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Celkem jsme ve spolupráci s našimi partnery O2 Chytrá škola, 

Nadací O2, bankou ING Česká republika, společností SKYLAB, 

spol. s r.o., a ŠKODOU AUTO, a.s., předali dětem 334 notebooků 

s konektivitou zajištěnou do konce školního roku. Těší nás velmi 

pozitivní zpětná vazba od rodičů i zástupců škol. 

Dobrý den,

moc bych vám alespoň touto cestou chtěla moc poděkovat 
za darování PC. Jak píšete, ne všichni si můžeme dovolit 
zakoupit každému dítěti pc. Já sama mám děti 3 a to opravdu 
nebylo v mých silách. Ani nemůžu slovy říci, jak velkou měl 
Dominik radost. Hned co jsem ho přinesla domů, připojil 
se do hodiny už na novém a vlastním pc. To do teď bohužel 
nemohl, musel stačit maximálně telefon.

Moc děkuji.

Poděkování jedné z maminek:

Naši milí přátelé, 
čas letí opravdu raketovou rychlostí a máme ho všichni stále míň a míň. Také vám 

přijde, že jsme o pár hodin denně všichni přišli? Doufali jsme, že vše zlepší jaro, že si 

budeme užívat tepla a sluníčka. A nakonec si jaro dává letos na čas. Nezbývá nám 

nic jiného než to všechno, co se kolem nás děje, zvládnout. Prostě musíme. 

A co se u nás za březen a duben stalo?

334
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Jak jistě víte, již při zrodu projektu IT pro děti jsme se snažili nalézt funkční cestu, která 

podpoří děti ve vzdělání, zapojí je do distanční výuky a dopomůže jim k dovednostem, 

které jsou v této době nezbytné. Bylo důležité zvolit cestu, která povede k tomu, aby 

děti darovanou techniku opravdu efektivně využívaly pro distanční výuku, a ne pro 

nic jiného. Na základě počátečních rozhovorů s pedagogy jsme věděli, že je zde riziko 

toho, že technika skončí v zastavárnách, anebo bude využívána ze stran rodičů pro 

jejich jiné aktivity. To vše nás vedlo přímo k tomu, že jsme se vydali cestou, kterou 

máme lety prověřenou – nechali jsme se inspirovat naším projektem Obědy pro děti. 

Ovšem, i když jsme nastavili celý proces tak, abychom rizika minimalizovali 

a v průběhu 6 měsíců jsme nemuseli řešit žádný problém, chtěli jsme vědět, zda 

a jak se nám toto povedlo a zda není třeba něco změnit či upravit. Proto jsme oslovili 

všechny základní školy, ve kterých jsme podpořili děti projektem IT pro děti, abychom 

zjistili, jak si děti vedou. 

Dotazníkové šetření
Zpětná vazba od ZŠ
V rámci e-mailového dotazníku jsme dne 9. 3. 2021 oslovili přes 50 subjektů ZŠ/ŠJ, kterým byla 

schválena poptávka do projektu ITpD a předán dar nového IT vybavení (ntb; připojení) do rodin 

konkrétních potřebných dětí z projektu OPD pro jejich online výuku.50 
ZŠ/ŠJ „Dobrý den, 

moc Vám děkujeme, že jste se s námi rozhodli spolupracovat i v rámci projektu IT pro děti 
a snažíte se pomoci dětem v různých oblastech, jak to jen jde.
V posledních týdnech jsme se setkali s informacemi, že se některé další iniciativy potýkají 
s tím, že darovaná technika neslouží pro distanční výuku a někdy dokonce končí v zastavárnách 
či na Aukru. Snažili jsme se toto riziko co nejvíce minimalizovat již při nastavování podmínek 
a postupu projektu IT pro děti a rádi bychom věřili, že se nám to v převážné většině podařilo 
a děti tedy techniku využívají pro online vzdělávání. Nicméně, rádi bychom věděli, jaká je 
situace a na základě Vaší zpětné vazby získali přehled, jak se děti, podpořené v rámci projektu IT 
pro děti, zapojily do distanční výuky. Proto bychom Vás rádi tímto požádali o zodpovězení pěti 
otázek, odpovědí na tento e-mail (vše se týká pouze projektu IT pro děti): 
 1. Zapojily se podpořené děti do distanční výuky?
 2. Fungují v ní nadále?  

 3. Jak hodnotíte tuto pomoc nyní, když vidíte výsledky?
 4. Vnímáte zřetelné pozitivní dopady na děti? 

 5. Máte nějaké připomínky či špatné zkušenosti?  
Prosíme, k odpovědím ANO/NE budeme rádi, když nám doplníte svůj názor, pohled či 
zkušenosti tak, abychom s tím mohli dále pracovat. Samozřejmě budeme prezentovat 

výstupy anonymně a bez Vašeho souhlasu zdroj neuvedeme. 
Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme hodně zdraví a sil!

S pozdravem“



ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN         BŘEZEN–DUBEN 2021

Výsledky dotazníkového šetření

231 dětí
zapojeno

3 děti
nezapojeny

Dotazníkové šetření se týkalo 234 dětí (ty, co dostaly notebooky do konce minulého roku,  

aby byl efekt lépe viditelný). 

Výsledky nás velmi mile překvapily. Pouze u 3 dětí nastal problém se zapojením do distanční 

výuky. Nyní budeme situaci řešit napřímo s konkrétními rodiči, neboť ti se zavázali děti 

podpořit v distanční výuce. Budeme chtít slyšet vysvětlení, upozorníme je na nastavené 

podmínky a jejich povinnosti a samozřejmě na to, že to můžete vyústit až v krok, kdy budeme 

požadovat dar zpět. O dalším průběhu Vás budeme jistě informovat. 

Těší nás, že dalších 231 dětí se do distanční výuky zapojilo bez problému a některé dokonce 

s velkým nadšením a energií. 

Zapojení dětí  
do distanční  

výuky

Ukázky zpětné vazby od škol

V rámci projektu IT pro děti jsme získali 
tři notebooky pro tři děti. Všichni 3 žáci 
se do distanční výuky zapojili, setrvávají 
v ní a na noteboocích pracují. Jde o žáky 
se slabšími výsledky ve vzdělávání, ale 
opravdu pracují. My máme argument, že 
jsme pomohli, ale podmínkou je dodržování 
pravidel – a funguje to. Pozitivní dopady 
na tyto děti určitě vidíme. 

Obě děti jsou velmi spokojené, neboť mají svoji vlastní kvalitní počítačovou 
techniku, zvedlo jim to sebevědomí, staly se plnohodnotnými členy 
distanční výuky. Jejich úkoly jsou vypracované mnohem lépe, mají možnost 
vypracovat je velmi kvalitně. Jsou to děti, které jsou opravdu vděčné a bez 
Vašeho daru by jejich vzdělávání bylo neporovnatelně horší. Za obě děti 
i paní učitelky třídní znovu velmi děkuji, je to velký posun v možnostech 
těchto dětí, a především i v přípravě na jejich budoucí studium na střední 
škole se mohou vhodně a kvalitně vzdělávat.

Tuto pomoc hodnotíme velmi kladně, 
protože děti jsou nyní bezproblémové, 
neřešíme  docházku a hodnocení. Práce 
s rodiči je o 100 % lepší. Cítím, že z rodičů 
spadl stres. Máme od Vaší organizace  
1 notebook. Má ho žákyně 7. třídy, je velmi 
ráda, že ho má. Připojuje se denně, zlepšila 
si prospěch a její opatrovnice i já moc 
děkujeme za podporu! Takže zkušenosti 
máme jen ty nejlepší.

Ze 7 podpořených dětí 
se 6 zapojilo do výuky 
plně, 1 částečně. 5 dětí 
má ještě 1–3 sourozence 
v naší škole, kteří také ntb 
využívají pro distanční 
výuku.

Pomoc to byla obrovská. Některé děti musí 
dál bojovat, protože nemají podnětné 
prostředí, nikdo jim s prací na PC a ovládáním 
PC nepomůže. Učitelé i asistenti se velmi 
snaží pomoci se základními úkony (přihlášení 
se na videohovory, ukládání příloh, odesílání 
zpráv/e-mailů...) Některé děti zaslouží 
velkou pochvalu, protože se opravdu snaží.
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Bydlím, tedy jsem 
Program Kauce na bydlení

V březnu jsme vyplatili 8 kaucí v celkové částce 

182 000 Kč
V dubnu jsme vyplatili 7 kaucí v celkové částce 

152 000 Kč
Za březen a duben jsme obdrželi více než 50 nových žádostí na úhradu kaucí na bydlení. Z toho 
jsme cca 34 žádostí již schválili. Z žádostí je evidentní, že velká část rodičů se vzhledem k vládním 
opatřením dostává do finančních problémů, kdy jsou propuštěni z práce nebo dlouhodobě 
na ošetřovném a nemají prostředky na úhradu nákladů za bydlení. Nezaměstnaným se opět situace 
ztížila kvůli distanční výuce, která jim často znemožňuje zajistit si vlastní příjem ze zaměstnání.
Poptávka na kauce na bydlení se nám každý měsíc zvyšuje. Bohužel, často se stává, že hledání 
dostupného, vhodného a volného bydlení zabere žadatelům i pár měsíců. 
Dále pokračujeme i v předávání praktických rad. Zde uvádíme například jednu, a to velmi zásadní: 

Pokud víte, že nebudete moci zaplatit nájemné, komunikujte s majitelem a řekněte mu o svých 
starostech. Hledejte řešení dříve, než se dostanete do platební neschopnosti. Existují poradny při 
finanční tísni, splátkové kalendáře, dávky a jiné možnosti řešení. Některé kontakty naleznete i na našich 
stránkách women-for-women.cz v sekci Užitečné kontakty.  

https://aktual24.cz/lifestyle/13671-dustojne-a-bezpecne-bydleni-projekt-
-%E2%80%9Ekauce-na-bydleni%E2%80%9C-pomaha-samozivitelum

Napsali o nás
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•  Aktuálně máme 19 klientek, 15 z nich využívá podporované bydlení. V březnu přišlo celkem 
11 žádostí do programu, velká část žadatelů chtěla nakonec využít hlavně finance na bydlení 
(Kauce na bydlení, dávky na bydlení). S částí žadatelů už proběhly vstupní pohovory, častou 
bariérou je stěhování se do Prahy a žadatelky či žadatelé musí tuto zkušenost a životní změnu 
velmi podrobně zvážit. 

•  Terapie a právní služby fungují na dálku, klientky stále využívají i kariérního poradenství a online 
lekce angličtiny. Komunikace v rámci účasti projektu a práce na smart plánech probíhala 
v březnu a dubnu také online. To nese svá pozitiva (s klientkami je možný častější a intenzivnější 
kontakt), ale také negativa (osobně se některé věci řeší lépe). 

•  U aktuálních klientek řešíme pořád hlavně situace vyplývající z pandemie a vládních omezení: 
odročující se soudy, uzavřené školky a školy (nemožnost nastoupit do zaměstnání, problémy 
v aktuálním zaměstnání), nižší příjem v důsledku čerpání ošetřovného, špatná komunikace 
úřadů, omezení sociálních kontaktů. 

Program První rok  
Program První rok – Praha:

O tomto a dalších tématech si v měsíci březnu povídala redaktorka časopisu HROT  
Hanka Boříková s vedoucí naší pobočky v Mostě. Celý rozhovor si můžete přečíst zde: 
www.tydenikhrot.cz/clanek/rezervy-dochazeji-uz-i-stredni-tride-michaela-hostasova-rozhovor. 

Napsali o nás

Sociální poradna – Praha:
•  V sociální poradně se během dubna dotazy týkaly především problematiky bydlení – informace 

o projektu Kauce na bydlení, získání financí na kauci a nájemné, hrozby výpovědí z nájmu. Je 
evidentní, že velká část osob se do tíživé situace dostala s ohledem na opatření proti koronaviru – 
především uzavřené školy a školky a nemožnost práce.

•  Část dotazů se týkala také sjednání právního poradenství v případě rozchodu/rozvodu rodičů. 
Z několika dotazů ohledně řešení složité situace doma vyplynuly i žádosti do programu První rok. 

Přehled aktuální podpory státu 
Jak jsme v únoru avizovali, zpracovali jsme detailní přehled aktuální podpory státu – Přehled 
sociálních dávek a možné státní finanční podpory pro rodiče s dětmi. Podrobné informace 
naleznete zde: https://women-for-women.cz/davky-a-podpory/. 

Tento přehled dávek a podpor berte prosím jako orientační, konkrétní nárok na jednotlivé dávky 
samozřejmě konkrétně posuzují vždy příslušné úřady. Podmínky nároku na některé dávky se 
také často liší u zaměstnanců a OSVČ, pro přehlednost uvádíme pouze obecné podmínky pro 
zaměstnance. Přehled jsme rozdělili podle jednotlivých situací, ve kterých se můžete ocitnout. 
Pokud mají lidé nějaké dotazy či potřebují poradit, mohou se na nás obrátit, popřípadě v odkazu 
naleznou kontakty na příslušné úřady, které jim otázky zodpoví na přímo. 
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Naše vyjádření k návrhu zákona o jednorázovém mimořádném 
rodičovském příspěvku a k návrhu zákona o dostupném bydlení
Na základě našich zkušeností jsme byli osloveni v měsíci březnu, abychom se vyjádřili ke dvěma návrhům – k návrhu zákona 
o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku a k návrhu zákona o dostupném bydlení. Jsme moc rádi, že můžeme 
předávat naše zkušenosti a pohledy z praxe i touto formou. Zde jsou ukázky našich vyjádření, která jsme předali příslušným 
poslancům a ministerstvům:
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PRAHA MOST
Pobočka

Webináře
Klientkám vedle naší společné práce nad jejich tématy zprostředkováváme zajímavé webináře, 
které by jim či jejich dětem mohly pomoci v této nelehké době. Tento měsíc jsme našim klientkám 
zprostředkovali webináře, jejichž cílem bylo poskytnou tipy/rady:

– Aby vztahy vydržely, bylo méně hádek a konfliktů.

– Aby rodičovství byla pohoda a děti pomáhaly.

– Aby každý dokázal vydělat dostatek peněz a nemusel tolik šetřit.

– Aby studenti rádi studovali a opravdu se něco naučili.

– Aby lidé měli motivaci v životě a ráno vylezli z postele bez přemáhání.

– Aby všichni měli klid a stabilitu v životě.

– Aby lidé měli dost času na svoji rodinu a koníčky.

V Mostě máme 
aktuálně

10
klientek
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Pomohli jsme
Společně s nadací Konto našeho srdce (HC Verva Litvínov) jsme předali naší klientce relaxační vak 
pro její hendikepovanou dceru. Jsme rádi, že jsme právě tuto maminku mohli doporučit, a to mj. 
kvůli nelehkému rozvodu a nepřetržité péči o její 15letou dceru s nelehkou diagnózou. Maminka 
i dcera měly velkou radost. Nadační video z předání pomoci naleznete případně zde 
https://hcverva.cz/clanek.asp?id=Spolecne-s-CSOB-Medicco-a-Wegget-jsme-pomohli-malemu-
Daryskovi-a-slecne-Johance-10078 a https://www.facebook.com/watch/?v=740777463262253.

Informovali jsme o našich službách základní školy
V březnu a dubnu jsme se v regionu zaměřili na to, abychom informovali o našich službách základní 
školy. Především o možnosti dětské terapie pro veřejnost, protože nesmíme zapomínat, že tato 
doba je nelehká i pro děti, a také o logopedii pro děti. 

Podnikatelka roku
V neposlední řadě jsme jednali s paní Hellmichovou na téma: Podnikatelka roku. Paní Hellmichová 
(členka rady města Litvínov, zakladatelka WomenNet, majitelka Klubu Kapka aj.) již poněkolikáté 
tuto akci organizuje společně s OHK v Mostě a Sev.en Energy. Ač se díky současné situaci akce 
přesouvá na letní měsíce, je o čem mluvit. Naším společným cílem je podpora žen, a to včetně 
podpory v jejich úsilí při podnikání. Věříme, že se zapojí i naše klientky (celkem máme v Mostě  
3 klientky OSVČ), mohl by to být pro ně velmi pozitivní impuls. 

Jsme moc rádi, že s mediacemi nám v poslední době velmi efektivně pomáhá Diakonie v Mostě, se 
kterou spolupracujeme. 

Jsme moc rádi, že nyní se věci vrací již trochu do normálu a budeme se moci opět stýkat s klienty 
osobně a nabízet osobní služby. Přece jen online terapie není pro každého vhodná – pro někoho 
je online forma naprosto nepřípustná, někdo nemá pro online terapie soukromí a klid a někdo se 
zas necítí dostatečně komfortně, aby se mohl svému terapeutovi dostatečně otevřít. Jak již bylo 
zmíněno, osobní kontakt je v tomto nenahraditelný a určitě minimalizuje možné bariéry mezi 
klientem a terapeutem. U dětí je pak velkým problémem udržení pozornosti a navázání důvěrného 

V rámci Servisu rodiny využilo za březen a duben terapii 

Služby pro veřejnost – Most
V březnu a dubnu jsme poskytli veřejnosti tyto služby. 

Terapie dospělý: 
terapie pro 

14 osob

52 rodičů 

Terapie děti: 
terapie pro 

17 dětí

21 dětí

Logopedie: 

29 dětí

3 mediace

Servis rodiny
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a bezpečného prostředí. Nicméně na druhou stranu je pravda, že online terapie je stále účinná 
a pohodlná forma v případě, že klient nemůže přijít osobně. Osobní kontakt je vždy lepší, 
každopádně, pokud jsou naši klienti mimo Prahu, může být online forma smysluplný způsob 
řešení partnerských problémů. Pokud lidé potřebují pomoc, je především dobře, že pomoc 
vyhledají a dokáží o svých problémech hovořit s odborníkem. To chce velkou odvahu a člověk 
potřebuje nalézt vnitřní sílu. 

Servis vztahů
V Servisu vztahů úspěšně pokračujeme v online konzultacích i párových a individuálních online 

terapiích během jarních měsíců. Všichni už se ale těšíme na osobní setkávání s našimi klienty. I přes 

to, že mají online schůzky určité limity a specifika, jsme moc rádi, že naši klienti pokračují v úsilí 

na záchranu svých vztahů a nevzdávají to ani v lockdownu. 

Pokračujeme v natáčení našeho seriálu  
„Na půdě Servisu vztahů“. 
Aktivně pokračujeme v natáčení našeho seriálu „Na půdě Servisu vztahů“. Máme již 6 dílů 

a v každém z našich dílů se pokoušíme inspirovat naše diváky k tomu, aby své vztahové potíže 

dokázali vyřešit. Máte chuť dozvědět se, jak se s partnerem dobře pohádat? Nevíte, zda zůstat 

s manželkou, nebo odejít s milenkou? A víte, jakého vrcholu lze v dlouhodobém vztahu dosáhnout? 

O tom všem v našem seriálu přemýšlíme a diskutujeme. Témata jsou inspirována dotazy v naší 

Vztahové poradně, které, jak již jistě víte, říkáme interně „Milá Sally“. Celý seriál „Na půdě Servisu 

vztahů“ najdete zde: https://servisvztahu.cz/na-pude-servisu-vztahu/.

Rozhovor s Liborem Boučkem
Dále jsme s naším ambasadorem Liborem Boučkem natočili rozhovor o tom, s čím vám v Servisu 

vztahů můžeme pomoci. Jezdíte se svým autem pravidelně do servisu? Co takhle občas zkusit 

i servis vašeho vztahu? Vztahy jsou pro nás přece velmi důležité a formují kvalitu našeho života. 

A právě proto bychom se o ně měli starat, pečovat a případné neduhy řešit včas, abychom tak 

předešli „velkým škodám“. Udělejte si 9 minut čas na sebe a podívejte se na video, které vám 

nabídne komplexní možnost, jak svůj vztah řešit, případně vás vybaví informací, která vám pomůže 

ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Jak se říká: „Štěstí přeje připraveným“. 

https://1drv.ms/u/s!Av2G23qEsvG8gsQK99I-59ez8FOCnA?e=vuWpBj.

Poradna pro rozvádějící se rodiče 
Jak mluvit s dětmi o rozvodu a jak jim situaci ulehčit – funguje online, bavíme se s rodiči o tom, jak 

s dětmi mluvit o rozvodu, jak děti mohou reagovat, jaké jsou jejich potřeby… Chceme apelovat 

na rodiče, že existují varianty, jak mohou rozvod řešit, aby byl pro ně i pro jejich děti méně bolestný.

Servis rodiny 
Napínáme všechny síly, abychom mohli otevřít projekt Servis rodiny (minimálně její edukační část) 

i v Praze. Kolegyně se průběžně vzdělávají v této oblasti, aby nakonec mohly vést edukace pro 

rodiče a mohli jsme tak nabídnout tuto podporu i pražským soudům.
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Servis vztahů
Platformy pro vztahy
Stali jsme se součástí nově vzniklé platformy pro vztahy, kde je naším společným cílem ukazovat, 

jak jsou partnerské vztahy důležité, že je zapotřebí jim věnovat pozornost a péči. 

Připojili jsme se k memorandu Rodiče mají právo na dohodu
Dále jsme se připojili k MEMORANDU multioborové odborné veřejnosti ke sněmovnímu tisku č. 899/0 Rodiče mají právo 

na dohodu. Jedná se o novelu občanského zákoníku, kde má tímto dílčím návrhem dojít k úpravě rozvodu, a to mimo jiné 

upuštěním od povinného opatrovnického řízení u soudu v případě, že se rodiče dohodnou na péči o své nezletilé děti. 

Znamenalo by to především větší podporu dohod rodičů a méně dětí před soudem. Nesmíme stále zapomínat na to,  

že se dnes minimálně polovina dětí rodí nesezdaným rodičům a ty se před soud nedostanou ani dnes. 

A náš jarní vztahový 

vzkaz: Nenechte svůj 

vztah uvadnout. Vztah je 

jako květina, pokud o ni 

nepečujete, přestane 

kvést a posléze uschne. 

Pečujte o svůj vztah, ať 

může kvést. Zdravý vztah 

je nejlepším zdrojem 

životní spokojenosti.



Obědy pro děti
V březnu byla vyhlášena výzva MŠMT pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým 
organizacím „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 
2021: https://www.msmt.cz/file/55039?highlightWords=stravov%C3%A1n%C3%AD+2021

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se po velmi důkladném a pečlivém zvážení, i po průzkumu situace 
v regionech, rozhodla do této vypsané výzvy MŠMT na úhradu stravného pro děti v mateřských 
školách v tomto roce nezapojit. 

Stávající záměr projektu Obědy pro 
děti: Navyšování počtu zapojených ZŠ/
ŠJ a zvyšování počtu podporovaných 
potřebných školou povinných dětí v ČR 
v rámci nastavených kritérií a fungujícího 
jednoduchého procesu pomoci, kdy je 
kladen důraz na kvalitu a péči při komunikaci 
s partnery projektu, otevřenost a flexibilitu, 
důvěru a dobré vztahy a především rychlost 
podpory pro potřebné školáky. Využité 
kapacity projektu jsou aktuálně cca 1/3 
z celkového počtu ZŠ/ŠJ v ČR a je přepokládán 
jejich opětovný nárůst. 
V dubnu jsme se na pozvání opět zúčastnili 
akce Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru školství, kde jsme hovořili o aktuální 
situaci, prezentovali čísla a také odpovídali 
na praktické dotazy ředitelů škol a vedoucích 
školních jídelen. Každého takového pozvání 
si velice vážíme. 

ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN         BŘEZEN–DUBEN 2021



ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN         BŘEZEN–DUBEN 2021

Obědy pro děti
Velmi si vážíme dlouholeté spolupráce s řediteli škol a pedagogy, kteří se snaží dětem pomáhat 
a podporovat je, jak jen je to možné. Budeme se opakovat, ale bez jejich zájmu a iniciativy bychom se 
o dětech nedozvěděli. Doba je opravdu nelehká, vyžaduje si řešení a to děti z těchto základních škol 
určitě dostávají. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s naší milou ambasadorkou Lucií Bílou obdarovat 
všechny ty, kteří se aktivně podílejí v registrovaných základních školách na pomoci potřebným dětem 
v rámci projektů Obědy pro děti a popřípadě i IT pro děti. Všem dobrým duším poputují andílci, 
protože oni sami jsou vlastně takoví andělé strážní. Věříme, že udělají radost. U nás to teď vypadá jako 
v nějakém depu, všude jsou krabice s andílky a notebooky .o)))  

Ivana Tykač
ředitelka

DĚKUJEME VŠEM ZA VAŠI VELKOU PODPORU, dárcům za jejich 
finanční příspěvky, které ve 100 % směřujeme na pomoc konkrétním 
samoživitelům či dětem, a za velkou solidaritu a zájem v řešení 
problémů. Přejeme Vám všem pevné zdraví a co možná nejlepší 
psychickou pohodu. 

Za tým W4W


