ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí přátelé,
ČERVENEC
2018

našim školáčkům a studentům začaly dva měsíce prázdnin, ale my jsme
tu stále. Plánujeme jim nějakou tu zábavu, se školami domlouváme obědy
na příští školní rok, s maminkami pracujeme na tom, aby se jim lépe dařilo
v rodinném životě, a pro vás všechny připravujeme zajímavé novinky.

OBĚDY PRO DĚTI
V rámci projektu Obědy pro děti jsme k 30. 6. 2018 uzavřely statistiky za rok
2017/2018. Jaký je počet přihlášených dětí a škol do projektu k tomuto datu, jste
mohli vidět již v minulém čísle zpravodaje. Ale jaký je rozdíl mezi rokem 2016/2017
a rokem 2017/2018? Tento rok chodilo na teplé obědy do školních jídelen v rámci
projektu o 1698 dětí více, zapojilo se dalších 110 škol a za obědy se zaplatilo
o 8 715 127 Kč více nežli loni, což je více o neuvěřitelných 348 605 obědů
a zahřátých dětských bříšek.

C

elkem jsme pomohli
a uhradili obědy 6 912
dětem z 876 základních škol
po celé České republice.
Opět se zapojily všechny kraje
republiky. Vše je patrné z níže
přiložených grafů, aktuálních
k 30. 6. 2018. Celkem jsme
za obědy uhradili (v období
od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018)
částku 27 913 999 Kč.
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Tato konečná čísla jsou smutná, neb mají stále zvyšující se tendenci, ale i lehce radostná, neboť je v nich
naděje a radost takřka 7000 dětí, které ve škole obědvaly se spolužáky. Díky vám všem, co pomáháte společně s námi, vč. MŠMT, které nám poskytlo velmi významnou finanční podporu, která
ostatně jako i jiné dary odešla ve 100 % na pomoc konkrétním dětem.
Částka (výše nákladů), kterou za jeden měsíc školních obědů hradí rodiče, se pohybuje, dle našich
statistik, v průměru okolo 500 Kč/dítě. Rozdíly jsou dány dle regionu, konkrétní školy a věkové kategorie
žáka. Průměrné ceny školních obědů dle uhrazených žádostí ZŠ/ŠJ do projektu Obědy pro děti ve školním
roce 2017/2018, dle jednotlivých krajů:
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Zdroj: Obědy pro děti | Období: Školní rok 2017/2018
*cena za 1 oběd v CZK

VÝZVA

Kreativní výzvy

P

ro naše dětské klienty jsme si na prázdniny připravily soutěž,
kde budou moci předvést své kreativní nadání. Kreativní výzvy
budeme mezi děti vypouštět jednou za půl roku, na různorodá
témata a s různými technikami práce. První téma, které jsme si
na děti přichystaly, je „Moje zvířátková rodina“. Příště nám děti
třeba sepíší nějakou báseň. Těšíme se na jejich díla, která nám
mají odevzdat do konce září. Výherce čekají krásné výhry, všechny
zúčastněné krásné slavnostní nedělní odpoledne a na vítězný
výtvor se v zářijovém čísle můžete těšit i vy.
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NA ČEM PRACUJEME

Spolupráce

A

bychom mohly šířit dále naši myšlenku „nemůžeš-li, pomůžeme ti; neumíš-li, naučíme tě; nechceš-li, nejsme schopni ti pomoci“ skrze naši činnost, potřebujeme k tomu i my samy podporu druhých.
Je pro nás tedy velice důležité navazovat kontakty s dalšími organizacemi, ale i jednotlivými lidmi, jako je
každý jeden z vás. Takto jsme potkaly například Lindu Antony. Linda je úžasná žena, která zná spoustu
skvělých věcí, a mezi ně patří například i to, jak šířit informace dál, aby se dostaly k těm, kteří je mohou
potřebovat… jako třeba naše vzdělávací programy.

CO NÁS ČEKÁ

Rodinný pobyt

V

půlce srpna se chystáme naše maminky s dětmi vyvézt do krásné krkonošské přírody.
Čeká na nás 7 akčních dní pod heslem „Jumanji“. Zde se prokazuje statečnost našich klientek
a jejich ratolestí, jelikož kdo jste viděl tento takřka hororový příběh, víte, že Jumanji je hra pouze
pro ty, kteří se nebojí čelit velkým výzvám
a nebezpečím. A neměl by ji začínat hrát
nikdo, kdo ji nemá v plánu dohrát. V našem
případě jde do hry 29 maminek a 53 dětí.
Tak nám držte palce, protože následky této
hry zmizí, teprve pokud dosáhneme Jumanji
a podaří se nám zvolat toto jméno :-).

ROZŠIŘUJEME SE

Mostecká pobočka

16 S

tejně jako v Praze, i v mostecké pobočce je
potřeba navázat kontakty s organizacemi
a státními institucemi, zajišťujícími sociální služby
v severních Čechách. Tento důležitý úkol dostala
vedoucí pobočky, Šárka Marcilisová. Již od otevření pobočky obchází kolegy z oboru a přináší jim
informace o naší činnosti, aby je mohli šířit dál,
ke svým klientům.
Otevíráme v říjnu program VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ
Přijďte 16. října mezi nás. http://www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

The Bridge

A

když už jsme u vzdělávacích programů, jsou to právě ony, které propojují tolik našich klientek
osobně. A protože se snažíme naslouchat jejich přáním, na počátku září jsme pro ně přichystaly
první setkání, kde se mohou potkat absolventky všech našich vzdělávacích programů a současné klientky Programu podporovaného bydlení a psychosociální pomoci. Nejen že je to možnost, jak opět potkat
milé lidi a přátele, na které nemíváme přes všední starosti tolik času, kolik bychom chtěly. Ale také je
to příležitost si předat zkušenosti z ostatních programů. Pokud chcete přijít též na příjemné nedělní
posezení, uvidíme vás zde moc rádi… po absolvování některého z kurzu :-).
The Bridge vás provede životními změnami http://www.women-for-women.cz/the-bridge
The Career Bridge ve vás posílí vaši „obchodnici“ – Jak se neprodat na trhu práce lacino :-)
http://www.women-for-women.cz/the-career-bridge

Vědomé rodičovství

V

ědomé rodičovství vám dá poznat ten úžasný pocit uvědomění, že jste dobrým rodičem.
A rodiče jsou i tatínci, proto se nebojte přijít mezi nás.

http://www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi

Pojďte pracovat na sobě, svých životních
změnách. Nastavte si nové cíle!

The Bridge
2. října 2018

The Career
Bridge
3. října 2018

Vědomé
Rodičovství
4. října 2018

K létu patří koupání a vodní radovánky, a já vám přeji,
abyste tento nádherný letní čas strávili společně!
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

