální rodičovská menu.
Už se nemůžeme dočkat, až ochutnáme ty dobroty!!!
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OBĚDY PRO DĚTI

Projekt Obědy pro děti
S projektem Obědy pro děti obědvá k 29. 3. 2018 celkem 6812 dětí
z 860 základních škol a školních jídelen z celé České republiky.

kraj
Olomoucký
Moravskoslezský
Ústecký
Hlavní město Praha
Karlovarský
Pardubický
Plzeňský
Zlínský
Jihomoravský
Královéhradecký
Středočeský
Liberecký
Jihočeský
Kraj Vysočina

Zapojené
školy

Darovací
smlovy

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

1751 DS v projektu
Obědy pro děti ve školním
roce 2017/2018

Zapojené
děti

Finanční
prostředky

6812 dětí v projektu
Obědy pro děti ve školním
roce 2017/2018

v projektu Obědy pro děti
ve školním roce 2017/2018 byly
uhrazeny obědy ve výši
27 812 228 Kč

DÍKY VÁM
OBĚDVÁM

Děkujeme za Vaši podporu
Děkujeme firemním i individuálním dárcům za pravidelnou měsíční podporu!
ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o. – již druhým rokem přispěli
zaměstnanci a letos částkou 65 250 Kč!
Ve firmě darují finanční prostředky z vlastního zaměstnaneckého programu – dávají zaměstnancům možnost neobjednat si firemní vánoční dárek a příslušnou finanční částku darovat
na vybrané sociální projekty. Pokud zaměstnanci dárek chtěli, a přesto chtěli přispět, měli
možnost přispět formou srážky ze mzdy.

Napsal nám náš pravidelný dárce přispívající na transparentní účet
a dozvěděli jsme se, že pomoc se násobí!
„Dobrý den, přes rok přispíváme s manželkou drobnou částkou na tento záslužný projekt. Momentálně
jsme v mém zaměstnání schválili, že pokud nějaký zaměstnanec přispívá na nějaké dobročinné účely
a přinese o tom potvrzení, tak firma tuto částku dorovná stejnou sumou. Navíc je možné, že po firemním
odprezentování podporovaných organizací se k podpoře přidají i další kolegové.“

Velmi si toho vážíme! Naše poděkování míří ke všem společnostem a dárcům.
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KDE SE O NÁS PÍŠE

Obědy pro děti
na novinkách.cz

B

yli jsme hostem Událostí z regionů České televize.
Rádi bychom o projektu i problému řekli víc, rádi
bychom poděkovali všem dárcům a rádi bychom motivovali základní školy, které se do pomoci ještě nezapojily... a nejen to. Bohužel, ve zpravodajství to není reálné
a my jsme i tak moc rádi za milé pozvání. Každá zmínka
pomáhá a o to tu jde! Díky všem.

Na rozhovor se můžete podívat zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140313-udalosti-v-regionech/obsah/606610-jana-skopova-organizace-women-for-women

AKTIVITY

COFACE Families Europe

5.–6.

března jsme byli
hostitelskou členskou
zemí konference organizace COFACE
FAMILIES EUROPE a jsme rádi, že
jsme mohli naši práci odprezentovat
v domácím prostředí a získat tak větší
prostor a příležitost hovořit o problematikách na mezinárodní úrovni.

K U LT U R A

Koncerty s Pražským
komorním orchestrem

K

rásný koncert s dirigentem Chuhei
Iwasakim a klavírním sólistou Ivo
Kahánkem jsme si mohly užít my i naše
klientky. Děkujeme za podporu.
Byl to zážitek.

ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN

BŘEZEN 2018

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Zahájili jsme
5. ročník The Bridge

6.

března začal již V. ročník našeho vzdělávacího
programu The Bridge, který je určen všem, kteří mají chuť a vůli ve svém životě něco změnit a posunout své hranice. My jsme rádi, že tuto možnost
můžeme poskytnout dalším zájemkyním.

Úspěšné
absolvování

N

aše kolegyně úspěšně absolvovala
akreditovaný vzdělávací program
„Základní krizová intervence v kontextu
sociálních služeb“.

Program podporovaného
bydlení a psychosociální
pomoci

P

rogram zahrnuje komplexní pomoc v oblasti podporovaného bydlení, právního
zastupování a psychologických a terapeutických služeb pro ženy a děti, které se ocitly
v krizové životní situaci, již vlastními silami neumějí vyřešit. V měsíci březnu jsme
se rozrostli o dvě klientky a čtyři děti, aktuálně podporujeme 23 klientek.

Přeji vám slunné jarní dny.
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

