Česká republika oslavuje OSN Mezinárodní den rodiny
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Vinohrady, Praha 2
(Praha, 16 května 2016) obecně prospěšná společnost Women for Women – významná
česká nestátní organizace založená manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými zaměřená na
pomoc sólorodičům – uspořádala oslavu OSN Mezinárodního Dne rodiny v Praze v
Havlíčkových sadech jako součást série oslav tohoto svátku pořádaných po celém světě.
Bohatý program byl plný zábavy, hudby, her a užitečných informací pro všechny typy rodin,
pro mladé i dříve narozené.
Ivana Tykač, podnikatelka a filantropka, spoluzakladatelka organizace Women for women
věří, že: “Každá rodina je důležitá. Protože lidé, kteří cítí podporu a lásku od své rodiny - ať
má jakoukoli podobu či formu - pak pomáhají tvořit silnější společenství pro nás pro
všechny. Líbí se nám způsob, jakým vnímají Spojené národy institut rodiny. Mluví o dvou či
více lidech, spojených vzájemnou vazbou (narozením, adopcí nebo místem), kteří se o sebe
navzájem starají. A pro tu dnes oslavujeme všechny typy rodin - jednorodičovské i tradiční
manželství, adoptivní i pěstounské, vlastní i nevlastní rodiny, smíšené i rozšířené, prostě
všechny.”
Celý program byl organizován o.p.s. Women for women se spolupořadatelstvím Městské
části Praha 2. Díky mnoha umělcům, dobrovolníkům a sponzorům. Jako například firmě
Bayer, za velmi krásné a užitečné dárky do soutěže, společnosti Beiersdorf a značce Nivea za
jejich pomoc při organizaci a krásný stánek, který připravili, plus za dárky, které věnovali do
soutěže. A za pomoci mediálního partnerství rádia City, to byla skutečně pestrá oslava
rodinné různorodosti.
CEO Women for women - James-Stuart Duffin - vysvětluje: “ Máme s Dnem rodiny velké
plány. Chceme, aby v budoucnu byl květen spojen nejen se svátkem zamilovaných, ale také s
rodinou a celá Česká republika se připojila k iniciativě OSN a každoročně si v polovině května
připomněla úžasnou rodinnou různorodost. Chceme, aby byl Den rodiny uznáván a slaven
jako například Den matek. Chceme, aby se všechny děti těšily na Den rodiny jako na čas, kdy
se cítí milované, pochopené a respektované, i ty pocházející z méně šťastných rodin.”
A dále pokračuje: “Společnost se vyvíjí a s vývojem vznikají i nové formy rodinného soužití.
My tento vývoj následujeme. Zároveň si však uvědomujeme, že nové typy rodin a děti v nich
vychovávané, potřebují podporu. Našim prostřednictvím chceme dát slyšitelný hlas
požadující rovný přístup ke všem rodinám a jejich dětem. Protože mnoho dětí se právě díky
rodině, ze které pochází, může cítit odlišně, může se cítit společensky vyloučené nebo
dokonce kvůli rodině šikanované. To musíme změnit. Oslavu Dne rodiny tedy chápeme
nejen jako možnost rodinné zábavy, ale také jako způsob, jak upozornit na měnící se formy
rodiny, poukázat na současné trendy ve vývoji rodinné politiky a možnost se zamyslet nad
výzvami, které stojí před rodinami v České republice a navrhovat smysluplná řešení.”
Více informací:
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O společnosti Women for women
Kdo jsme a co děláme: Obecně prospěšná společnost Women for Women je významná
česká nestátní organizace zaměřená na pomoc samoživitelům a samoživitelkám, kteří,
přestože se ocitli v tíživé životní situaci, mají vůli s tím něco udělat. Byla založena manželi
Ivanou a Pavlem Tykačovými v roce 2012.
Ukazujeme cestu: Naším posláním je být hlasem samoživitelů jak směrem k široké
veřejnosti, tak směrem k české politické reprezentaci. Těžiště naší práce není jen v akutní
pomoci, ale vidíme ji především ve vzdělávání a prosazování oprávněných zájmů
samoživitelů.
Odhalujeme skrytý potenciál: Pomáháme samoživitelům a jejich rodinám uspět, využívat
příležitostí a naplňovat svůj potenciál. Umožňujeme těm nejpotřebnějším rodinám zajistit si
domov.
Naše vize: Vytvářet prostředí, ve kterém všechny ženy, bez rozdílu, mohou využívat
příležitostí, které život nabízí.
Naše poslání: Zajistit ženám a jednorodičovským domácnostem podporu a sebedůvěru,
kterou potřebují k tomu, aby mohly hrát plnohodnotnou roli v ekonomickém a
společenském životě České republiky.

