Praha, 21. 3. 2016
Tisková zpráva
Pilot projektu The Bridge má své první absolventky
Pilotní běh v Česku ojedinělého vzdělávacího programu The Bridge, pořádaného obecně
prospěšnou společností Women for women manželů Ivany a Pavla Tykačových, má své první
absolventky, které byly slavnostně inaugurovány 21. března 2016 na Novoměstské radnici za
účasti starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové a zástupců dalších státních
a místních institucí.
Dne 21. 3. 2016 proběhla na Novoměstské radnici slavnostní inaugurace prvních dvanácti
absolventek pilotního běhu vzdělávacího programu The Bridge, pořádaného obecně prospěšnou
společností Women for women. Slavnostního předání absolventských diplomů se účastnilo množství
významných hostů, mimo jiné starostka městské části Praha 2 Jana Černochová.
Program The Bridge je praktický výukový program o sebepoznání a naději. Je určen pro sólorodiče,
kteří nespoléhají na zázraky a sociální záchrannou síť, ale věří, že si dokáží pomoci sami. Stačí jim
ukázat správný směr. Po dobu 4 měsíců se účastníci programu seznamují a procházejí tématy jako
uvědomění si vlastních schopností a dovedností, plánování realistických osobních cílů
a stanovování priorit, souhra osobního a pracovního života, lepší vypořádání se s rolí rodiče,
zvládání stresu, apod. Organizátoři programu navazují na léty ověřený zahraniční model vzdělávání
sólorodičů, jež umožňuje snáze zvládnout každodenní situace a poskytuje absolventům lepší
možnosti uplatnění na trhu práce.
“Je to první testovací běh, přesto jsme velmi mile překvapeni, jak pozitivní ohlasy jsme mezi
účastnicemi programu zaznamenali. Dává nám to naději, že přicházíme s programem, který v Česku
skutečně chybí a bude ku prospěchu”, sdělil výkonný a programový ředitel Women for women, o.p.s.
Stuart Duffin, Brit s více než dvaceti lety zkušeností získaných prací v oblasti rodinné politiky na
britských ostrovech.
Důkazem toho, že první běh programu The Bridge skutečně zaujal a inspiroval budiž nejen
závěrečná řeč dvou absolventek, ale také komentáře sbírané po celou dobu programu. Vybíráme
alespoň pár příkladů:
- Nalezla jsem sebejistotu a posílila sebevědomí, zjistila vlastní cenu a nalezla nové přátele.
- Uvědomila si své hodnoty a samu sebe.
- V případě letecké katastrofy nejprve nasazuji dýchací masku sobě, následně dítěti, abych
mu byla schopna účinně pomoci.
- Naučila jsem se, že mám právo říct NE.

Další, tentokrát první regulérní běh programu The Bridge, otevřený všem sólorodičům, kteří chtějí
se svou situací něco udělat, začíná 22. 03. 2016. Více informací ke kurzu na adrese
www.women-for-women.cz.
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O společnosti:
Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN pomáhá rodičům samoživitelům, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci, nedokáží ji řešit vlastními silami, ale přistupují k řešení svých problémů
aktivně. Založili ji manželé Ivana a Pavel Tykačovi v roce 2012. Svou činnost WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., vidí nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském působení a
osvětě v oblasti samoživitelství. Při své práci klade organizace důraz na témata jako vzdělávání,
zaměstnávání, dobré pracovní uplatnění samoživitelek a propracovaný́ a férový́ systém pomoci
(výživné, dostupné bydlení, právní pomoc). Kromě podpory sólorodičů se společnost intenzivně
angažuje v problému hladovění dětí během školní docházky. Její velmi úspěšný projekt Obědy pro
děti se od svého vzniku v roce 2013 stal zdaleka největším svého druhu a nakrmil již více jak 5 tisíc
dětí.
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