Projekt Obědy pro děti (příspěvek na stravné)
Od 2. 1. 2017 naše škola získala na základě žádosti finanční prostředky z projektu Obědy pro děti příspěvek
na stravné za podpory Obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN o. p. s. (zabývá se poskytováním
konkrétních projektů a mapováním potřeb cílové skupiny, jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro
zlepšení jejich situace).

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče
nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Jedná se o děti, které nemají vidinu zlepšení
situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem.
Druhou podmínkou k získání této dotace je, že rodiče těchto dětí se snaží svou špatnou situaci řešit.
Pomoc těmto dětem je poskytována prostřednictvím základní školy na základě darovací smlouvy tak, aby
se obědy dostaly opravdu k dětem a finanční pomoc nemohla být zneužita.
Do programu jsme zařadili děti samoživitelů a děti, jimž se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich
tíživá finanční situace jim to neumožňuje (děti jsou pak vyřazené z kolektivu a nemohou se účastnit
školních akcí). Zařazením těchto žáků do projektu předpokládáme zlepšení této situace. Jedná se o žáky,
kteří mají pravidelnou docházku do školy, je vidět jejich snaha zapojovat se do školních akcí a jejich zákonní
zástupci se o ně řádně starají. Zařazení žáci nesmí mít neomluvené hodiny.
V současné době se jedná o 26 žáků.
Mgr. Hana Špinková, ředitelka školy
Více zde: http://www.obedyprodeti.cz/ nebo v dokumentech školy.
Na projekt Obědy pro děti může přispět i kdokoliv z Vás, více informací zde:
http://www.obedyprodeti.cz/chci-take-prispet
http://www.obedyprodeti.cz/transparentni-ucet
DALŠÍ INFORMACE OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI WOMEN FOR WOMEN O. P. S. K PROJEKTU:
Zásadně neposkytujeme finanční příspěvek přímo rodinám dětí, našimi partnery pro realizaci projektu jsou
základní školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace.
Chráníme identitu dětí zařazených do projektu. Anonymita jejich údajů je zaručena, zásadně
nezveřejňujeme jména dětí a rodin, zařazených do projektu. Škola, do které dítě dochází, samozřejmě ví,
o koho se jedná, ale dodržuje pravidla a diskrétnost při vyřízení příspěvků a zajištění obědů. V tomto je
projekt velice křehký.
Donátoři nepodporují konkrétní děti, ale projekt jako celek. Pomoc je čerpána dle aktuálního
stavu. Finanční podporu dárců je možno, po individuální konzultaci, směřovat např. do konkrétního
regionu. Základní školy nevyčerpané zálohy vyúčtovávají a případné přeplatky (nemoc, nepřítomnost ve
škole) vrací zpět na transparentní účet projektu. Toto je také zakotveno v darovací smlouvě 2016.
Více zde: http://www.women-for-women.cz/

