ZPRAVODAJ
CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁ ME

DUBEN
2019

Milí přátelé,
duben nám umožnil zakusit opravdové jaro a díky velikonočním svátkům nám ho dopřál i užít dle vlastní libosti.
Ale co vše jsme stihli ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., ve zbytku měsíce, abychom si volno náležitě zasloužili?

Obědy pro děti

Za školní rok 2018/2019
obědvá, díky projektu Obědy pro
děti, dárcům a pedagogům, celkem

Uhrazená částka
za jejich obědy je

8 097 dětí

33 928 827 Kč

Školní rok 2018/19 (Žádosti ve stavu – Zaplacena)
Kraj

Počet ZŠ/ŠJ

Počet DS

Počet dětí

70

141

554

2 298 875 Kč

102

212

1217

5 100 038 Kč

Ústecký

82

168

1123

4 235 712 Kč

Hlavní město Praha

78

160

519

2 467 792 Kč

Karlovarský

16

33

148

635 193 Kč

Pardubický

80

169

682

2 945 877 Kč

Plzeňský

25

50

213

920 916 Kč

Zlínský

72

152

528

2 214 813 Kč

Jihomoravský

60

121

480

2 066 037 Kč

Královéhradecký

73

143

558

2 371 657 Kč

118

241

924

3 847 340 Kč

Liberecký

45

94

387

1 683 703 Kč

Jihočeský

80

158

566

2 299 144 Kč

Kraj Vysočina

34

69

198

841 730 Kč

935

1911

8097

33 928 827 Kč

Olomoucký
Moravskoslezský

Středočeský

Celkem

Finanční prostředky

ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN

DUBEN 2019

Pobočka v Mostě je v nových rukou

V

ýběr nových členů týmu jsme si vyzkoušeli již na konci loňského roku a vypadá to, že naši lidé, kteří
mají přijímání nových kolegů v popisu práce, mají zlaté nejen ruce, ale i nosy, protože všichni naši
noví kolegové se úspěšně zapojili do práce, jako by zde s námi byli od nepaměti.
Ani mostecká pobočka nepřišla zkrátka, a tak jí již od dubna vládne pevnou rukou, bystrými smysly
a neskonalým šarmem nová vedoucí, Ing. Michaela Hostašová.

AKTIVITY

The Career Bridge

1.

dubna započal poslední z našich vzdělávacích programů. Účastnice čeká pořádná jízda vlastními
dovednostmi a zkušenostmi, které se naučí pojmenovávat, prezentovat a najít tak v nich samy sebe
a svou budoucnost na trhu práce. Dvakrát týdně, dvě hodiny, dva měsíce, pak kurz líčení, focení a jako
výstup bezvadné CV. Zimní semestr vzdělávacích programů budeme spouštět zase od října 2019.

Když Mozart a Kukal rozezní kostel

10.

dubna v koncertní síni Šimona a Judy zahrálo na housle
Bennewitzovo kvarteto a na klarinet Ludmila Peterková.
Na tento úžasný koncert, umocněný nádhernými prostory, měly
s našimi klientkami volný vstup i jejich děti. A kdo ví, třeba z nich
budou také jednou takoví mistři.

Dobroběžec

S

eznamte se s GoFit.io. Tedy konkrétně s Albertem, úžasným, energickým a stále
usměvavým člověkem, který se rozhodl, že nebude běhat jen pro sebe, ale taky
pro lidi a organizace, které to potřebují. A jak nejlépe dát vědět o tom, co podporujete,
a poslat tuto zprávu dál mezi ostatní lidi než při sdílené společné aktivitě!!! Proto
na DARUJME.CZ byla vytvořena výzva „Poběžte s námi a podpořte samoživitele“.
A nezůstal jen u myšlenky, ale rozhodl se rovnou k činu. Poběží Volkswagen Prague
Marathon 2019.

CO NÁS ČEKÁ

Když práce vzkvétá

1.

června to bude přesně rok, co se pro veřejnost otevřely dveře výtahu v 10. patře, domu č. p. 315,
v ulici Václava Řezáče v Mostě. Tak byla slavnostně a oficiálně otevřena naše první pobočka WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. A na oslavu krásného prvního roku jsme se rozhodli uspořádat Den otevřených
dveří pro spolupracující organizace. Abychom se spolu sešli také jednou i mimo terén a pracovní schůzky,
nad kávou, pohoštěním a při nezávazné konverzaci. Těšíme se na vás!

Přeji vám krásné jarní dny.
Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

