
Co je u nás nového a Co Chystáme

Milí čtenáři,
prázdniny a s nimi krásné teplé dny jsou za námi, ale s podzimem přichází zase jiné barvy, vůně  

a krásná slunná odpoledne. Příroda přímo vybízí k procházkám a houbaření a my zas pobízíme vás  

k pročtení našeho Zpravodaje a nakouknutí do naší práce. V létě jsme nezaháleli a pilně pracovali  

na projektech, a tak byl začátek školního roku i u nás naplněný očekáváním.

Jak již víte, čekal nás křest kalendáře, který jsme fotili pod hladinou. Připravovali jsme se na nápor škol, které  

se nově zapojí do projektu Obědy pro děti, a finalizovali naplnění vzdělávacích programů, které jsou velmi oblíbené.

Zpravodaj

PRAHA MOST

ZÁŘÍ 
2019

Naše projekty

Aktivity

Nábor uchazečů do vzdělávacích programů

V září probíhal na našich sociálních sítích nábor uchazečů do vzdělávacích programů – The Bridge, který 

pomáhá objevit nové příležitosti a lépe poznat sama sebe. Program The Career Bridge, kde lze získat 

vyšší sebevědomí a nové znalosti pro uplatnění v budoucí kariéře. A program Vědomé rodičovství, který je pro 

všechny rodiče, jenž chtějí rozvíjet své rodičovské schopnosti.

Červenec byl nábytkový 

Pomáhají nám i jednotlivci a to stojí za zmínku. Červenec byl totiž u nás nábytkový – díky štědrému daru si 

naše klientka vybavila část svého nového podporovaného bytu.

Máme novou posilu

Od konce srpna máme novou posilu. Nová kolegyně se jmenuje Monika a řeší převážně marketingové 

aktivity. I když je z úplně jiného odvětví, máme si co říct, smějeme se, a když je třeba, táhneme společně… 

za to naše lano :-)

Letem světem to u nás nejde. To už jistě víte,  tak si najděte chvilku a projděte s námi, co se nám v létě a v září povedlo.
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Společné setkání účastníků 

Pomohli jsme sedmi rodinám

V našich podkrovních prostorách proběhlo 8. 9. 2019 společné setkání účastníků vzdělávacích programů 

a Programu podporovaného bydlení a psychosociální pomoci. Nedělní den jsme tak zahájili 

společnou kávou a pod vedením lektorky Mgr. Jaroslavy Chaloupkové měli účastníci možnost si popovídat. 

Je obohacující poslouchat, jak se jim daří, co se jim povedlo a jak k tomu přispěly naše vzdělávací programy. Je 

vidět, jak se posunuli a umí si předávat radost, poznatky a zkušenosti z absolvovaných programů.

V létě jsme s projektem Adoptuj Marii pomohli 7 rodinám. Celkem jsme na kaucích pro naše klienty 

zaplatili 127 500 Kč a tím jsme jim dopomohli získat bydlení. Radost nám dělají také obrázky od dětí 

s popisem jejich přání. Chceme je totiž plnit..

Naši klienti s námi 

i sportují, sídlíme totiž 

v podkroví bez výtahu... 

není to tak vážné, protože 

vybíháme pouze do 3. patra

Já bych si přál 
v pokojíčku televizi 
a palandu, trochu 

hraček a skříň.

Já bych chtěla 
v pokojíku polici 
s hračkami, srdíčkový 
koberec a ze stropu 
zavěšená různá  
barevná světla.

Já bych si přál mít 

v pokojíku kamarádku, 

se kterou můžu odletět 

do vesmíru.

Přála bych si pokojíček, který má 2 patra.  V 1. patře je gauč  a televize a houpačka. Dole klouzačka, balonky, světlo, obrázek ve tvaru srdce.
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  Naše mostecká pobočka aktivně pracuje na setkávání se s partnery, kteří podporují naše vize. Naše milé 
kolegyně komunikují a propagují práci naší organizace v Mostě a okolí. Účastní se školení a workshopů 
s cílem posílení povědomí o organizaci a načerpání nových informací a dovedností.

  Září odstartovali vernisáží v Teplicích, kde se prezentovaly obrazy, které k problematice domácího násilí 
z projektu Prevence kriminality na místní úrovni vytvořily děti základních škol a vznikla z toho zajímavá 
putovní výstava.

   Naše pobočka hostila v polovině září setkání koordinační skupiny Osoby a rodiny v krizi a prevence 
sociálního vyloučení, která působí v rámci rozvoje a podpory procesů komunitního plánování obce. 
Koordinační skupina, jejíž jsme součástí, pořádá letos již 13. ročník akce s názvem Říjen pro neziskovky. 
Akce si klade za cíl podporu a prezentaci neziskových organizací Mostecka a pořádá se pod záštitou 
náměstkyně primátora Ing. Markéty Staré. 

  Společně jsme ladili detaily před zahájením a rozdělovali poslední úkoly. A že se nám povedlo být dobrým 
hostitelem, se ukázalo při rozpuštění skupiny, kdy účastníci neodcházeli jen s plnou hlavou úkolů, ale také 
naplněnými bříšky :-). A jaké to bylo? Dozvíte se v dalším vydání našeho Zpravodaje. 

PRAHA MOST

Zprávy z Mostu 

Charitativní akce Nadace Unipetrol

Platforma žen 

W4W se aktivně účastnilo také 

charitativní akce, kterou organizovala 

Nadace Unipetrol, spojené se sbírkou 

na zdravotní péči pro tři rodiny s dětmi 

s postižením, jejichž zdravotní stav 

komplikovaně zasahuje do běžného života  

celé rodiny. Kromě policistů, hokejistů, hasičů 

a letecké akrobacie zde program připravily 

také naše kolegyně a nepřehlušil ho ani rachot 

silných strojů motorkářů a motorkářek, kteří 

se v rámci akce vydali na Spanilou jízdu. 

Je pravidelná platforma 

podnikavých žen, které aktivně 

mění a utváří náš region. Rádi se 

s nimi setkáváme a propojujeme. 

A věřte, že je stále co řešit a kde 

podat pomocnou ruku.
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Kalendář má jméno

Vzhůru na hrady

PKO – koncert

Náš kalendář proběhl cílovou rovinkou. Při jeho přípravě jsme řešili: vyladění fotografií,  nastavení 

kalendária s popisky ke každé aktérce, dodělání textů a vytištění. Při všech aktivitách kolem kalendáře 

jsme také stihli vymyslet jeho název. V podstatě se to nabízelo a náš kalendář se jmenuje Pod hladinou. Víte, 

že fotila pod vodou Lucie Drlíková. Znáte již všechny aktérky, a tak věříme, že se spolu s námi těšíte na to, 

až podle něj budeme prožívat příští rok. A protože se nám vydání čísla protáhlo do října, křest kalendáře už 

proběhl, a to 1. 10. v Mail Room Bistru na Maltézském náměstí za účasti většiny aktérek, které se statečně 

pustily pod hladinu. Dnes přinášíme reportáž z tiskárny, kde jsme strávili celou noc. Ale výsledek stojí za to. 

Na reportáž ze křtu si, prosím, počkejte do dalšího čísla. 

Na našich stránkách www.women-for-women.cz/kalendar2020 si jej můžete objednat třeba hned :)

Ikdyž zůstáváme v podhradí, jsme za to moc 

rády. Léto si naše klientky užívaly na festivalech 

České hrady.cz, a to díky spolupráci s TV Prima. 

Děkujeme, že nás podporují, a slibujeme, že naše 

ruce v kotli pod pódiem nikdy nezaniknou :-)

Pražský komorní orchestr patří mezi čtyři nejstarší orchestry v Evropě a my jsme moc rádi, že patříme 

do jejich spektra, mezi organizace, jež podporují. Naše klientky se vždy velmi těší a vrhají se do svých 

skříní ladit outfity pro tyto milé příležitosti.

24. 9. 2019 od 19:30

Dvořákova síň Rudolfina

• Pavel Haas – Čtyři písně pro bas a komorní orchestr

• Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 6. F dur „Pastorální“

• Johannes Brahms – Koncert pro housle a orchestr D dur

• Olga Šroubková housle

• Roman Janál baryton

• Zbyněk Müller dirigent



K aždoroční zpětná vazba od základních škol a školních jídelen a vyhodnocení vlivu poskytnuté pomo-

ci jsou pro nás velmi důležité. 

Letos jsme obdrželi zpět vyplněný dotazník od rekordních 635 subjektů, z celkového počtu 939 

oslovených ZŠ/ŠJ. Výsledné hodnocení se tedy týká vzorku 5 091 sledovaných dětí, z celkového počtu  

8 119 podpořených školáků ve školním roce 2018/2019. I když byla možnost odeslat odpovědi 

anonymně, nebylo pole s názvem ZŠ/ŠJ vyplněno pouze u 131 subjektů.

Upřímně si vážíme důvěry ze strany škol, a to nejen při dotazníkovém šetření, ale i v průběhu ce-

lého roku, kdy se na nás obrací se svými dotazy, připomínkou či prosbou o radu, konzultují výběr 

a zajímají se o postup v projektu. 

Zkrátka: Má to smysl :-)

ZáŘÍ 2019Zpravodaj women for women         

Obědy pro děti 

kraj
Olomoucký
Moravskoslezský
Ústecký
Hlavní město Praha
Karlovarský
Pardubický
Plzeňský
Zlínský
Jihomoravský
Královéhradecký
Středočeský
Liberecký
Jihočeský
Kraj Vysočina

Počet ZŠ/ŠJ
70

102
82
78
16
80
25
73
62
73

118
46
80
34

kraj
Olomoucký
Moravskoslezský
Ústecký
Hlavní město Praha
Karlovarský
Pardubický
Plzeňský
Zlínský
Jihomoravský
Královéhradecký
Středočeský
Liberecký
Jihočeský
Kraj Vysočina

Počet DS
141
212
171
160

33
170
50

153
124
143
241
96

158
69

kraj
Olomoucký
Moravskoslezský
Ústecký
Hlavní město Praha
Karlovarský
Pardubický
Plzeňský
Zlínský
Jihomoravský
Královéhradecký
Středočeský
Liberecký
Jihočeský
Kraj Vysočina

Počet dětí
554

1217
1132
519
148
683
213
529
489
558
924
389
566
198

kraj
Olomoucký
Moravskoslezský
Ústecký
Hlavní město Praha
Karlovarský
Pardubický
Plzeňský
Zlínský
Jihomoravský
Královéhradecký
Středočeský
Liberecký
Jihočeský
Kraj Vysočina

Kč
 2 298 875 Kč 
 5 100 038 Kč 
 4 242 151 Kč 
 2 467 792 Kč 

 635 193 Kč 
 2 947 527 Kč 

 920 916 Kč 
 2 215 413 Kč 
 2 074 269 Kč 
 2 371 657 Kč 

 3 847 340 Kč 
 1 684 609 Kč 
 2 299 144 Kč 

 841 730 Kč 

Nejsou to jen čísla… i když...
Podívejte se, kolik se nám podařilo uzavřít darovacích smluv na Obědy pro děti ve školním roce 

2018/2019, dle jednotlivých krajů: 

939
škol

8 119
dětí

33,95
mil. Kč

1 921
smluv
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Dárci / Podporovatelé

A zase ta Metallica 

Burgerfest 2019

Často se nás dárci dotazují, jak se nakládá s eventuálními přeplatky ze stravování? 

Je to tak, že po ukončení období čerpání jsou vždy subjekty ZŠ/ŠJ vyzvány k vyúčtování záloh, 

na základě kterého je patrné a doložitelné, že poskytnutý dar byl řádně použit pro účely vymezené 

darovací smlouvou. Po našem schválení a v případě, že z vyúčtování vyplyne přeplatek (nemoc žáka, 

odhlášené obědy), je zasílán zpět na transparentní účet Obědy pro děti 888555999/5500. Odtud 

jsou finanční prostředky směřovány opět výhradně k účelu projektu Obědy pro děti, resp. k uhrazení 

obědů ve školních jídelnách pro potřebné děti.

Máme obrovskou radost!! Zase jsme to rozjeli v rockovém 

rytmu. Metallica nás i v letošním roce oslovila jako charita-

tivní projekt, který chtějí v České republice podpořit. Zpíváme si 

s nimi Sad but true, že všechny děti v 21. století nemohou oběd-

vat, ale plynule přecházíme na song One, kdy skandujeme Thank 

you, Metallica. You are the best! Představte si, kolik dětí, díky je-

jich podpoře, může obědvat – 72 000 dětí! V rámci svého letošního 

pražského koncertu předali členové skupiny Metallica šek pro Obědy pro děti, tentokrát na bezmála  

1,8 milionu korun! Příště našim hudebním dárcům budeme již rovnou zpívat Welcome home, Metallica. 

Thank you for your solidarity

Když se řekne Burgerfest, začnou se nám sbíhat sliny. Ty dva dny, které jsme tam s naším stán-

kem strávili, jsme si náležitě užili!! Každopádně se nám díky Burgerfestu, unikátnímu dvoudennímu  

food-kulturnímu festivalu, podařilo navíc umožnit stravování jednoho žáka po celý školní rok.

Velmi si vážíme Nespresso akce v TKF zóně, kde si mohli návštěvníci koupit výtečnou kávu a zároveň 

přispěli celou částkou na Obědy pro děti. I část finančních prostředků z nákupu sortimentu Limitované 

edice směřovala přímo na transparentní účet projektu. Děkujeme také projektu Talíř za halíř. Díky daru 

celkem 5000 Kč již nyní další školák obědvá.

A dozvěděli jsme se, že Burgerfest je tu stejně „dlouho“ jako my. Tak jako W4W vznikl v roce 2012 a v sou-

časné době je největším Burgerovým festivalem v Evropě. Pohodový zářijový víkend 7.–8. 9. byl opravdu 

šťavnatý, výživný a především prospěšný. Děkujeme Premium Gastro za možnost být u toho ;-)

Tady v té 
pokladničce je  

5 tisíc. Děkujeme 
a jeden školák má 

zajištěné obědy  
na celý rok!!
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Velká cena Temelína

Festival mimoškolních aktivit  
s organizací Věda nás baví 

Byl víkend nabitý silniční cyklistikou v blízkosti Týna nad Vltavou. Účastí ve Velké ceně Temelína 

a koupí trička s logem závodu byl také podpořen projekt Obědy pro děti. Z prodeje triček byly 

poskytnuty finanční prostředky ve výši celkem 5000 Kč. I v tomto případě je díky této iniciativě a všem 

přispívajícím o jednoho spokojenějšího školáka víc…

Děkujeme!!

Každý rodič je rád, když jeho děti utužují přátelství v kolektivu kamarádů, a proto jsme se připojili 

k akci Festival mimoškolních aktivit, která se konala pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany 

Černochové. Na Palackého náměstí v Praze byly prezentovány nabídky kroužků, příměstských táborů, 

vědeckých experimentů, kreativních workshopů a sportovních aktivit. S organizací VĚDA NÁS BAVÍ 

spolupracujeme již nějakou dobu i v rámci W4W Dne rodiny a navíc i naše organizace podporuje 

mimoškolní aktivity dětí našich klientek s ambicí posilovat jejich sebevědomí a spokojenost.  

Spojovat – Nerozdělovat, na tom se shodujeme.

...to je naše Bára, cyklistka  

v temelínském tričku

Tady jsme ;-)

Za tým Women for Women, o.p.s.
Ivana Tykač, ředitelka

Přeji krásný plodný nový školní rok  
vašim dětem a podnětný, barevný  

a hřejivý podzim vám všem.


