ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí přátelé,

PROSINEC
2018

prosinec je nejen měsícem adventu a Vánoc, ale též vyvrcholení celoroční práce.
Vzrušené hemžení po kanceláři se nevyhnulo ani nám. S náručemi plnými taštiček
s dárky a přáníčky pro naše vážené kolegy a sponzory jsme pobíhali v rytmu koled,
ťukotu klávesnic a cinkání tramvají až do posledních předvánočních dní.
Ale i přesto, nebo právě proto je prosinec jeden z nejkrásnějších měsíců roku.

Když Josef Vágner
zpívá, děti obědvají

11.

prosince pražské Klementinum rozezněl benefiční koncert Josefa Vágnera, jehož výtěžek ve výši 34 800 KČ věnoval
na podporu projektů WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s. Letos se Josef vypravil na Vánoční tour
s dětskými sbory po České republice, kdy od Benešova po Trnávku zazpíval ve dvanácti městech
a pátým z nich byla právě Praha. Zde si s Josefem zazpíval, již tradičně, dětský sbor Coro
Piccolo.

Nedělní setkání

9.

prosince, na druhou adventní neděli,
jsme se s maminkami a dětmi jaly
vyrobit si něco krásného na dozdobení
domovů. Kancelář zaplnila vůně chvojí,
ovocného punče a vánočky a nesměly chybět
ani koledy. Protože když už se má být v neděli
v práci, tak se vší pompézností :-).
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Ježíšek jezdí nejen o Vánocích

13.

prosince přijel do W4W předem Ježíšek pro maminky s dětmi, které jsou v našem Programu podporovaného bydlení a psychosociální pomoci. Ježíška poslali z firmy
Premium Gastro, a s ním dárek v podobě servírovacího nádobí.
Děkujeme, Ježíšku! Maminky, které se do našich bytů mnohdy
stěhují pouze s osobními věcmi, tvou štědrost velmi ocení.
https://www.facebook.com/PremiumGastro/

Občanská angažovanost
je nám vlastní

V

rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám jsme
byli jmenováni členy výběrové komise na MPSV pro
výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci. Vážíme si důvěry v nás vložené
a jsme rádi, že naše zkušenosti, práce a osvěta, kterou šíříme,
jsou takto vidět.

Ženy hranatého stolu

R

ytíři možná sedávali u stolu kulatého, nám ovšem stačí
stůl takový, ke kterému se všechny vejdeme, kde můžeme
mluvit o našich plánech do budoucna a hýřit nápady, jak
podpořit dospělé a dětské klienty našich programů co
nejefektivněji. Ale když se kolem našeho stolu rozhlédnete,
věřte, že uvidíte stejně statečná a odhodlaná srdce jako
u toho kulatého před patnácti sty lety. Když se sejdou ženy
z WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dějí se pak úžasné věci,
jako všem otevřený rodinný festival DEN RODINY, vzniká
nový nádherný KALENDÁŘ nafocený pod vodní hladinou,
lidé mohou začít navštěvovat VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY za zlomek jejich ceny, ale
s nesmírným vlivem na jejich budoucnost. Matky samoživitelky mohou vyjet se svými ratolestmi
na týdenní POBYT PRO MATKY S DĚTMI do přírody nebo si za pomoci příspěvku na KAUCI v projektu
ADOPTUJ MARII pronajmout konečně bydlení, kde svým dětem vytvoří domov. A nakonec i děti, které
doteď byly celý den ve škole o hladu, mohou zasednout se spolužáky k OBĚDU, kolikrát jedinému
teplému jídlu dne, a to díky OBĚDŮM PRO DĚTI. Toto vše nás čeká i příští rok, tak se pojďte těšit s námi
z dobře odvedené práce!
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Kde o nás psali v médiích
Události v regionech
Ústecký kraj schválil rozpočet -> zastupitelé dále schválili,
že Ústecký kraj vstoupí do celostátního programu obědů do
škol financovaného z evropských fondů a zároveň podpoří
nadaci Women for Women manželů Tykačových, která také
zajišťuje obědy pro školáky z rodin, které si platby za obědy
nemohou dovolit.

Podívejte se na video

E15
Celoplošné placení obědů školákům může být bez analýzy
kontraproduktivní, říká Ivana Tykač -> náš názor na zavedení plošných obědů.

Podívejte se na článek

Peníze.cz
Projekt Obědy pro děti nakrmil už pětadvacet tisíc školáků.

Podívejte se na článek

S přáním úspěšného začátku
nového roku.
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

