TISKOVÁ ZPRÁVA

Herci Divadla Bez zábradlí ozdobili Den dětí v Říčanech
PRAHA (25. května 2013) - Dětské odpoledne plné zábavy u příležitosti Dne dětí uspořádala
v sobotu 25. května 2013 obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (dříve SATORI o.p.s),
která pomáhá ženám s dětmi v nouzi. Společnost založili Ivana a Pavel Tykačovi, kteří se podpoře
znevýhodněných žen a dětí věnují dlouhodobě.
Pozvání na akci, která se konala pod širým nebem v restauraci Čajovna v Říčanech, přijali také herci
Divadla Bez zábradlí, které má patronát nad o.p.s. Women for women, například Jana Švandová,
Dana Morávková, Nikol Kouklová, Josef Carda, Karel Heřmánek a kostýmní výtvarnice Jana Berg.
Nechyběli samozřejmě manželé Tykačovi se svými sedmi dětmi. Příjemným odpolednem provázela
moderátorka Hanka Heřmánková, která se stala tváří WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Děti v průběhu odpoledne se zájmem vytvářely své vlastní výrobky, mezi něž patřilo malování na
keramiku, výroba přáníček, pohádkových masek či zvířátek z balonků. Nadšeně pekly svou pizzu a se
zatajeným dechem pozorovaly balonkovou show a ukázku dětského parkuru. Během akce si mohly
nechat namalovat vybraný motiv na obličej a vložit se do rukou dětských kadeřníků, kteří jim vytvořili
účesy dle přání a pokynů přítomných maminek. Dětské oči zářily a maminky byly spokojené, že jejich
děti jsou šťastné.
„Věřím, že děti nemohou za své rodiče a že je správné jim ve vhodný okamžik pomoci. Můžeme tak
předejít dalším tragédiím a zničení lidského života hned na jeho počátku. Jak praví klasický příběh,
nechceme jim dávat ryby, chceme je hlavně naučit rybařit. V první chvíli poskytujeme materiální a
sociální pomoc i společenskou podporu, ale hlavně chceme maminkám vrátit sebedůvěru a naučit je
postarat se o sebe, věřit si. Kontakt s námi je jejich prvním krokem na cestě k nezávislosti," říká Ivana
Tykačová.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pomáhá ženám s dětmi v krizových situacích, které vedou až ke ztrátě
bydlení, ohrožení bezpečného života a možnosti starat se a vychovávat děti. Svým klientkám nabízí
komplexní pomoc, která například spočívá v poskytnutí podporovaného bydlení, právního
poradenství, spolupráce s různými terapeuty a poradci, pomoci při hledání nového zaměstnání tak,
aby u těchto žen došlo během tří let k sociální a finanční stabilizaci. Více informací naleznete na
www.women-for-women.cz.
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