ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí čtenáři,
LISTOPAD
protože se toho u nás děje stále hodně a protože prosinec bude nabitý v první polovině a v druhé
PROSINEC
už bude klidněji pro nás všechny, přinášíme vám opět dvojčíslo. Určitě se všichni těšíme na svátky.
2019
Na to, jak se sejdeme s rodinou, kamarády a známými a společně užijeme chvíle pohody.
Ne každý má to štěstí, že žije život podle svých představ. Někteří každý den řeší svou tíživou situaci,
jak zvládat vše sami, jak dětem zajistit to, co potřebují, zda setrvat v nefunkčním vztahu, co bude dál…? S takovými
otázkami se setkáváme u našich klientů a pomáháme jim z nich vybruslit, a to nejen v tomto zimním čase. Začátkem
listopadu jsme spustili projekt SERVIS VZTAHŮ, který si klade za cíl nabízet řešení „na míru“ jednotlivým párům a jejich
vztahům. Myslíme si, že nastal čas vztahy uzdravovat. Přejeme tedy všem vyladěné vztahy, aby se nám dařilo ze všeho
bez zranění vybruslit, sjíždět z kopce v klidu, a ne bezhlavě, a vánoční čas a sníh si užívat s těmi, které máme rádi.
Přejeme v novém roce mnoho energie a hlavně hodně zdraví.

Aktivity
PRAHA

MOST

Naše projekty

Graduace

K

oncem listopadu jsme oslavovali. Účastnice našeho kurzu The Career Bridge měly svou graduaci… a také
pohovory nanečisto. Vyzkouší si tak, jak v reálu pracovní pohovory fungují, a je to velmi přínosné.

Předvánoční setkání

V

neděli 8. prosince jsme pro naše klientky opět připravili předvánoční setkání. Svařák, punč,
domácí cukrovíčko, to vše k našemu posezení s klientkami programu podporovaného
bydlení a psychosociální pomoci patří. Klientky v přátelské atmosféře mohly probrat své
každodenní starosti, ale zároveň si vyměnit tipy na to, kde např. pořídit zajímavé věci (swapy).
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Naše projekty

Nesedíme jenom v kanclu…

Z

ačátkem listopadu jsme se zúčastnili mezinárodní konference Trauma
a domácí násilí. Konferenci zahájil klinický psycholog a soudní znalec
Radek Ptáček, který pak následně předal slovo jednomu z mnoha zahraničních
hostů. Ti představili své poznatky z vlastní praxe s lidmi bez „stabilního
domova“ a s dopady na jejich stav. Sešly jsme se tam také s naší mosteckou
kolegyní a bylo to přínosné.
Naše marketingová kolegyně hltala o den později informace, postřehy a životní
zkušenosti marketérů, spisovatelů, překladatelů na konferenci o slově KONTEXT2019. Byl to první ročník
a věříme, že tak úspěšně odstartovali platformu pro další roky. V biu OKO byla pohodová atmosféra a podnětní
hosté jako Anna Kareninová, Michal Horáček, Petr Borkovec… „...a představte si, že v OKU je v sále černý
trabant kabrio, který svítí a můžete si do něj sednout jako v autokině..:),“ vyprávěla kolegyňka.

Vánoční pohoda v Mostě

V

ánoční pohodu se nám podařilo navodit s našimi kolegyněmi v Mostě,
kde jsme uspořádaly posezení se spolupracujícími terapeuty, školami,
odborníky, partnery a bylo to vážně moc milé. V restauraci Černý anděl nám
připravili výborné občerstvení, a protože se všechno nesnědlo, rozhodly
jsme se poslat jídlo dál. Spojily jsme se s oblastní charitou a darovaly jídlo
Nízkoprahovému dennímu centru, které využívají lidé bez přístřeší. Takže
dobrou chuť :-).
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Naše projekty

Servis vztahů

D

ne 1. 11. 2019 jsme oficiálně
spustili náš nový projekt Servis
vztahů, který se zaměřuje na páry
i jednotlivce, kteří prožívají nějakou
krizi ve svém vztahu a chtějí ji řešit
nebo se naopak v poklidu rozejít
s co nejmenším možným dopadem
na jejich děti. Aby se o projektu
dozvědělo co nejvíce lidí, TV spot nám
uveřejnila TV Prima a promítalo kino
Lucerna – za to děkujeme. Během
listopadu jsme již přijali první klienty
a začali společně s nimi hledat cestu,
jak s krizí naložit.

Servis rodiny

D

alší skvělý projekt z naší dílny
je Servis rodiny, který probíhá
ve spolupráci s okresním soudem
v Mostě a těší se velkému úspěchu.

Jak to funguje?

UCHAZEČI: rodiče, kteří
podali k OS v Mostě
návrh na zahájení
soudního řízení o úpravě
poměrů nezletilých dětí
pro případ rozchodu či
rozvodu rodičů.

VZDĚLÁVACÍ
SEMINÁŘ PRO RODIČE
kurz rodičovských
kompetencí (probíhá
na soudě) ve spolupráci
s W4W (dobrovolný,
zdarma).

NABÍDKA
ODBORNÝCH
SLUŽEB
VE SPOLUPRÁCI
S W4W
mediace, terapie
(dobrovolné, zdarma).

JEDNÁNÍ
SOUDU
S UCHAZEČI

DOHODA
/ ROZHODNUTÍ
SOUDU

První „servisovská“ přednáška

T

éma Jak zvládnout partnerskou krizi se na naší první „servisovské“ přednášce snažili
prodiskutovat účastníci s naším předním odborníkem na vztahovou problematiku
Mgr. Pavlem Ratajem. 7. 12. kurz úspěšně proběhl, a kdybychom měli k dispozici větší prostor, jistě
bychom jej bez problémů naplnili.

RAHA
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Naše projekty

Téma rozvod

N

atáčíme edukativní videa na téma rozvodu, která je
možné zhlédnout na našich webových stránkách…
naše právnička do přednášek vnáší i reálné příklady,
rozhodně stojí za to si je pustit.

Adoptuj Marii

J

sme vždy rádi za to, když máme zpětnou
vazbu k tomu, že naše práce má smysl...
děkujeme za poděkování. Trochu číslování
aneb co se v listopadu podařilo v projektu
Adoptuj Marii:

V měsíci listopadu
jsme přijali

vyplatili jsme 3 kauce
o celkové částce

tímto jsme pomohli 3 rodinám
samoživitelů s dohromady

22 žádostí

44 258 Kč

4 dětmi

MOST

Zprávy z Mostu

Halloween

J

Dobrý den,
moc vaší organizaci děku
jeme za pomoc,
vážíme si jí a hodně to
pro nás znamená.
D íky vám máme kde by
dlet
a strávíme Vánoce se sy
nem ve svém...

ak jsme slavili Halloween – děti
našich klientek, které navštěvují naše
vzdělávací kurzy, opět krásně tvořily,
a tak bylo s čím vyrazit do tmy.
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Cochemský model

N

a závěrečné konferenci Cochemského modelu v Mostě, které jsme se také zúčastnili, se prezentovaly
výsledky evaluační zprávy a to, jak velký pozitivní přínos tato praxe a podpora má na rodiny, které
procházejí tak nelehkým obdobím, jako je rozvod.

Fandíme

N

aše organizace fandí… nejen hokeji, ale taky
maminkám. S projektem FANDI MÁMÁM se známe už
půl roku. Pomáhají materiálně přes sociální sítě maminkám
samoživitelkám a jejich dětem. Pokud byste věděli o někom,
kdo potřebuje podporu, zafanděte mámám a podporu v podobě
potravin, školní aktovky, ale i nábytku a poradenství u tohoto
projektu najdete.

Módní přehlídky

J

ó, móda! Kterou ženu nebaví… Nás dost, a tak jsme
s chutí přijali pozvání na charitativní módní přehlídku
Nadi Moravcové. Do tomboly jsme věnovali náš kalendář
Pod hladinou a setkali jsme se tam také s ženami
z Platformy žen.

Návštěva soudu

O

kresní soud v Mostě jsme navštívili, abychom tam informovali, že od 1. 11. 2019 jsme rozšířili
portfolio o projekt s názvem Servis vztahů, který nabízí komplexní pomoc odborníků při udržování
zdravých vztahů a podporu, nejen při řešení partnerské krize. Konkrétně ve spolupráci s mosteckým
soudem ještě realizujeme projekt Servis rodiny.

Góóól

S

HC Verva Litvínov to rozjíždíme… křičíme
Goool, a to na zápasech, kde k tomu máme
dvojí důvod. Promítají nám tam totiž náš spot
a ve Funshopu je nyní možné zakoupit kalendář
Pod hladinou. Přidejte se k fanouškům hokeje
s námi.
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Kultura
PKO

T

entokrát jsme klientky pozvali
do koncertní síně kostela Šimona a Judy.

Kouzelná planeta

N

a kouzelnou planetu se s Willym vydaly také děti našich
klientek, všichni si společně užili pohodový zážitek.

Obědy pro děti

N

a pozvání Pardubického kraje jsme 26. listopadu prezentovali projekt Obědy pro děti na velké poradě
základních škol a školních jídelen. Hovořili jsme o problému hladovějících dětí, o procesu v poskytování pomoci, odpovídali jsme na zvídavé dotazy, přidali příklady z praxe, poznatky a podněty. Bylo to
podnětné setkání pro nás i zástupce škol.

Empty Bowls

L

etos tato dobročinná akce pro mlsné filantropy se slabostí pro současnou keramiku přinesla dětem přes 1000 školních obědů!!!
Za letošní dar ve výši celkem 25 100 Kč vděčíme opět organizátorce akce
Nině Rail, keramikům, návštěvníkům a donátorům a v neposlední řadě
majiteli The Real Meat Society a jeho zaměstnancům. Každá z uměleckých misek byla jiná, všechny ručně vyrobené v keramických dílnách
po celé České republice a někteří své misky vyrobili speciálně pro Empty
Bowls! Díky, že jste tyto symbolické misky pomohli pro děti naplnit.

Není oslava jako oslava!

N

enosit dary, ale raději přispět na dobrou věc. To bylo hlavní motto
společné oslavy narozenin a svatby Jany Rasochové a Karla Vlacha.
Oba působí ve vedení společnosti ENBRA, a.s., a protože nemyslí jen sami
na sebe, vymysleli si, že místo darů uspořádají sbírku na pomoc dětem,
které strádají tím, že nechodí s ostatními na obědy. „Uvědomujeme si,
že jsme měli v životě veliké štěstí. Ne každý ho však má také, proto jsme
chtěli pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Že se nakonec podařilo vybrat
šestimístnou částku, nás nesmírně těší,“ uvedl Karel Vlach, a díky jejich
skvělému nápadu bude obědvat 25 dětí po celý školní rok. Vybrali tímto
způsobem totiž 126 000 Kč! To je nápad hodný následování. Děkujeme.
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Koncert na podporu projektu

P

ředvánoční čas je ideální trávit s příjemnými lidmi a hudbou a to se nám krásně vyplnilo v pondělí
16. 12. Josef Vágner uspořádal další ze svých Vánočních benefičních koncertů a s dětským pěveckým
sborem Coro Piccolo za doprovodu kapely Klasix a s hostem Michaelou Gemrotovou navodili nádhernou
atmosféru v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Tento koncert opět podpořil projekt Obědy pro děti
a tentokrát jsme obdrželi šek na částku 43 303 Kč. Nádhera. Moc děkujeme! Krásné Vánoce všem.

Rádi bychom vám všem, našim milým
čtenářům, příznivcům, spolupracovníkům,
partnerům a podporovatelům popřáli
nádherné a poklidné vánoční svátky prožité
s vašimi blízkými. A do nového roku vykročte
tou správnou nohou a prožijte magický rok
2020 ve zdraví a lásce.
Za tým Women for Women, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

