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Drazí přátelé,
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2020

pomalu se nám blíží konec roku. Myslíme, že si všichni přejeme, aby
tento rok byl co nejrychleji za námi, a s nadějí doufáme, že ten příští
nám přinese lepší časy. Všichni často slýcháme povzdech „už aby ta divná
doba skončila!“. Bohužel, všichni ve skrytu duše tušíme, že ty největší
dopady covidu-19 pocítíme všichni až v příštích měsících.
Naděje a pozitivní myšlení jsou pro nás nyní hodně důležité. Nejistota,
která je všude kolem nás, plíživě ovládá naše životy i naši mysl. Nedejme
se. Stejně tak, jako je to v níže uvedené dvojsmyslné básni. Záhadná
báseň, pod kterou se autorka nepodepsala, se stala hitem sociálních
sítí v roce 2015. Na první pohled sice vypadá jako obyčejné stýskání
na těžkosti, které život přináší. Když se ale přečte pozpátku, dává zcela
opačný smysl. Zkusme to i ve svých životech, neztrácejme naději, že
tahle „divnodoba“ skončí a svět zas bude lepší. Bez nás samotných to ale
prostě nepůjde. To už víme.

Nezkoušejte mě přesvědčit, že
Na každém dnu je něco dobrého
Protože když se podíváte zblízka
Svět je pěkně zlé místo
I když
Kousek dobroty na chvilku prosvitne
Spokojenost a štěstí netrvá
A není pravda, že
Jde jenom o mysl a srdce
Protože
Opravdového štěstí se dá dosáhnout
Jenom když vás obklopuje něco dobrého
Není pravda, že dobro existuje
Jsem si jistá, že budete souhlasit s tím, že
Realita (Realitu)
Vytváří
Můj postoj
Je to mimo mou kontrolu
A neuslyšíte mě říct ani za milion let, že
Dnešek byl dobrý den

Co nám ve W4W listopad přinesl?

100ks

notebooků

Celý měsíc listopad se nesl především v duchu IT pro děti. Nadšení pedagogové, potřebné děti
a jejich rodiče, následné nadšení v očích dětí a dojetí rodičů, to vše je podpora při zajištění IT
vybavení pro online výuku. Výuku, která je při uzavření škol pro školáky distanční a povinná.
Díky dlouhodobým vztahům právě se školami a nastavenému systému pomoci jsme mohli
tento nový projekt spustit a realizovat v rekordním čase. Je radost spolupracovat s lidmi, kteří
mají velmi podobné vidění světa a podobný přístup.
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Vzhledem k tomu, že pomáháme vždy zeširoka a komplexně, podařilo se nám do této doby
předat cca 100 ks notebooků do rukou dětí a jejich rodičů. Dalších 134 bychom měli předat ještě
do Vánoc. Děti od nás mají notebooky připravené tak, aby se mohly hned zapojit do výuky. Velké
díky našim partnerům, kteří nám v tomto dělají maximální podporu. Oni vědí, proč to dělají :o).

Partneři
Proč jste se rozhodli podpořit projekt IT pro děti?
„Víme, že mnozí lidé potřebují pomoc od druhých. Proto se i my snažíme opakovaně
pomáhat tam, kde je to potřebné,“ vysvětluje Jiří Pokorný, jednatel a majitel Skylabu.
„V letošním roce jsme opět podpořili nadaci WOMEN FOR WOMEN, která poskytuje
samoživitelům komplexní program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci
a návazné služby vedoucí k řešení rodinných a existencionálních problémů. Součástí
revitalizace osobností jsou i vzdělávací programy, jejichž hrdým partnerem naše
společnost je,“ dodává k širší vzájemné spolupráci.

Čím vás projekt IT pro děti nejvíc oslovil?
„Jako společnost vnímáme, že pokud můžeme někomu pomoci, děláme to. Naše filosofie
firmy se ztotožňuje s myšlenkou týmu Women for Women, kdy hledají možnosti, jak
lidem pomoci,“ pokračuje Pokorný. „Projekt IT pro děti pomáhá dětem ze sociálně
slabých rodin, které navštěvují základní školu. Podle průzkumu bylo zjištěno, že hodně
dětí by se nemohlo účastnit distanční výuky, byly by vytrženy z kolektivu jen proto, že žijí
v o něco horších sociálních poměrech. Těmto dětem a vlastně celým jejich rodinám jsme
se rozhodli pomoci tak, jak jako společnost můžeme. Zajistili jsme chybějící IT techniku,
aby se děti mohly účastnit výuky a nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání a odtrženy
od kamarádů. Jedná se především o notebooky, nezbytný software, tiskárny a technickou
podporu, kde mohou účastníci projektu využívat několik komunikačních kanálů pro
řešení a hlášení případných závad či nefunkčností.“
SKYLAB, spol. s r. o.
https://women-for-women.cz/notebooky-pro-deti-ozivuji-ve-skylabu/
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Partneři
Proč jste se rozhodli navázat spolupráci s Women
for Women a podpořit projekt IT pro děti?
„Pomáhat je pro nás samozřejmé. V O2 máme jednu z nejstarších firemních nadací
v České republice a za více než 18 let její existence dobře víme, že je klíčové mít partnery,
kteří již za sebou mají v oblasti filantropie jasné výsledky,“ přibližuje předseda správní rady
Nadace O2 Hany Farghali. „Vzhledem k tomu, co Women for Women dokázala se školními
obědy pro potřebné, nepochybujeme, že uspěje i v digitalizaci školství. Právě digitalizace
školství je totiž hlavním posláním naší Nadace O2 a jejího projektu O2 Chytrá škola.“
Čím vás projekt IT pro děti nejvíc oslovil?
„Především jasnou vizí, jak pomoc k potřebným rodinám dostat. Adresnost pomoci vychází
z dlouhodobých kontaktů a znalostí, jež Women for Women získala díky projektu Obědy
pro děti.“
Nadace O2
https://women-for-women.cz/zamestnanci-o2-pomahaji-s-it-pro-deti/

Zde je od nás na místě krátké vysvětlení – Obědy pro děti a IT pro děti
Obědy pro děti pomáhají od roku 2013 se zajištěním školního stravování. Podporujeme děti, které se ocitly v situaci, že
jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím
základních škol na základě darovací smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů
a pomoc nemohla být zneužita. V září 2020 jsme ve Women for Women oslovili 1 500 základních škol, se kterými už
spolupracujeme a se kterými se už vzájemně známe. A nově jsme začali pomáhat dětem zapojeným do programu Obědy pro
děti také s IT technikou pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání.

Proč se v ING rozhodli navázat spolupráci
s Women for Women a podpořit projekt IT
pro děti?
„Dlouhodobě podporujeme rozvoj a vzdělávání znevýhodněných dětí. Uvědomujeme si,
že vzdělání je pro ně lístek k lepšímu životu,“ přibližuje zástupce ING Pavel Heřmanský.
„Již z projektů, které jsme podporovali na jaře, jsme poznali, jak důležité jsou při výuce
na dálku technologie a připojení, které si bohužel ne každý může dovolit. Když jsme
se na podzim při druhé vlně pandemie rozhodli rozšířit portfolio partnerů, se kterými
umožníme vzdělání dalším dětem, hledali jsme organizaci, která svou práci dělá
profesionálně a má vybudované dlouhodobé vztahy v prostředí, kde působí.“
Čím vás projekt IT pro děti nejvíc oslovil?
„Na projektu oceňujeme zacílení pomoci na zcela konkrétní děti, u kterých se díky
dlouhodobé spolupráci Women for Women se školami můžeme spolehnout na to, že
pomoc skutečně využijí.“
Banka ING Česká republika
https://women-for-women.cz/ing-vzdelani-je-pro-deti-listek-k-lepsimu-zivotu/
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Vzkazy
M

otivace a chuť dětí a podpora jejich rodičů i školy je pro vzdělávání nejdůležitější.
S notebooky předáváme rodičům i dětem osobní dopisy, kterými se snažíme sdělit, jak moc
je vzdělání důležité a jak moc ovlivňuje životy nás všech. Přejeme dětem mnoho úspěchů, chuti,
energie i radosti.

Milé děti,
it podmínky v době
jsme rádi, že jsme Vám, společně s našimi partnery, mohli pomoci vytvoř
eny a zůstaly i nadále
distančního vzdělávání tak, abyste nebyly ze systému vzdělávání vylouč
pro děti i nás rodiče
v aktivním kontaktu se svými spolužáky. Jako rodiče dobře víme, jak je to
mných pocitů to
následně náročné a složité, když se látka musí dohánět. Kolik stresu a nepříje
může přinášet.
nímu vzdělávání
Budeme moc rádi, když tento dar nyní maximálně využijete ke svému distanč
tou nejoblíbenější
a následně obecně pro vaše vzdělávání. Víme, že škola možná není pro Vás
Ale bez ohledu na to,
činností a raději se věnujete jiným činnostem, nebyli jsme na tom jinak.
y a zkoušení, všichni
jak moc jsme i my neměli rádi vstávání do školy nebo učení na písemk
je povinná a vzdělání
dnes dobře víme, že vzdělání je velmi důležité. Vzhledem k tomu, že škola
bavilo a našli jsme si
zásadní pro naše životy, je lepší si vše nastavit dle svého tak, aby nás to
í ovlivňuje náš celý
v tom zábavu a pozitivum. Nemusí se nám to líbit, ale pravda je, že vzdělán
Ať už jsme právníci,
život a v mnoha případech nám definuje základ toho, jaký náš život bude.
profesním či dokonce
ekonomové, bankéři nebo zedníci, truhláři či prodavačky, bez vzdělání se v
nat příležitosti, které
praktickém životě moc neobejdeme. Vzdělaný člověk dokáže lépe rozpoz
nutí a má větší šanci
mu život poskytuje. Lépe dokáže identifikovat nebezpečí špatného rozhod
a následným
eliminovat riziko špatných kroků, které pak vedou k velmi závažným chybám
o jakoukoli životní či
problémům. Mít informace je důležité pro nás všechny. Ať se jedná
informace nemáme.
profesní situaci, s informacemi se prostě chováme jinak než v případě, kdy
rity existuje celá řada
Tak už to je. Stručně řečeno, kromě profesního úspěchu a finanční prospe
dalších důvodů, proč je vzdělání v dnešním světě téměř nutností.
potřebujete udržet
Svět je již jiný než za dob našeho dětství. Vy dnes, více než my v minulosti,
my, získat respekt,
krok a tempo se světem. Jste pod velkým tlakem. Potřebujete si, více než
pomůže pochopit
abyste se cítily v životě respektovány a nezažívaly posměch. Vzdělání Vám
získat tolik potřebné
svět kolem nás. Pomůže Vám nalézt odpovědi na mnohé otázky a
lost, ochránit Vás
sebevědomí, nadhled i stabilitu. Vzdělání Vám může pomoci získat nezávis
větší svobodu.
a dopomoci ke šťastnějšímu životu, který si sami zvolíte. Vzdělání Vám dá
mít ve svých
Milé děti, přejeme Vám mnoho štěstí, chuti, sil a odhodlání. Život můžete
sny, píle, slušnost
rukách a udělat si ho takový, jaký byste si přály. Pomohou Vám k tomu
a odpovědnost. Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů.“
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„Vážená paní Nejedlá,
jste nejúžasnější ženy, které znám,
a že jich znám opravdu hodně.
Děkuji Vám mnohokrát za naše
děti , kterým svou činností zvyšujete
možnost na úspěšný život. Čas,
který jim společně dáváme , není
ztracený a já si Vašeho času
a práce velmi vážím.
Děkuji, Marie Čápová
ředitelka školy Ústí nad Labem"

„Dobrý den,
v pátek jsem u Vás převzala 2 notebooky pro podpořené žáky. Jen jsem Vám chtěla podat zprávu,
že se mi podařilo cca za 2 hodiny od vyzvednutí NB v Praze předat je i žákům. Měla jsem z toho radost,
že si techniku „osahají“ přes víkend a v příštím týdnu se budou moci už připojit. Chtěla jsem Vám ještě
jednou poděkovat za to, že jste jim techniku zajistili. V současné době mohu říci, že všechny děti (rodiny)
z naší školy mají nějakou možnost on-line se spojit. Zvlášť když vím, že dítě, které nemělo teď možnost
pracovat jako ostatní, se chce učit a jeho výsledky by nemusely být vůbec špatné.
Takže i v této těžké době je pěkné mít z něčeho radost. Mám ji já, podpořené děti i jejich rodiče.
Velmi si vážím Vaší podpory a ještě jednou za děti děkuji.
S přáním všeho dobrého
ředitelka ZŠ“
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Nebo facebookové stránky pana starosty Hejnic
– pana Jaroslava Demčáka:
Dnes dorazila další úžasná zpráva.
Nadace Women for Women schválila podporu 14 žáků ZŠ Hejnice vybavením k online výuce
pomocí notebooků a připojením k internetu prostřednictvím jejich projektu IT pro děti
Budou to dary přímo jednotlivým potřebným žákům, kteří navštěvují 5. až 9. ročník.
Žádost o podporu jsme podali s vedením školy, na základě rady od krajského odboru školství.
Moc všem děkuji. Speciálně děvčatům z nadace za jejich přístup a pomoc.
Jedná se o nadaci, která dlouhodobě podporuje hejnickou školu a naše žáky prostřednictvím
projektu Obědy do škol.
Nyní již jen rodiče dotyčných žáků musí vyřešit smluvní záležitosti.

D

ále jsme zřídili na Facebooku uzavřenou skupinu s názvem „NEJEN IT PRO DĚTI“ pro všechny,
kteří potřebují pomoci nebo naopak mohou pomoci dětem s vybavením pro distanční výuku,
anebo i se zvládáním distanční výuky celkově – technická podpora, doučování apod.

KDO JE VE SKUPINĚ VÍTANÝ
• Rodič, který poptává: IT vybavení/IT radu/
doučování pro své dítě v rámci online distanční
výuky.
• Žák základní školy, který shání: IT vybavení/IT
radu/někoho, kdo mu pomůže s doučováním.
• Student, který shání: IT vybavení/IT radu/
někoho, kdo mu pomůže s doučováním.
• Škola, která shání: IT vybavení.
• Kdokoliv, kdo má IT vybavení, které by rád
věnoval žákům základní školy či studentům
na jejich on-line distanční výuku.
• Kdokoliv, kdo je technicky zdatný a může
pomoci žákům v oblasti IT při jejich online
výuce.
• Kdokoliv, kdo může pomoci žákům základních
škol zvládat distanční výuku.

ČLENOVÉ SKUPINY JSOU POVINNI
DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Nepatří sem nic, co nesouvisí s online výukou.
2. Skupina je pro dary a dobrovolnické iniciativy,
není zde možné požadovat úplatu.
3. Vždy stručně a konkrétně popište, co
nabízíte/poptáváte.
4. Chovejte se slušně a nekritizujte.
5. Sdílejte pouze seriózní nabídky.
6. Reklamní posty i ty maskované sem nepatří.

PŘIDEJTE SE K NÁM!
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Bydlím, tedy jsem
Program První rok
Praha

• Aktuálně máme 19 klientek, 3 z nich nastoupily do programu nově v listopadu. Podporované
bydlení využívá 15 klientek.
• Obdrželi jsme celkem 5 nových žádostí do programu.
• Nejčastější témata u aktuálních klientek: Z října přetrvává problém sladění práce a péče o děti
během současných vládních opatření (distanční výuka nebo karanténa v MŠ, hrozba ztráty
zaměstnání, nevhodné podmínky pro hledání nového zaměstnání, špatná finanční situace
obecně). Nově se přidávají i problémy při komunikaci s ÚP nebo ČSSZ.

Most

• V Mostě máme aktuálně 9 klientek.
• V listopadu jsme do programu přijali v Mostě 1 novou klientku.
• Dále jsme 1 klientce prodloužili po skončení programu právní služby tak, aby mohla dořešit
svou situaci s vypořádáním majetku, za což byla velmi vděčná, protože bez pomoci naší zkušené
právničky by to sama nezvládla.
V sociální poradně zodpovídáme především tato témata:
kauci na bydlení, insolvence, možnost jednorázového
finančního příspěvku, sociální dávky, žádost o právní
poradenství, krizové situace (ohrožení DN, nepředávání
dětí mezi partnery, hrozba akutní ztráty bydlení),
distanční výuka s dětmi.
V právní poradně nejčastěji řešíme otázky
týkající se výživného, svěření dítěte do péče,
rozvodu a otázky týkající se nájemních smluv
v rámci programu Kauce na bydlení.
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Program Kauce na bydlení
56 952 Kč
Vyplatili jsme kauce 5 rodinám v celkové částce 56 952 Kč, rodinám se v době pandemie hledá
bydlení hůře. Tady je dopis od jedné maminky, které se vhodné a dostupné bydlení podařilo najít
až po roce hledání.

„Dosud jsem žila v 1+1 s dvěma dětmi (12 a 4 roky). Společně jsme obývali jeden pokoj. Syn dodnes spí v dětské postýlce,
protože mi nezbývá na koupi nové. V září tohoto roku mi majitel bytu oznámil, že mi smlouvu, která je do konce roku
2020, neprodlouží a dal mi 3 měsíce, abych si našla jiné bydlení. Najít bydlení bylo dost náročné, protože spousta majitelů
si nepřeje děti, zvířata (mám 2 kočky) nebo trvalý pobyt. Ten potřebuji z důvodu příspěvku na bydlení a případně změny
školky pro syna. I přes spoustu odmítnutí od majitelů jsem byt našla. Bohužel, jak jsem výše zmínila, nezbývají mi ani
poloviční finance jistiny, kterou si majitel přeje. Proto jsem požádala WOMEN FOR WOMEN o pomoc. Ta mi díky bohu
pomohla a já jim i dárcům chci tímto moc poděkovat.“
klientka programu Kauce na bydlení

Nový partner programu
Program získal v měsíci listopadu nového partnera, který nám daroval 150 000 Kč
na kauce na bydlení.

150 000 Kč
„V RB máme jasný záměr, a to zajistit čistější a zdravější svět prostřednictvím inovací v oblastech
hygieny, zdraví a výživy. To nás staví do centra pozornosti; společně se závazkem, že přístup k hygieně, zdravému životnímu stylu a výživě nebudou výsadou, ale právem každého na světě.
Celosvětově máme ve svém portfoliu značky, jako je Lovela, Vanish, Air Wick, Finish nebo Lysol.
V jejich rámci jsme se zavázali pomáhat těm, kdo to potřebují. Například smyslem značky Lovela
je poskytování ochrany těm, kteří ji potřebují nejvíce, a to již od prvního dne života.
Jsme proto rádi, že jsme se v letošním roce na lokální úrovni mohli mimo jiné spojit s organizací
“Women for Women”, která pomáhá samoživitelům v náročnějších okamžicích jejich života. I my
bychom rádi přispěli svým dílem a pomohli alespoň některým ze samoživitelů v nesnadném kroku, který je čeká při zařizování bydlení.
V této, už tak náročné době a s přihlédnutím k nadcházejícímu vánočnímu období, jež bývá emocionálně vypjatějším, jdeme příkladem a pomáháme. Chceme, aby bylo alespoň v některých rodinách veseleji a všichni se mohli sejít pod vánočním stromkem s méně starostmi a více radostmi.

Poděkování
Moc děkujeme společnosti RB za jejich podporu a chuť pomáhat společně s námi. Veškeré finanční prostředky budou využity pouze na úhradu kaucí konkrétním samoživitelům. Vážíme si
každého příspěvku. Děkujeme!
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MOST

Pobočka
Bright Sky

Naše pobočka v Mostě bude zařazena do aplikace Bright Sky – pro oběti DN + veřejnost a soc.
pracovníky, na které mj. spolupracovala Nadace Vodafone a organizace ROSA.
Stali jsme se součástí těchto skupin na Facebooku: Maminky z Mostu, Matky samoživitelky a otcové samoživitelé, Samoživitelky, Maminky v nouzi, Bydlím v Mostě, Most si pomáhá, Domácí
násilí, STOP domácímu násilí, Pomoc maminkám a ženám v nouzi, Vztahy a vztahologie – co nás
pálí? – ve všech skupinkách byla představena naše společnost – s čím pomáháme/co nabízíme +
se snažíme reagovat na příspěvky-dotazy, na které můžeme reagovat s nabídkou pomoci či radou,
kam se obrátit nebo co dělat.

Služby pro veřejnost jsme v říjnu realizovali v následujícím rozsahu:

17 hod.

Logopedie
17 h veřejnost

17 hod.

Terapie dospělý
17 h veřejnost

V rámci Servisu rodiny využilo v listopadu terapii:
18 rodičů a 6 dětí, k tomu 6 mediací
Bohužel v rámci nařízených opatření byly zakázány i terapeutické služby. V době, kdy lidé potřebují především psychickou
podporu, je to opravdu zarážející, ale je to tak. Terapie bylo
tedy nutné v rámci všech projektů realizovat online.
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Servis vztahů
J

ak už jsme naznačili, i v projektu Servis vztahů jsme během měsíce listopadu museli přejít
s našimi klienty do online způsobu setkávání. Ne všem tento způsob vyhovuje, někteří preferují
řešit své vztahové problémy raději osobně, a tak se rozhodli vyčkat na uvolnění vládních opatření
a novou možnost osobního setkání. Doufáme, že se u nikoho situace nezhorší natolik, aby ji přestal
zvládat. Právě teď lidé psychologickou pomoc potřebují nejvíc. A to proto, aby tuto „divnodobu“
ustáli. Snad se to brzy podaří, my se na osobní setkání s vámi už moc těšíme!
Naše Online vztahová poradna je v této době velmi populární, hodně se na nás v tuto chvíli obracíte
s tím, že už vám docházejí síly a ztrácíte naději, jelikož konec pandemie je stále v nedohlednu. Cítíte
také napětí ve svých vztazích. Je to v této době pochopitelné a přirozené. Jsme tu pro vás, neváhejte
se na nás obrátit, rádi vás podpoříme.
Jelikož jsme byli nuceni zrušit i naše pravidelné „Večery o vztazích“, což nás velmi mrzí, vymysleli
jsme pro vás alespoň „Vztahové inspirace“. Jde o vzkazy a rozhovory s našimi spolupracujícími
párovými terapeuty, které už brzy najdete na našich sociálních sítích. A nejen to, další seriál, který
připravujeme, se jmenuje „Na půdě Servisu vztahů“. Máte se prostě na co těšit!

Od Jakuba Hučína vyslechnete slova podpory
pro páry a rodiny v našem podcastu zde:
https://1url.cz/BzOf5

Začněte odebírat náš podcast!

TIPY A TRIKY
Zde naleznete naše další Tipy a Triky a také zajímavé informace ze života:
https://servisvztahu.cz/blog/.

A náš listopadový vztahový vzkaz:
Věřte dál v dobrý konec současné situace,
a i když je to těžké, zkuste hledat alespoň
drobná pozitiva. Třeba že když nechodíme
na večeře či večírky, máme více času dopřát si
alespoň pořádný spánek. A také zkuste ze svých
negativních pocitů neobviňovat váš vztah.
Ten za to opravdu nemůže!
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Obědy pro děti
P

rojekt Obědy pro děti si drží stále své tempo. Tento měsíc jsme předkládali ministerstvu žádost
o snížení rozpočtu, jako reakci na zavřené školy a školní jídelny v první polovině tohoto roku.
Dále jsme zasílali avízo a také vraceli finanční prostředky z přeplatků za první polovinu tohoto roku.
Velmi dbáme na to, abychom měli vše včas a v pořádku. V tom jsme opravdu maximalisté. Ale
řekneme vám, že to byla pěkná fuška :o).

Zde jsou aktuální čísla poskytnuté pomoci:
Kraj
Hlavní město Praha
Jihomoravský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Kraj Vysočina
Karlovarský
Liberecký
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Moravskoslezský
Ústecký
Zlínský
Celkem

Počet ZŠ/ŠJ
74
59
77
73
66
31
18
49
64
32
110
100
79
76
908

Počet DS
156
131
167
164
129
66
42
105
133
62
237
228
157
171
1948

Počet dětí
521
541
586
716
550
253
200
432
642
287
977
1488
1241
598
9032

Finanční prostředky
2 931 866 Kč
2 711 506 Kč
2 895 585 Kč
3 503 760 Kč
2 622 110 Kč
1 242 864 Kč
978 956 Kč
2 242 618 Kč
3 132 926 Kč
1 367 481 Kč
5 012 629 Kč
7 244 299 Kč
5 681 738 Kč
3 015 388 Kč
44 583 726 Kč
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#hlaskteryjeslyset
N

aši kampaň můžete i nadále vidět na kanálech FTV Prima a společnosti AT Media, ve stanicích
metra i v jednotlivých vagonech, tramvaji, v časopisech, bigboardech i smartboardech. Naši
ambasadoři nám pomáhají v šíření témat a problémů, se kterými se mnoho lidí potýká. Díky nim
tak máme šanci ještě více pomáhat a jsme moc rádi, že se vám kampaň líbí. Spolupráce se nám stále
rozvíjí a budete se mít také na co těšit.
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Women for Women v médiích – výběr listopad:

Opatrujte se a prožijte se svými blízkými hezký advent a poklidné vánoční svátky.
Za celý tým W4W
Ivana Tykač, ředitelka

