ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

Milí čtenáři,
věříme, že vstup do nového roku byl pro vás všechny
radostný a přejeme vám, aby celý rok byl naplněný
zdravím, pohodou a dostatkem energie. Start nového roku
s sebou přináší nové začátky, předsevzetí, ale i rozhodnutí
a kroky ke změně. Pokud tedy někdo z vás mění své
dosavadní zažité anebo nefunkční záležitosti, jsme tu
s našimi projekty a jsme připraveni podat pomocnou ruku.

LEDEN

20 20

Aktivity
PRAHA

MOST

Naše projekty

Vánoční dárky v lednu – o to větší překvapení

J

aké to je, když děti dělají radost dětem, jsme zažili v lednu a bylo to krásné.
Úžasnou povánoční nadílku pro děti rodičů z našeho programu podporovaného bydlení a psychosociální
pomoci připravili studenti Prague British International School. Díky propojení s naším dalším významným
projektem Obědy pro děti se mohly děti i pár týdnů po Ježíškovi radovat z dárečků, které pro ně adresně
vybrali studenti školy. V pátek 10. 1. se nám tak naše kancelář rozzářila dětskými úsměvy. Skládalo se Lego
o sto šest, hrály se stolní hry a mazlili se plyšáci… My tímto úžasným studentům ještě jednou děkujeme
a další detaily se dočtete pod sekcí projektu Obědy pro děti.
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Tak nám skončil Most – The Bridge graduace

V

úterý 28. 1. jsme slavnostní graduací zakončili
poslední loňský vzdělávací program The Bridge.
Účastnice si odnesly nejen nové vědomosti, ale především
nová přátelství. A právě díky těmto blízkým vztahům, které
na našich vzdělávacích programech vznikají, mají jejich
účastníci možnost čas, který zde tráví, využít opravdu
plně. Odnesou si spoustu osobních zkušeností a inspirace,
ta je mnohdy nastartuje i k činům, na které se do té doby
neodvážili ani pomyslet… nejen proto všechny účastníky
čeká na konci sladká tečka :-).

Servis vztahů

J

iž jsme vás seznámili s naším novým projektem. Trochu se pochválíme, protože je fakt, že se projekt
SERVIS VZTAHŮ pěkně rozjíždí. Naši klienti k nám přicházejí často na základě zhlédnutí našeho spotu
v TV či na webových stránkách a jsou z celé České republiky a zájemce máme dokonce i ze Slovenska.
Zajímavé je, že více než polovina zájemců je z řad mužů. Máme radost.
Rozšiřujeme a upevňujeme tým spolupracujících odborníků z řad terapeutů, psychologů, mediátorů
a právníků. A protože zároveň chceme rozšiřovat i odborné znalosti o fungování vztahů, publikujeme články
na téma vztahy. Počtěte si na: servisvztahu.cz, v sekci naše články.

Máme plány do blízké budoucnosti
Rozhodli jsme se také pravidelně jednou měsíčně pořádat tematické večery pro veřejnost pod názvem
„Večery o vztazích“. Na tyto večery zveme přední české odborníky na vztahy, kteří se podělí o své znalosti
a zkušenosti a odpoví na dotazy účastníků. Přijďte si popovídat.

Právnická videa aneb – otravná videa,
bez kterých se neobejdeme
Další 2 videa do naší série jsme natáčeli koncem ledna, najdete
je na stránkách projektu Servis vztahů. Jsme rádi, že touto
aktivitou přinášíme našim klientům i všem ostatním odborná
sdělení a seznámení se situací a jejími důsledky a dopady.

RAHA
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Adoptuj Marii

D

ostáváme poměrně velký počet žádostí
o kauce. Ne všechny však splňují nastavené
podmínky, na což je potřeba se zaměřit. Až 50 %
není kompletní a tím se tedy proces prodlužuje.
Velmi rádi všem vysvětlíme, co vše je třeba
doložit.
Jsme rádi, když můžeme pomoci, a tak díky
projektu Adoptuj Marii spí ve svých pelíšcích
dalších 8 dětí. Sladké sny, princezny a princové.
Někdy stačí jen pocit, že na vše nejste sami
a máte kde najít pomoc. Podělíme se s vámi
o radost, o které nám naše klientka napsala:
„Jsem vděčná, že jsem zažila ten pocit mít tu pomoc,
protože často je tato částka tak vysoká a tato pomoc
je moc příjemná a důležitá pro maminky, co jsou
samy. Děkuji a hlásím náš nový stav a jsem vděčná,
že máme kam jít a budeme na krásném místě
a v bezpečí :-)“ .

MOST

Za hranicemi všedních dnů

O

prvním lednovém víkendu naše mostecká kolegyně Míša
vyrazila podpořit našeho partnera HC VERVA Litvínov
na open air v Drážďanech proti hokejistům Sparta Praha. Největší
utkání v historii litvínovského hokeje na fotbalovém stadionu
v Drážďanech s kapacitou 32 tis. diváků. Bylo to poprvé, co se dva
extraligové týmy utkaly mimo území České republiky. Zajímavá
akce za „hranicemi všedních dnů“ nezůstala bez povšimnutí médií.
Děkujeme za pozvání, moc jsme si to užili!
https://www.facebook.com/womenforwomencz/videos/2233381700094982/
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Osoby a rodiny v krizi

D

ne 28. 1. v tomto roce se sešla poprvé pracovní skupina č. 2 (Osoby a rodiny v krizi) Komunitního
plánování sociálních služeb v Mostě, kterého jsme součástí. Probíraná témata: Představení
zúčastněných, Hodnocení KP 2019, Říjen pro neziskovky 2020 a Diskuze.

1. setkání Platformy žen v tomto roce

N

a naší mostecké pobočce proběhlo
1. setkání Platformy žen v tomto
roce. Témata k volné diskuzi nebyla
ultra pozitivní, ale tak to v životě bývá.
Diskutovalo se o domácím násilí, největších
obavách rodičů samoživitelů a jejich dětí,
uplatnění samoživitelů na trhu práce.
Jsme rádi ve spojení s Platformou, protože
společně směřujeme a pomáháme.

1. graduace vzdělávacího programu The Bridge

V

e slavnostním duchu dne 30. 1. proběhla v Mostě 1. graduace vzdělávacího programu
The Bridge a jasně, že byl i dort.

Kultura

Koncert PKO:

V

ážně nevážně to tentokrát bylo v koncertní síni
Šimona a Judy. Všichni se vážně bavili.
22. ledna byla hlavním tahákem devítiletá klavíristka
Klára Gibišová. Dojaté nebyly tentokrát jen babičky,
talent této mladé umělkyně se dotkl snad každého.
Za naše klientky bychom opět chtěli moc poděkovat
PKO za spolupráci.
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Obědy pro děti
1 174 162 Kč

D

ěkujeme všem dárcům za jejich solidaritu a štědrost, v prosinci se na transparentním účtu Obědy pro
děti nashromáždilo, díky Vám, rekordních 1 174 162 Kč. Finanční prostředky jsou, na základě žádostí
od základních škol pro potřebné děti, ve 100 % směřovány na úhradu školních obědů a děti za ně mohou
již od ledna obědvat s ostatními spolužáky.
Vzkazy od vás…

Ať máš v bříšk u jak v po ko jíčku!

Jídelna žije!

lo!
Do syt os t i jídlo na velké sko ky bid

O hladu nemáš dobrou náladu! :-(
Bohužel, teplé jídlo není samozřejmos t.
rou
Podporuji projekt, co má dost dobrý účel. Dob

chuť.

Malý příspěvek, ale s láskou :-)
Pro další plné bříško.

Děláte dobrou věc.

Ať si užíváte veselých a dobrých obědů s kamarády.

Doufáme, že díky nám ubude dětí, které mají hlad.
K+J přejí svým (neznámým) kamarádům dobrou chuť.
Ať je v bříšk u dobře.

Nerad obědvám sám :-)
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Informujeme a velmi rádi

V

ážíme si důvěry, se kterou nás firmy a dárci oslovují a žádají darovací smlouvu. My se snažíme jednat
rychle a operativně, což je náš záměr právě i v pomoci potřebným školákům. Společnost ComGate
Payments, a. s., podpořila významně projekt Obědy pro děti darem ve výši rovných 100 000 Kč, které
zajistí obědy pro 20 školáků na celý školní rok. Děkujeme!!!

S

polečnost ConvaTec Česká republika, s. r. o., je již opakovaně podporovatelem projektu Obědy pro
děti, záleží jí na pomoci potřebným dětem. Díky štědrým finančním darům od ConvaTecu na transparentní účet, ve výši více než 125 500 Kč, tak mohlo být uhrazeno cca 5000 školních obědů v České
republice.

P

řes portál Darujme.cz, který nabízí dárcům dobrý způsob, jak nabídnout organizacím podporu, byla
vypsána nádherná, zajímavá a vtipná výzva se záměrem podpořit projekt Obědy pro děti a pomoci
dalším dětem. A funguje to!!! Od jednotlivých „rodinných“ přispěvatelů byla vybrána částka 7400 Kč.
Děkujeme za tento originální realizovaný nápad. Inspirovat se je možné na:
https://www.darujme.cz/vyzva/1201173#vyzva
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Výsledky školního roku 2019/20 – část 2019

S

koncem roku většina lidí bilancuje a pokládá si zásadní otázky pro svůj budoucí život… I my se
ptáme… Jsou tato vysoká čísla tím největším úspěchem? Pro nás je důležité, že máme možnost nadále
rozšiřovat řady dětí, ke kterým se pomoc dostala, a to ve spolupráci s MŠMT i s ostatními dárci. Naším
přáním je, aby se v žádné základní škole v ČR nevzdělávaly hladové děti. Díky „osvíceným“ pedagogům
a vedení jednotlivých zapojených škol a školních jídelen se o potřebných dětech dozvídáme a můžeme jim
společně pomoci. I když projektem Obědy pro děti nemůžeme pomoci všem, jedno je jisté – čísla každý
rok rostou.

Kraj
Hlavní město Praha
Jihomoravský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Kraj Vysočina
Karlovarský
Liberecký
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Moravskoslezský
Ústecký
Zlínský

Počet ZŠ/ŠJ
71
56
75
73
69
28
18
42
63
27
108
95
83
67

Počet
zapojených škol

875

Počet dětí

7 819

Počet dětí
478
438
520
615
494
189
174
383
553
255
905
1163
1142
510

Finanční prostředky
957 910 Kč
780 036 Kč
893 965 Kč
1 122 213 Kč
875 546 Kč
336 626 Kč
282 465 Kč
652 407 Kč
898 405 Kč
467 748 Kč
1 603 398 Kč
2 049 716 Kč
1 790 844 Kč
890 418 Kč

Celkové vyplacené
finanční prostředky

13 601 697 Kč
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Poděkování WOMEN FOR WOMEN

O

bdrželi jsme poděkování za sponzorskou činnost
a zamyšlení od paní ředitelky školy…

„Většina dětí v dnešní době vůbec nezná pocit hladu. Ne toho chvilkového, když jim „vytráví“, ale toho
skutečného, kdy rostoucí a vyvíjející se organismus nemá z čeho brát ani ty nejdůležitější živiny. Přesto se
i v dnešní době objeví výjimky, kdy je na žákovi vidět, že s lítostí hledí na spolužáky, kteří jdou spokojeně
na oběd do školní jídelny. V naší škole se nyní tyto výjimky neobjevují díky Vaší organizaci a jejímu sponzorskému daru. Děti, které díky Vaší pomoci mohou jít s ostatními žáky na kvalitní teplé jídlo do školní
jídelny, je skutečně radost pozorovat. Pouští se do jídla s úplně jinou chutí než děti vyrůstající v dostatku
nebo dokonce v nadbytku.
Nejde ale jen o samotné jídlo. Děkujeme, že rozdáváte radost, odbouráváte u těchto dětí pocit vyloučení
a vlastně podporujete i jejich tělesný vývoj a start do života.
Děkujeme za tyto děti a Vaší pomoci si nesmírně vážíme."

Spojené síly královské

V

Prague British International School umí spojit síly se záměrem pomáhat dětem v nouzi. V této mezinárodní škole opakovaně podporují
finančně Obědy pro děti, kdy díky nápadu studentů, iniciativě školy a aktivitě rodičů je z každého jejich školního oběda hrazena navíc min. 1 Kč na úhradu obědů potřebným školákům. V roce 2019 bylo takto vybráno celkem
43 000 Kč!! Děkujeme za další pokračování tohoto školního projektu
i v roce 2020. Letos naší organizaci sami studenti nabídli, že by rádi pomohli i dalším způsobem a darovali dárky dětem klientek Podporovaného bydlení a psychosociální pomoci. V jednotlivých třídách vše
perfektně zorganizovali a pořídili nádherné, originální i kreativní dárky, přesně
podle věku dětí. Vyzvednout jsme si je mohly přímo v jejich škole pod nazdobeným stromečkem. Když
přišel den „D“ a při předávání velkého překvapení samotným dětičkám jsme zaslzely i my. Atmosféra byla
úžasná! Radost se násobí, když mají radost děti, nemyslíte?
A od jedné z „maminek“: Jestli existují náhody?! Nevěřím, děti dostaly, co si přály, je to vůbec možné?
Krásné deskové hry, barvičky na vlasy, plyšáčci… jsem dojata. Díky.

Nový rok se rozběhl, a tak bychom vám chtěli popřát,
ať běží spokojeně a bez větších překážek.
Ať se vám daří a máte neustále důvod k úsměvu.
Pěkné zimní dny.
Za tým Women for Women, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

