
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁME

Naši milí čtenáři,
podzim máme v plném proudu, skoro jako by s námi závodil, protože u nás se v podstatě také  
nezastavíme. V tomto čísle najdete spoustu krásných žen, všechny ženy jsou krásné, ale toto číslo  
bude mimo jiné prezentovat také náš kalendář Pod hladinou. Naplno se v našich prostorách realizují  
kurzy, terapie a poradny, takže se stále kolem nás něco děje. Jo a… rozjeli jsme nový projekt, ale o tom  
detailněji v příštím čísle. Pakliže jsme podnítili vaši zvědavost, jděte na web servisvztahu.cz a čile brouzdejte.  
Najděte tedy chvilku nakouknout pod naši pokličku, kterou pro vás rádi nadzvedáváme :-).
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Naše projekty

Aktivity

Jsme v obraze

Naše rodinné konzultantky se 15. 10. sešly s expertem na dávkový systém z MPSV nad novinkami, které 

nám přinesly poslední změny v legislativě, aby měly nejnovější informace pro klientky našich programů 

a poraden. Chcete je vyzkoušet? Zavolejte jim :-).

V ždy velmi rádi informujeme o lidech, kteří nám pomáhají. Momo projekt je parta lidí, kteří se rozhodli 

pomoci naší klientce s vybavením dětského pokojíku. Sešli jsme se v bytě naší klientky, zmapovali 

prostory a vyslechli přání rodiny a jde se na to! Zůstaňte na příjmu, ať vám neuteče, jak to celé dopadne… 

rozhodně to nebude žádná nuda.

Úspěšně jsme zahájili vzdělávací programy 

V říjnu jsme úspěšně zahájili vzdělávací programy – The Bridge a The Career Bridge. Podzimní kurz je opět 

naplněný zajímavými lidmi a nás těší, že můžeme podporovat jejich posun.
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Křest kalendáře Pod hladinou

Byl to krásný slunný den, počasí nám vážně přálo, a tak se nálada nesla ve velmi pozitivním duchu i v době 

příprav. Společenské setkání spojené s křtem našeho historicky prvního kalendáře se neslo v atmosféře 

vodní symboliky. Jak jinak, když jsme křtili kalendář s názvem POD HLADINOU. Po modrém koberci přicházeli 

hosté a naše slavné aktérky. U modře prosvětlených stolků si všichni vychutnávali lehoulinký světle modrý 

welcome drink. V příjemném atriu Mail Room Bistra jsme vytvořili galerii s obrazy jednotlivých aktérek, 

u kterých se naše inspirativní a statečné „modelky“ fotily a dávaly rozhovory. Samotný křest byl zpečetěn 

mohutným potleskem, když aktérky polívaly kalendář modrým sektem. V úžasný pocit radosti se proměnilo 

naše očekávání, ve chvíli, kdy se našemu skvělému moderátorovi a licitátorovi v jedné osobě, Pepovi Vágnerovi, 

podařilo vydražit exkluzivní velkoformátový kalendář za nečekanou částku. Byl to krásný večer s parádní 

tečkou v podobě podpory projektů pro samoživitele. Pokud máte chuť nás podpořit i vy, budeme moc rádi. 

Zakoupením kalendáře nejen že přispějete na samoživitele a jejich děti, ale získáte krásný dárek pro někoho 

z vašich blízkých. Zasurfujte na:  https://www.women-for-women.cz/kalendar2020 a objednejte tento 

krásný kalendář, který pro W4W vytvořila fotografka Lucie Drlíková.
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�Jelikož jsme spolupracovali na projektu Říjen pro neziskovky, 
těšili jsme se na jeho zahájení. První říjnový den tedy proběhl 
ve slavnostním duchu v prostorách Magistrátu města Most. 
Měsíc uběhl jako voda a naše organizace byla mezi oceněnými 
za spolupráci při slavnostním ukončení tohoto zajímavého 
projektu. I díky komunitnímu plánování, kterého se účastníme, 
se tak informace o naší společnosti dostávají ke stále většímu 
počtu obyvatel. 

PRAHA MOST

Zprávy z Mostu 

Platforma žen 

Také si rádi posedíte v kavárně? 

Náš kalendář Pod hladinou musí do světa, takže jsme věnovali 

jeden jeho výtisk do tomboly při příležitosti Premiere Ladies 

Cinema. Setkání pořádané Platformou žen spojené s premiérou 

filmu Poslední aristokratka bylo krásnou příležitostí udělat radost.

Mostecká kavárna Majlisa kromě příjemného posezení svým hostům 

nabízí také naši knížku. Kniha Jak přežít první (k)rok, která je praktickým 

průvodcem nejrizikovějším obdobím samoživitelství, slouží nejen jako pomoc, 

ale i jako prevence. Skutečné, životem psané příběhy unikátně doplněné 

o komentáře, doporučení a praktické rady odborníků. Příběhy se dotýkají témat 

domácího násilí, finanční tísně nebo výchovy. Třeba máte ve svém okolí někoho, 

kdo by uvítal pomoc v této podobě a vaše vzpruha v podobě kávičky bude mít 

ještě další rozměr.

Adoptuj Marii 

D íky projektu Adoptuj Marii jsme jenom 

během října pomohli k novému bydlení 

uhrazením kauce na nájemném 4 samoživitelům. 

Celková částka vyplacených kaucí je 63 900 Kč. 

Radujeme se, že šest dětí bude díky našemu 

projektu snít své sny v novém prostředí.

Kauce putovaly

 3x do Brna

 1x do Prahy

Máme radost spolu s výherkyní a přejeme krásný rok 2020 s kalendářem  Pod hladinou 
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PKO – Trio Emila Viklického

Koncert Emil Viklický Trio v polovině října byl tedy skutečně 

zážitek. Naše klientky tleskaly a tleskaly by asi ještě teď, 

protože atmosféra a hudba byla ten večer v koncertním sále Pražské 

konzervatoře ohromující. Děkujeme velice Pražskému komornímu 

orchestru za jejich podporu a možnost si užívat hudbu na plné uši.

Kultura

V novém školním roce opět „lámeme rekordy“.

Obědy pro děti 

Kraj Počet ZŠ/ŠJ Počet DS Počet dětí Finanční prostředky
Hlavní město Praha 74 175 486 2 683 396 Kč 
Jihomoravský 57 117 440 2 033 015 Kč 
Jihočeský 75 167 522 2 341 223 Kč 
Pardubický 73 157 618 2 777 021 Kč 
Královéhradecký 69 150 495 2 306 292 Kč 
Kraj Vysočina 28 62 189 869 777 Kč 
Karlovarský 18 41 174 799 635 Kč 
Liberecký 43 108 388 1 823 856 Kč 
Olomoucký 64 133 556 2 430 173 Kč 
Plzeňský 28 55 256 1 145 672 Kč 
Středočeský 110 242 919 4 393 414 Kč 
Moravskoslezský 96 215 1186 5 517 553 Kč 
Ústecký 84 176 1148 4 781 801 Kč 
Zlínský 68 148 514 2 397 274 Kč 

887 1 946

Školní rok 2019/20 – Přijaté žádosti do projektu pro potřebné děti

7 891

36 300 102 Kč

Počet 
zapojených škol

Počet 
darovacích smluv

Počet dětí

Celkové vyplacené  
finanční prostředky



ŘÍJEN 2019ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN         

Obědy pro děti 

Dostali jsme vážně krásný dopis, dodal nám spoustu energie.  
Totiž, když to dává smysl i Vám, je to pro nás ocenění týmové práce…

Milý týme Obědy pro děti,

nevím, jak přesně začít, abych správně vystihla mé pocity. Jsem ve funkci 

ředitelky základní školy a mateřské školy teprve 2 měsíce. Jsme malá škola 

v malé obci.

Zhruba před měsícem procházím obývacím pokojem kolem zapnuté 

televize (vím, že to byl pátek) a slyším hovořit nějakou paní ředitelku, 

s jakým nadšením mluví o, pro mě neznámé, organizaci a spolupráci s ní. 

Zastavila jsem se a reportáž si celou vyslechla. Mluvila o vás. Okamžitě 

jsem si prohlédla vaše stránky a v pondělí zatelefonovala.

A příběh začal. Po velmi prvotní srdečné reakci vašeho týmu jsem 

v podstatě během krátké doby svolala do sborovny své kolegyně a ty 

zhruba za 2 hodiny vytipovaly žáky včetně popisu o jejich životní situaci  

a já mohla podat žádost. Namnožila jsem souhlasy pro rodiče „GDPR“, 

ihned ještě ten den jsem je žákům rozdala s prosbou do druhého dne 

odevzdat. A ano! Všech 16 rodičů potřebných dětí mi opravdu souhlasy 

druhý den osobně nebo po svých dětech předalo, já je vám poslala a...

A pak... minulý pátek v době mého školení v Praze mi přišla zpráva, že mojí 

žádosti bylo vyhověno a je schválena!!!! Nestydím se za slzy vděčnosti, 

které mi stékaly v ten moment po tváři. A ještě párkrát i během dalších dní.

Příběh pomalu končí. V úterý 15. října se začíná 16 žáků v naší školní jídelně 

stravovat zdarma a já jen mohu doufat, že za ušetřené peníze umožní 

rodiče svým dětem školní výlety, školu v přírodě atd.

Poznala jsem mnohé. Ale abych se setkala s takovou laskavostí 

a s pochopením pro potřebné děti, tak to jsem opravdu nepoznala.  

Dáváte, děláte radost a zároveň jste k tomu velice laskaví, plní sociálního 

cítění a empatie. Nádherná kombinace.

Dovolte mi co nejsrdečněji poděkovat za vše, za rady, pomoc, za žáky.
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Klepierre Charity Baking and Cooking,  
Smíchov Gate      

ACT FOR GOOD, Nový Smíchov     

Z aměstnanci Klepierre Management ČR, s. r. o., za to umějí vzít!! Vše vymysleli, vytvořili, 

zorganizovali a zrealizovali – výsledkem je úžasná částka přes 18 000 Kč, kterou se jim 

podařilo z příspěvků za prodej dobrot kolegům z kanceláří na akci získat a která byla také připsána 

na transparentní účet projektu Obědy pro děti.

Děkujeme Klepierre Charity, že pomáháte s námi, jste úžasní! 

Na Novém Smíchově jsme se zúčastnili 

nabitého charitativního dne. Fotokou-

tek, zmrzlina Fruitisimo, Cookies McDonalds, 

oříšky od Veselé Veverky, influencerka Eliška 

Bučková… Prezentace našeho projektu a pří-

spěvky v plné výši na Obědy pro děti!!

Děkujeme všem, kteří přispívali během ce-

lého odpoledne, výše podpory z prodeje 

potravin dosáhla bezmála částky 20 000 Kč 

a bude za tyto finanční prostředky pořízeno 

zhruba 800 školních obědů pro školáky.

Za tým Women for Women, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

Přejeme Vám všem  
spokojený čas 

bez nastydnutí. 

Obědy pro děti 


