ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí přátelé,
poslední měsíc školního roku skončil a před námi jsou dva měsíce prázdnin.
Ale s námi je to jako s letní přírodou, když dozrají jahody a zdá se, že je po sezóně,
stačí se ohlédnout a vidíme, že dozrávají višně… a je zase na co se těšit a co dělat.
My jdeme česat plody naší práce, vám přejeme krásné léto a počtení.

ČER
V
2019EN

AKTIVITY

Graduace vzdělávacích programů

3.

a 18. června jsme s účastnicemi našich vzdělávacích programů slavnostně zakončili jejich
několikaměsíční cestu, kterou podnikly s našimi lektorkami. Na počátku června po dvou měsících
obdrželo certifikáty a naše ovace pět našich úspěšných absolventek programu The Career Bridge. V
druhé polovině června jsme se stejným nadšením gratulovali dalším devíti absolventkám programů
Vědomé rodičovství a The Bridge, které si též přišly převzít na závěrečné setkání své certifikáty
a zhodnotit svůj posun za ty tři měsíce, které v programu spolu se svými kolegyněmi, nyní často již
přítelkyněmi a lektorkami, strávily. Přejeme všem absolventkám, aby vše, co
získaly v průběhu našich programů, jim v životě přinášelo radost, ať už to
jsou nové vědomosti, dovednosti nebo lidé. A budeme se těšit na viděnou
na některém z našich setkání, třeba hned v září.
S koncem letního semestru programu ovšem hned začínáme
připravovat ten zimní, a to nejen v Praze, ale i v Mostě!

Praha

Od 1. 10.
2019!

Od 2. 10.
2019!

Od 3. 10.
2019!

THE BRIDGE je ZMĚNA a ZMĚNA je ŽIVOT.
http://www.women-for-women.cz/the-bridge

THE CAREER BRIDGE – z matky SAMOŽIVITELKY matkou ŽIVITELKOU.
http://www.women-for-women.cz/the-career-bridge

VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ – pojďme společně nalézt pevnou rodičovskou
půdu pod nohama a nejistý krok změnit v ten, kterým vyšlapeme cestu
pro sebe a své děti.
http://www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi
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Most

Od 3. 10.
2019!

Od 1. 10.
2019!

THE BRIDGE je ZMĚNA a ZMĚNA je ŽIVOT.
https://www.women-for-women.cz/most0

VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ – pojďme společně nalézt pevnou rodičovskou
půdu pod nohama a nejistý krok změnit v ten, kterým vyšlapeme cestu
pro sebe a své děti.
http://www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi

K U LT U R A

Kalendář míří do finiše

J

sou před námi 2 měsíce prázdnin, ale my odpočívat nebudeme. Stále totiž pracujeme na skvostném díle s fotografkou Lucií Drlíkovou. Lucie pro W4W fotí známé ženy a spolupracuje při tom se
spoustou dalších lidí, bez nichž by náš kalendář také nemohl vzniknout. Jsou to pomocníci pod vodou
i na souši, ti, co pomáhají se světly, maskami, kostýmy a veškerým potřebným zajištěním a to vše nezištně! Stejně jako všechny osobnosti, které vás v příštím roce budou provázet, pokud si náš kalendář
pro rok 2020 pořídíte.
V červnu se mezi naše „ ŽENY ŽENÁM“ přidaly Ivana Jirešová, Ester Geislerová a Marta Jandová. Pod
hladinu se pro WOMEN FOR WOMEN o prázdninách ponoří také Simona Krainová, Patricie Solaříková a Míša Tomešová. Máme pro vás také jedno překvapení. Jaké? Počkejme si do křtu a prodeje kalendáře, který proběhne začátkem října.
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Tóny Rudolfina

P

řed letními prázdninami se stihli ještě naši klienti nabažit
krásy hudby umocněné prostory Rudolfina. K nádhernému
letnímu zážitku přispěl Jiří Bárta se svým violoncellem nebo
Štefan Kocán a Slávka Zámečníková se svým zpěvem na
posledním koncertě sezóny.
Již nyní se těšíme na září, na zahájení sezóny 2019/2020.

OBĚDY PRO DĚTI

Žádosti na nový školní rok 2019/2020

O

d 1. 6. 2019 je spuštěno přijímání žádostí od škol. Máme tedy za sebou první měsíc, a ačkoli školní
rok skončil, zdá se, že ne všichni odjeli na prázdniny, jelikož žádosti stále přichází.

Na celý školní rok je možné zasílat žádosti pro potřebné děti v online aplikaci až do 30. 9. 2019. Následně
budeme přijímat žádosti na období kalendářního roku 2020 – školního roku 2019/20.
http://www.obedyprodeti.cz/postup-pro-skoly0

Přeji vám
krásnou dovolenou,
ať načerpáte hodně energie
na další školní rok.
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

