ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí příznivci
WOMEN FOR WOMEN,

ZÁŘÍ
2017

září u nás patří k náročnějším obdobím roku. Kancelář projektu OBĚDY PRO DĚTI se snaží vyřídit všechny
žádosti, aby mohly potřebné děti co nejdříve obědvat. Rušno je také v organizaci WOMEN FOR WOMEN,
kde v září odstartoval rozvojový program THE CAREER BRIDGE, který pomáhá ženám k vysněnému
zaměstnání. Od zářijového shonu jsme si společně s našimi klientkami odpočinuli při procházce
Prokopským údolím a při benefičním pochodu Šlapeme násilí na paty pořádaném organizací ACORUS.
Přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce!

OBĚDY PRO DĚTI

Převzali jsme šek
díky podpoře seriálu
Ohnivý kuře

N

a začátku září jsme převzali šek v hodnotě
57 380 Kč. Krásnou částku se podařilo vybrat
na akci TV Prima k seriálu Ohnivý kuře. Tato částka
pokryje obědy pro nejméně dvanáct dětí na celý
školní rok. Moc děkujeme za podporu.

Tento školní rok nakrmíme více než

5000 dětí
T

elefony v kanceláři Obědů pro děti v září drnčí
o sto šest a my usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili školní obědy pro potřebné děti. Ke konci
září je v projektu odsouhlaseno 731 žádostí ze ZŠ/ŠJ
po celé České republice, jedná se o obědy pro
5529 dětí! Děkujeme za veškerou podporu, kterou
od vás dostáváme, a za to, že také pomáháte s námi.
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Poděkování od paní ředitelky
základní školy

N

ic nám nedodá více energie a motivace
než vědomí, že naše práce má opravdu
smysl. Vážíme si poděkování, které nám zaslala
paní ředitelka nejmenované základní školy:
„Jsme velice vděčni za možnost zapojit se do tohoto projektu a Vaším prostřednictvím tak pomoci těm nejzranitelnějším, našim žáčkům,
kteří se již odmala potýkají s tvrdou realitou
v podobě neutěšené finanční situace v rodině. Vždy říkám rodičům, že jim předáváme
dar, kterého je třeba si vážit a zodpovědně
k němu přistupovat, a stejným způsobem
s projektem nakládáme i my, jako škola.
Ještě jednou děkuji a přeji celému týmu
jen to dobré.“

Rozeslání knížek Zlatý poklad
v novém školním roce 2017/2018

N

a začátku nového školního roku 2017/2018 jsme jeden výtisk této knihy věnovali jako malý dárek do školních knihoven
pro děti ze základních škol v Libereckém a Ústeckém kraji, které se
v minulém školním roce zapojily do projektu Obědy pro děti.
Naše obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
v minulosti finančně podpořila knihu pohádek o finanční gramotnosti pro děti s názvem Zlatý poklad, autorů Markéty Šichtařové
a Vladimíra Pikory, předních českých ekonomů. A to především
proto, že myšlenka pohádek pro děti o finanční gramotnosti nám
je velmi blízká, neboť se při naší práci dnes a denně setkáváme
s důsledky finanční „negramotnosti“. A jsme skutečně přesvědčeni,
že začít u dětí znamená vyhnout se tomuto problému v budoucnu.
Proto jsme opravdu velmi rádi takový projekt podpořili.
Abychom tomuto záměru ještě více pomohli, rozhodli jsme se, že
nezůstaneme pouze u finanční podpory, ale že knížky Zlatý poklad
postupně darujeme do základních škol po celé České republice,
které s námi spolupracují v projektu Obědy pro děti.
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PROGRAMY

The Career Bridge

V

září jsme odstartovali intenzivní program The Career Bridge, který je zaměřen na kariérní rozvoj.
Program vede zkušená kariérní kaučka PhDr. Petra Drahoňovská, která klientkám pomůže uspět
na trhu práce. Účastnice programu s každým dnem kurzu vylepšují svůj životopis, pracují na svém kariérním plánu a učí se, jak udělat co nejlepší dojem na pracovním pohovoru. Součástí The Career Bridge jsou
také „pohovory na nečisto“, které provádíme ve spolupráci s našimi partnery NIVEA a ALZA. Program
The Career Bridge navazuje na program The Bridge.

Programy The Bridge
a Vědomé rodičovství

D

alší běh programů The Bridge a Vědomé rodičovství
otevřeme v prvním říjnovém týdnu.

Více informací o programech naleznete zde: http://www.women-for-women.cz/nase-programy.

CO NOVÉHO JSME ZAŽILI

Veletrh sociálních služeb Praha 20

S

tředu 14. 9. 2017 jsme strávili na 4. ročníku Veletrhu sociálních
služeb MČ Praha 20. Byli jsme zde spolu s dalšími organizacemi, jejichž nezisková působnost se zaměřuje například na pomoc
seniorům, dětem či mládeži a rodinám a lidem tělesně a mentálně
handicapovaným.

„Live Without Bullying“

J

ako členové COFACE Families Europe jsme se účastnili debaty nad řeckým programem s názvem
„Live Without Bullying“. Síť COFACE Families Europe je v této oblasti aktivní prostřednictvím podpůrných programů pro děti, učitele a rodiče a hledá způsoby boje proti šikaně a kyberšikaně.
Dne 14. září se společnost COFACE Families Europe podrobněji podívá na řecký program s názvem
„Live Without Bullying“, který provozuje organizace KMOP (člen COFACE).
Na závěr dne se účastníci COFACE z 9 zemí (Rakousko, Belgie,
Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Finsko, Maďarsko, Španělsko) sejdou k diskusi a přezkoumání tohoto programu
a jeho možného využití i v jiných zemích. Cílem této vzájemné debaty je identifikovat, vyhodnotit a šířit osvědčené postupy; zvážit
implementaci na praktické úrovni; a posoudit, zda a jak lze tento
program účinně přenést do jiných souvislostí.
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NEDĚLNÍ SETKÁNÍ

Výlet do Prokopského údolí
Ve WOMEN FOR WOMEN se snažíme o budování komunity mezi našimi klientkami, a tak vždy
jednou za měsíc pořádáme neformální nedělní setkání. Tentokrát jsme s našimi maminkami a jejich dětmi vyrazili do Prokopského údolí. Doufáme, že si klientky výlet užily.

Z ČEHO MÁME RADOST

Šlapeme násilí na paty
WOMEN FOR WOMEN ráda spolupracuje s neziskovou organizací ACORUS, která poskytuje
pomoc osobám ohroženým domácím násilím, a tak jsme společně vyrazili na charitativní pochod nazvaný Šlapeme násilí na paty.

Galavečer Česká Miss
Pray, help, love ♥ Život není o počtu odžitých let, ale o množství dobrých skutků.
Finalistky České MISS, se kterými jsme strávili společný čas na našem rodinném pobytu, se
utkaly tuto sobotu o korunku krásy a my jsme zde byli také, abychom jim všem mohli držet
pěsti. Neboť tato „missí“ rodina je skvělá a my jsme fandili všem. A na závěr chceme výherkyni
Michaele Habáňové POGRATULOVAT! Můžeme společně dělat svět krásnější.

PSALI O NÁS

Obědy pro děti jsou stále více vidět

O

projektu Obědy pro děti informovaly tento měsíc hned dva regionální deníky,
Orlický a Bruntálský. Články upozorňují na to, že školní obědy nejen děti nasytí, ale utuží i jejich vztahy s ostatními spolužáky a pomáhají zabránit vyloučení dětí
z kolektivu. Jsme rádi, že se povědomí o projektu rozšiřuje a že se tak do něj zapojuje
čím dál více základních škol.
Článek si můžete přečíst zde:
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/skolni-obedy16092017.html

Článek si můžete přečíst zde:
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/detem-z-chudsich-rodin-dotuje-obedy-dobrocinny-projekt-20170906.html

Krásné babí léto Vám přeje
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

