Další informace k projektu
Zásadně neposkytujeme finanční příspěvek přímo rodinám
dětí, našimi partnery pro realizaci projektu jsou základní
školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné

Cílem projektu je pomoci dětem,

příspěvkové organizace.

které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou

Chráníme identitu dětí zařazených do projektu. Anonymita

dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

jejich údajů je zaručena, zásadně nezveřejňujeme jména dětí

Dětem, jejichž situace je dlouhodobá až trvalá,

a rodin zařazených do projektu. Donátoři nepodporují kon-

které nemají vidinu zlepšení situace a pro které

krétní děti, ale projekt jako celek. Škola, do které dítě dochází,

mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným

samozřejmě ví, o koho se jedná, ale dodržuje pravidla

pravidelným teplým jídlem. Pomoc se poskytuje

a diskrétnost při vyřízení příspěvků a zajištění obědů.

prostřednictvím základních škol.

V tomto je projekt velice křehký.

O nás
Obecně prospěšná společnost wOmen fOr wOmen
byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pavlem
Tykačovými a pomáhá především ženám s dětmi, které
se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami
řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.
Projekt Obědy pro děti byl zahájen paní Ivanou Tykač

Anketa ve školách

dne 12. 9. 2013, první děti obědvaly 1. 10. 2013.

Na našem webu se obracíme na
základní školy s anketními otázkami,
abychom zmapovali situaci, kolik

Kontakty

dětí a kde se nestravuje ve školních

Telefonní číslo: 222 269 849, popř. 222 269 841

jídelnách ze sociálních a finančních

Adresa: Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4

důvodů, jaké jsou náklady na

Email: info@obedyprodeti.cz

stravování dětí, a některé další

www.obedyprodeti.cz

informace. Ředitele škol tímto
prosíme o zodpovězení, a to
nezávisle na žádosti o poskytnutí
pomoci, pomůžete lepší
efektivitě projektu.

S podporou

Jaký je postup?
Pomoc formou obědů je poskytována přímo prostřednictvím

Co mám dělat,
pokud potřebuji pomoci?

základních škol. Škola by měla mít již učiněn předvýběr dětí,

Chcete podpořit tento projekt?
Pokud se chcete stát dárcem projektu, stačí zvolit
částku a odeslat ji na náš transparentní účet. Pro vaši

které potřebují opravdu pomoci. Poté na základě jejich

ŠKOLY – jste naším hlavním partnerem v tomto projektu.

představu, náklady na jeden měsíc školních obědů jednoho

poptávky společně vybíráme děti zařazené do projektu.

Neváhejte se na nás obrátit, seznámíme vás s podmínkami

žáka se pohybují dle našeho průzkumu v rozpětí 300 až 800 Kč,

Po odsouhlasení výběru dětí a celkové částky je třeba ze

pro zařazení dítěte do projektu a s potřebnými kroky,

podle regionu a konkrétní školy. Budeme rádi, pokud zvolíte

strany školy zajistit další kroky jako souhlas zřizovatele školy,

které bude nutno učinit.

jednorázový příspěvek, oceníme i pravidelné opakované

pokud škola nemá přijetí konkrétního daru řešeno v zakladatelské listině, souhlas rodičů vytipovaných dětí. Po splnění

příspěvky. U poskytované pomoci je však z pochopitelných

rODIČe – obraťte se na svou školu, informujte ji o svém

důvodů nutné zachovávat anonymitu dětí, využívajících projekt,

těchto náležitostí je se školou uzavřena darovací smlouva,

zájmu na využití našeho projektu. Naším partnerem musí

nemůžeme váš příspěvek spojit přímo s konkrétním dítětem.

uhrazen příspěvek v dohodnuté výši a již nic nebrání,

být škola, která už by měla vědět, jak se na nás obrátit,

Naším partnerem jsou školy.

aby děti mohly začít chodit na školní obědy.

a vyřídí s námi vše potřebné.
Rádi bychom se všemi dárci navázali kontakt, aby

SOCIÁLnÍ PrACOVnÍCI – pokud chcete projekt

Které dítě může být
do programu zařazeno?
Obědy pro děti je projekt určený zejména dětem, jejichž

se nejednalo o anonymní dary a byla tak zachována

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

maximální transparentnost. Pokud chcete, ozvěte se nám. Kro-

dochází. Naším partnerem musí být škola, která už by měla

mě transparentního účtu nabízíme každému dárci individuálně

vědět, jak se na nás obrátit, a vyřídí s námi vše potřebné.

i další možnosti kontroly využití příspěvků a toho, že jsou čerpány jen a pouze na obědy pro děti. Domluvte si osobní schůzku.

sociální situace je vážná a dlouhodobá. Ve výběru dětí

Na vyžádání samozřejmě vystavíme potvrzení pro daňové účely

se přihlíží k potřebnosti podpory a sociální situaci rodiny

nebo darovací smlouvu.

dítěte. Na výběru dětí se aktivně podílí škola. Jsou dána
kritéria pro výběr a se školou se řeší vše individuálně.
K výběru dětí je třeba přistupovat na obou stranách
opravdu zodpovědně, uváženě a cíleně. Pokud je

Školní rok 2013/2014
Projekt pomohl celkem 370 žákům z 93 základních
škol v celé ČR. Na obědy byla v tomto období
vynaložena částka 744 374 Kč.

pomoc poskytnuta těm, které pomoc tolik
nepotřebují, ztrácí možnost pomoci

Veškeré příspěvky na projekt
Obědy pro děti budou 100%
využity ve prospěch projektu,

Toto bychom měli mít všichni

Školní rok
2014/2015

vždy na paměti. V tomto jsme

K 31. 12. 2014 bylo do programu

velmi odkázáni na spolupráci se

zařazeno celkem 1 005 žáků

školou vzhledem k její pedagogické

z 200 základních škol v celé ČR.

práci a kontaktu s dětmi

Na obědy byla ke stejnému dni

a jejich rodinami.

vynaložena částka 3 198 239 Kč.

ty, které pomoc opravdu potřebují.

Transparentní účet

na obědy pro děti. Zřídili jsme
pro tyto účely transparentní
účet u Raiffeisenbank, kde můžete
on-line sledovat příspěvky dárců a také
čerpání prostředků. Vlastní chod projektu a společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., je financován z běžného účtu,
který máme zřízen u jiné banky.
Číslo transparentního účtu: 888 555 999 / 5500

Děkujeme, že pomáháte s námi.

