
Projekt OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2022/2023 
 

Rádi bychom Vás informovali o navázání spolupráce se společností WOMEN FOR WOMEN.  
 
Projekt Obědy pro děti umožňuje sociálně znevýhodněným dětem chodit na školní obědy 
tím, že je finančně podporuje a platí jim školní obědy prostřednictvím finančních darů ze 
soukromých i veřejných zdrojů. Cílem projektu je pomoci dětem, jejichž rodiče se ocitli 
v tíživé finanční situaci a placení školních obědů si nemohou dovolit. Díky projektu získají děti 
nejen zdravou a vyváženou stravu, ale jelikož je oběd důležitou společenskou událostí, jsou 
také chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků. Děti do projektu vybírá přímo škola, 
která zná děti a jejich aktuální situaci nejlépe. Vybraným dětem je zaručena anonymita. 
Příspěvek na obědy je vyplácen přímo škole, nikoli rodičům, a nevyčerpané stravné se vrací 
zpět projektu. Tento projekt je realizován s podporou MŠMT.  
 

 Nestyďte si říci o pomoc 
Rodiče se mohou obrátit na třídního učitele svého dítěte, nebo vedení školy a informovat se 
o této formě pomoci a svém zájmu využití. 
Škola a její pracovníci zaručují anonymitu žáků i rodičů zapojených do projektu. 
Pro děti znamená dostupný školní oběd to, že se necítí jiné, jsou součástí školního dění a 
mohou sdílet stejné zážitky, jako ostatní spolužáci. Prokázáno je také, že oběd děti nejen 
nasytí,  ale  díky němu děti získají daleko víc. Zlepšují si školní docházku, jsou iniciativnější a 
sebevědomější, soustředěnější a klidnější, také se lépe zapojují do kolektivu spolužáků. 
Pro rodiče stačí udělat pouze 2 základní kroky a poté nebrání nic tomu, aby dítě začalo chodit 
na obědy. 

1. Obrátit se na školu 
2. Dát souhlas s nakládáním s osobními údaji (formulář k doptání u paní zástupkyně) 
Rodiče bychom dále rádi požádali, aby své dítě řádně odhlašovali z obědů. Ušetřené finanční 
prostředky budou vráceny zpět na transparentní účet. 
 

Certifikát W4W 

Pro ty, kteří chtějí přispět, je možnost na e-shopu pomoci zakoupit certifikát 

https://eshop.women-for-women.cz/obedy-pro-deti/.  

https://eshop.women-for-women.cz/obedy-pro-deti/

