Významné podpory a záštity

Základní principy projektu

• Projekt získal v říjnu 2014 záštitu Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR.
• V srpnu 2015 se podařilo získat záštitu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
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• V červnu 2015 se WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., stala
členem pracovní skupiny MPSV ČR s názvem „Obědy
do škol“, pro zavedení opatření ke snižování potravinové

Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v situaci,
Anonymita žáků
a rodičů

Součinnost
se školou

Do poslední
koruny

deprivace dětí financovaných z Operačního programu
Projekt Obědy pro děti pomáhá dětem v důležitých aspektech:

potravinové a materiální pomoci.
• V srpnu 2015 získal projekt záštitu Svazu měst a obcí České

• stravování ve školních jídelnách zajištuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu,

republiky.
• V listopadu 2015 získal projekt záštitu Asociace krajů České

kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy
ve školních jídelnách. Dětem, pro které mohou být obědy
ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem,
ač se rodiče snaží tuto situaci řešit. Projekt je celorepublikový,
jsou stanovena kritéria pro výběr potřebných dětí
a partnerem projektu je základní škola.

• pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů,
bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků,

republiky.
• Hlavním partnerem projektu Obědy pro děti se počátkem
roku 2015 stala NIVEA, v rámci své kampaně NIVEA pečuje
o rodinu.
• Pro rok 2016 a 2017 získal projekt významnou finanční

• dle výsledků našich studií můžeme říci, že při zapojení dítěte
do projektu dochází ke zlepšení jeho školní docházky a prospěchu.

O nás

podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN

v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organi-

byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými

zace k podpoře školního stravování žáků základních škol.

s cílem pomáhat především ženám s dětmi, které se ocitly v akutní
tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale

„Jsme rádi, že naše aktivita a iniciativa dokázala přimět
státní instituce k hledání řešení a k aktivní pomoci.“

aktivně přistupují k řešení svých problémů.
Projekt Obědy pro děti byl zahájen paní Ivanou Tykač dne
12. 9. 2013, první děti obědvaly 1. 10. 2013, a je jedním z hlavních
projektů společnosti.

Přehled poskytnuté pomoci v číslech
Obědy pro děti: 2013–2017

Kontakty

Školní rok

Děti ZŠ/ŠJ

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

2013/2014

370

93

744 374 Kč

2014/2015

2 092

458

5 538 901 Kč

2015/2016

3 286

664 10 090 139 Kč

Obědy pro děti

2016/2017

5 121

751 19 098 227 Kč

E-mail: info@obedyprodeti.cz

Uhrazeno

Údaje ke dni 21. 4. 2017.

Od roku 2013 projekt umožnil
obědvat ve školních jídelnách
bezmála 11 000 potřebným dětem.

Adresa: Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
www.women-for-women.cz

Telefonní číslo: +420 222 269 840
www.obedyprodeti.cz

Záštita

Podpora

Hlavní partner

facebook.com/obedyprodeti

Obědy pro děti s finanční podporou MŠMT na rok 2016 a 2017.

Jaký je postup?
Pomoc formou obědů je poskytována na základě darovací smlouvy přímo prostřednictvím základních škol a školních jídelen.

Co mám dělat, pokud potřebuji
pomoci?

Jsou stanovena základní kritéria pro zařazení žáků do projektu,

ZŠ/ŠJ – jste naším hlavním partnerem v tomto projektu.

s každou školou je žádost řešena individuálně. Ze strany školy je

Neváhejte se na nás obrátit, seznámíme vás s podmínkami

učiněn předvýběr dětí, které potřebují pomoci, a uvedena částka

pro zařazení školáka do projektu a s potřebnými kroky,

na úhradu obědů pro konkrétní období. Registrace školy do sys-

které bude nutno učinit.

tému, veškeré podklady i vyúčtování jsou zpracovávány v online

Chcete podpořit Obědy pro děti?
Pokud se chcete stát dárcem projektu, stačí zvolit částku a ode-

aplikaci Obědy pro děti. Smyslem elektronického zpracování je

RODIČE – obraťte se na svou školu, informujte ji o této

zjednodušení a zrychlení vyřízení celého procesu. Ze strany školy

možnosti pomoci a svém zájmu na využití našeho projektu.

je třeba zajistit nutné kroky jako souhlas rodičů vytipovaných

pořídíme jeden školní oběd za 25 Kč, tzn. náklady na jeden měsíc

Naším partnerem musí být škola, která s námi vyřídí vše

dětí a souhlas zřizovatele školy, pokud škola nemá přijetí účelově

jsou 500 Kč a žák obědvá za 5 000 Kč po celý školní rok. Hodnoty

potřebné. Zapojení se do projektu je pro školy dobrovolné.

se mohou, dle věku školáka a regionu, mírně lišit. Budeme rádi,

určeného daru odsouhlaseno ve zřizovací listině. Po splnění všech

slat ji na náš transparentní účet. Pro vaši představu, průměrně

pokud zvolíte jednorázový příspěvek, oceníme i pravidelné opako-

náležitostí je se školou nebo školní jídelnou, jako samostatnou

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI – pokud chcete projektu

příspěvkovou organizací, uzavřena darovací smlouva na příspěvek

využít pro některé z dětí, obraťte se na školu, do které dítě

v dohodnuté výši a již nic nebrání, aby děti mohly začít chodit

důvodů nutné zachovávat anonymitu dětí využívajících projekt,

dochází. Naším partnerem musí být škola, která s námi

na školní obědy. Po ukončení období je přijatý dar vyúčtováván

nemůžeme tak váš příspěvek spojit přímo s konkrétním dítětem.

vyřídí vše potřebné.

Naším partnerem jsou školy. V případě vašeho zájmu o zacílení fi-

a nevyužité finanční prostředky jsou vráceny zpět na transpa-

nančních prostředků do konkrétního regionu s vámi tuto možnost,

rentní účet.

Které dítě může být
do projektu zařazeno?
Obědy pro děti je projekt určený zejména dětem, jejichž
sociální situace je vážná a dlouhodobá. Pro odsouhlasení
pomoci se přihlíží k potřebnosti podpory, životní a finanční situaci rodiny a k vyjádření školy. Ředitelé
škol společně s pedagogy vytipovávají potřebné děti dle své pedagogické praxe a kontaktu
s dětmi a jejich rodinami. K výběru dětí je
třeba přistupovat na obou stranách opravdu
zodpovědně, uváženě a cíleně. Primárně je pomoc
cílena tam, kde rodiče o dítě pečují, k řešení své
životní situace přistupují aktivně, spolupracují se
školou a pomoci si váží.

„Absence školního oběda může mít pro psychický
a sociální vývoj dítěte naprosto fatální důsledky.“

vané příspěvky. U poskytované pomoci je však z pochopitelných

s ohledem na aktuální stav žádostí od škol, rádi zkonzultujeme.

Dopady poskytnuté pomoci
Na konci každého školního roku vyhodnocujeme dopady
poskytnuté pomoci. Smyslem je ukázat, že školní obědy mají
vliv na socializaci dětí i na jejich studijní výsledky. Oběd děti
nasytí, ale díky němu získají i daleko víc:
• zlepšují si školní docházku,
• zlepšují si školní výsledky,
• lépe se začleňují do kolektivu svých
spolužáků,
• jsou iniciativnější a sebevědomější,
• jsou soustředěnější a klidnější.
Pro děti znamená dostupný školní oběd to,
že se necítí jiné, že jsou součástí školního dění a mohou
sdílet stejné zážitky jako ostatní spolužáci. A to vše jim
přináší další důležitou věc – motivaci.

Transparentní účet
Je zřízen transparentní účet Obědy pro děti, ze kterého jsou
finanční prostředky 100% využity na úhradu školních
obědů potřebných dětí. Provoz projektu a společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., je financován odděleně,
z jiného bankovního účtu.

Chcete pomoci individuálně
či s vaší firmou?
Rádi bychom s dárci navázali kontakt, aby nešlo o anonymní dary.
Pokud chcete, ozvěte se nám. Na vyžádání samozřejmě vystavíme
potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu. Nabízíme možnost
zkontrolovat jasnou a transparentní evidenci pohybů, darů a plateb na našem účtu. Rádi si s vámi domluvíme osobní schůzku.

Číslo transparentního účtu: 888 555 999/5500
Děkujeme, že pomáháte s námi.

