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Co je u nás nového a co chystá me

Milí přátelé,
čas plyne stále rychleji a děti mají za sebou
již polovinu letních prázdnin. Snad si všichni
užíváte letní dny, trávíte poklidné dovolené
s rodinami a stíháte nabrat síly do nové etapy
tohoto roku. A co přinesl červenec nám
ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.?

Programy pro děti
T
aké

během

prázdnin

probíhají programy pro

děti. Děti si hrají, poznávají

nové věci a my? Maminkám
ulevíme a děti zabavíme.
V šikovných ručičkách vytvářejí různé tematické výtvory
a seznamují se s keramikou.
Dinosauři jsou již finálně hotoví, tak co jim říkáte?

Workshop vaření
M

aminky pokračují ve workshopu vaření – snadno, rychle,
zdravě a chutně. Děti jsou výbornými strávníky. Když byly

na jídelníčku jáhly na sladko s meruňkami, mysleli jsme si, že:
a) utečou s křikem,
b) řeknou diplomaticky, že nemají hlad,
c) řeknou, jen „ble“.
A nakonec přišla varianta d) kdy např. Matěj řekl: „Teda to je
dobrý, přidám si…, ale stejně nejlepší je dinosaurus.“
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Dračí doupě
M

áme za sebou již první tábor – Dračí doupě, kde zažily
spoustu nádherných okamžiků, dobrodružství a lumpá-

ren, poznaly nové kamarády, naučily se spoustu nových věcí
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Krátce
F

inalizují se přípravy workshopu, který odstartujeme v srpnu. Tento bude zaměřen na finanční gramotnost a nazvali

jsme ho „Peníze, přítel ženy“.

a vrátily se v pořádku. Už se těší na další. Tentokrát je čekají
Indiáni z Krkonoš. Na Šikovných ručičkách určitě zase proběhne
velká příprava jako loni.

Nové dekorace
v herně
N
aše jedna maminka – Lucka nám

v dětské herničce dokreslila na zeď

naše hravé motivy. Myslíme, že se jí to
moc povedlo, a tleskáme.

Připravujeme nové projekty
Připravujeme a pracujeme na několika novinkách, které vám začneme od konce srpna postupně představovat. Jde o takové formáty, které budou mít celorepublikový dosah a měly
by pomoci mnoha ženám a dětem. Snad se nám vše podaří tak, jak jsme si předsevzali.

S

oučasně pracujeme na rozšiřování monitoringu sociálních slu-

jednání k vyhodnocování naplňování Strategie boje proti sociální-

žeb po celé České republice, abychom zvyšovali úroveň naší

mu vyloučení na léta 2011–2015. Této pracovní skupiny se za nás

sociální poradny. Zpracováváme okruhy a témata, které se týkají

zúčastní Mgr. Kamila Tittelbachová, sociální pracovnice a hlavní ko-

samoživitelství. Existují takové, o kterých se mluví a píše, ale jsou

ordinátorka 3letého programu pro ženy s dětmi v nouzi.

i takové, o kterých se mlčí. Např. Nedostatek finančních prostředků

Ve stejný den jsme přijali pozvání od Městské části Praha 1

v rodinách může vést k nezáměrnému zadlužování dětí – preven-

k účasti na Veletrhu sociálních služeb, který proběhne od 14

ce možnosti, Jaký vliv má ekonomická situace rodiny na delikven-

do 20 hod. na Střeleckém ostrově. Snad nám bude přát počasí.

ci dětí? Proč nemají osoby ve výkonu trestu s dluhem na výživném

Těšíme se na setkání!

povinnost pracovat? Atd. Každopádně je třeba veškerá tato témata

V neposlední řadě jsme navázali spolupráci s Asociací poskytovatelů

otevírat, apelovat na kompetentní místa a hledat funkční řešení.

sociálních služeb ČR, resp. časopisem Sociální služby.

V srpnu nás také čekají dvě větší akce. V pátek 29. 8. 2014 jsme byli

A nakonec v časopisu Claudia jste si mohli přečíst dva životní příbě-

přizváni ÚŘADEM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ředitelem Odboru pro

hy našich dvou maminek, které snad budou motivovat další ženy,

sociální začleňování panem Bc. Šimáčkem k účasti na pracovním

které nevědí, co dělat, a chtěly by svou situaci řešit…
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Projekt Obědy pro děti již odstartoval svůj
druhý ročník, tj. školní rok 2014/2015.
Potvrzenou pomoc má od nás již

118 dětí

ze 17 základních škol z celé České republiky.

O

čekáváme, že v srpnu se bude zájem ještě zvyšovat.
Pokud se k nám budete chtít opět přidat, budeme moc rádi.

Číslo transparentního účtu: 888 555 999/5500.
Každá koruna pomáhá. Děkujeme!

Průměrné ceny školních obědů pro děti v roce 2014
Zdroj: anketa Obědy pro děti | Stav k 30. 6. 2014
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Napsali o nás...

Výtvarná soutěž TY A ŠKOLNÍ OBĚD
Představujeme vám výběr z vítězných obrázků. Kompletní galerii najdete na webu:
http://obedyprodeti.cz/clanky/ty-a-skolni-obed-93.html

J

ak jsme vás informovali, děti
od nás obdržely diplomy a krás-

né knížky, jako např. Podivuhodné
příběhy sedmi moří, Malá princezna,
Analfabeta

Negramotná,

Strýček

Ludvík, Ostrov v ptačí ulici, Přemyslovci, Tetka vrána atd. Věříme, že děti
po prázdninách potěší. Na září připravujeme první velkou výstavu.

Děkujeme všem našim podporovatelům, dobrovolníkům, dárcům v projektu Obědy pro děti
a také společnosti ALZA za jejich nádherné dárky do domácností pro naše šťastné maminky
a nakladatelství Práh, s. r. o., za jejich dárky v podobě knih pro děti. Věřte nám, že si vaší podpory a pomoci velmi vážíme.

Krásný srpen! Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Ivana Tykač
Ředitelka

