
Milí přátelé,
čas nám všem velmi rychle utíká a je za námi další měsíc roku 2019. 
Počasí bývá v únoru obvykle nevlídné, a my jsme se konečně dočkali pořádné zimy,  
ale té bez sněhu. A co nám měsíc únor přinesl ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,  
krom jarních prázdnin a viditelně prodlouženého dne?

CO JE U NÁS NOVÉHO A CO CHYSTÁME

ZPRAVODAJ

ÚNOR
2019

A K T I V I T Y

17. února jsme se opět po půl roce setkali společně s našimi 

klientkami Programu podporovaného bydlení a psychoso-

ciální pomoci a absolventkami Vzdělávacích programů. Bylo to již 

druhé takovéto velké setkání a máme v plánu jej pořádat každý únor 

a září, právě vždy před zahájením vzdělávacích programů, jelikož 

účastníci sami jsou nejlepší inspirací a motivací pro ostatní.

Od 18. do 20. února statek Oblík obsadili kov-

bojové z W4W. Jejich úkoly byly jasné, museli 

se naučit obstarat zvířata, dojit krávy, zkrotit si koně 

a naučit se na něm pořádně jezdit, vyrobit si klobouk, 

udělat si indiánské maskování, uvařit pořádný kovboj-

ský kotel guláše, naučit se tančit kovbojský tanec a zpí-

vat kovbojské písně a prokázat statečnost i moudrost. 

Na pouhé tři dny to byla spousta práce, ale život kovboje 

není lehký. Naše děti ovšem prokázaly, že je nic nezasta-

ví, a všechny získaly Průkaz správného kovboje.

19. února, během toho, co děti krotily divoké 

koně na statku Oblík, jejich maminky měly 

příležitost dopřát líbezné potravy své duši. Koncertní 

síň Šimona a Judy rozezněl klavír pod prsty Jana  

Bartoše a s ním velikáni jako Schnittke, Mozart  

a Mendelssohn-Bartholdy.

Setkání stesky zahání

Kovbojové na Oblíku

Óda pro duši
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12. února jsme se účastnili vzdělávacího kurzu Práce s celým 

rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Tento 

kurz, jako jednu ze svých vzdělávacích aktivit, kterou šíří své odborné 

zkušenosti z nelehké praxe s rodinami, kde se domácí násilí vyskytuje, 

pořádá Centrum Locika. Hostil nás Skautský institut ve svých příjemných 

prostorech přímo na Staroměstském náměstí.

Občas se bohužel i ve své práci setkáváme s nepochopením ze strany lidí 

z pomáhajících profesí, kteří se domnívají, že pokud není na některém 

z členů domácnosti přímo násilí pácháno, tak jím není ohrožen. Opak 

je ovšem pravdou. Dle metodického doporučení MPSV z roku 2010 

k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí, v případech domácího 

násilí je dítě nepřímou obětí i v případě, že dítě není osobně přítomno 

jednotlivým útokům pachatele domácího násilí vůči přímé oběti 

domácího násilí. I když dítě není očitým svědkem domácího násilí, ale 

vyrůstá v domácnosti, ve které k němu dochází, ohrožuje toto velmi 

jeho příznivý citový, rozumový a mravní vývoj.

Když mráz běhá nejen po ulicích

V Z D Ě L Á V Á N Í

C O  N Á S  Č E K Á

Festival vzájemné inspirace

Den věnovaný rovnosti platů

7. března jsou naše klientky pozvány do Kongresového centra 

na Festival inspirace a energie VŠEM ŽENÁM, pořádaný již 

po páté u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen. Petra Janíč-

ková, zakladatelka a prezidentka festivalu VŠEM ŽENÁM, myslí 

na naše klientky nejen při pozvání na tento festival, ale také v Pro-

gramu Inicio pro ženy, který je určen pro začínající podnikatelky.

30. března jsou naše klientky zvány do Hotelu Clarion, který 

hostí největší středoevropskou konferenci, věnovanou zvy-

šování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů, pod názvem 

EQUAL PAY DAY. U nás na tento jev již 10 let upozorňuje Business & 

Professional Women ČR právě pořádáním této dvoudenní akce. Děku-

jeme Business & Professional Women ČR za podporu a možnost účast-

nit se sobotního mentoringu.

http://vsemzenam.cz/ 

https://www.equalpayday.cz/ 
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Uzavírka, připravit... start

Je mlčeti vždy zlato?

V  posledním únorovém týdnu jsme uzavřeli přijímání přihlášek do vzdělávacích programů The Bridge 

a Vědomého rodičovství. Ale kdo se chcete ještě v letním semestru něco nového dozvědět a vlít si 

do žil svěží šťávu, neváhejte, do The Career Bridge se můžete hlásit ještě do konce března! 

Ale nesmutněte, neboť vzdělávací programy budeme opět otevírat i na podzim! Takže sledujte naše 

stránky a sociální sítě, abyste měli čerstvé informace.

The Bridge 
5. března 

2019

The Career 
Bridge 

1. dubna 
2019

Vědomé 
rodičovství 

7. března 
2019

The Bridge je ZMĚNA a ZMĚNA je ŽIVOT. Od 5. 3. 2019!
http://www.women-for-women.cz/the-bridge

The Career Bridge z matky SAMOŽIVITELKY  
matkou ŽIVITELKOU. Od 1. 4. 2019!
http://www.women-for-women.cz/the-career-bridge

Vědomé rodičovství – pojďme společně nalézt pevnou 
rodičovskou půdu pod nohama a nejistý krok změnit v ten,  
kterým vyšlapeme cestu pro sebe a své děti. Od 7. 3. 2019!
http://www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi
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22. února jsme se zúčastnili konference, kterou pod názvem 

BREAK THE SILENCE organizovala obecně prospěšná 

společnost proFem, o. p. s., a studentský spolek Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy, Common Law Society. Účelem konference bylo 

„prolomit ticho“ kolem sexuálního násilí, které je i v současné moderní 

době a naší vyspělé české společnosti stále tabuizované a opředené 

řadou mýtů a nereálných představ. Ačkoli byla konference již od ranních 

hodin a byla zakončena odpoledne velmi zajímavým simulovaným 

soudním jednáním, toto téma by bylo možné rozprostřít i do několika 

dní, aby měli erudovaní přednášející, jako PhDr. Alexandra Machková, 

Mgr. Veronika Ježková a další, dostatek prostoru. 
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O B Ě D Y  P R O  D Ě T I

V únoru byl čas odeslat zprávu z čerpání dotace za rok 2018 na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Závěrečná zpráva předkládá zhodnocení období od 1. 1. do 31. 12. 2018. Přináší ucelený 

přehled o aktivitách projektu Obědy pro děti za celý rok 2018.

Pro kalendářní rok 2018 získal projekt Obědy pro děti v rámci dotačního programu pro 

nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol od MŠMT 

dotaci v celkové výši 25 322 576 Kč.

Vzhledem k tomu, že se této problematice věnujeme již šestý školní rok a jsme zdaleka 

největším projektem svého druhu v České republice, bereme svou účast ve výběrovém řízení 

dotačního programu jako povinnost.

Závěrečná zpráva mapuje období rozpočtového roku a zároveň je transparentním dokladem 

snah společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., a jejího projektu Obědy pro děti o soustavné 

zkvalitňování konkrétní poskytnuté pomoci potřebným dětem na základních školách po celé 

České republice. Ba co víc, je důkazem o tom, že cílem projektu Obědy pro děti je pomoc 

potřebným dětem a že děti jsou pro projekt na prvním místě. To potvrzuje fakt, že v projektu 

Obědy pro děti obědvají děti bez zbytečných prodlev a dále náš důraz kladený na participaci 

pedagogů základních škol při definování, plánování a realizaci veškerých kroků.

Gymnaziáni z Příbrami již tradičně uspořádali charita-

tivní akci Pečeme dobro a z výtěžku darovali na Obě-

dy pro děti finanční prostředky pro úhradu obědů 1 školáka 

na celý školní rok.

Dobro se jen nekoná, dobro se i peče

Čas na hlášení

DĚKUJEME  
ZA VAŠI 
PODPORU!

http://gymtv.pb.cz/na-gymnaziu-se-peklo-dobro/



P S A L I  O  N Á S

Za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Ivana Tykač, ředitelka

Přeji vám krásné březnové dny

ZPRAVODAJ WOMEN FOR WOMEN         ÚNOR 2019

Článek si můžete přečíst zde:
https://hlidacipes.org/o-cem-se-pri-obedech-zdarma-nemluvi-ve-skolach-se-vyhodi-jidlo-za-miliardy-korun/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Článek si můžete přečíst zde:
http://www.e-mostecko.cz/zpravy/co-se-chysta/124568-kurz-vedomeho-rodicovstvi-v-moste-nauci-lepe-rozumet-detem-i-sobe


