TISKOVÁ ZPRÁVA

„Prudce roste počet dětí, jejichž rodiče nemají jak zaplatit školní
obědy. Naši pomoc potřebuje už 13 tisíc školáků a bude hůře,"
upozorňuje Ivana Tykač
Praha, 30. 6. 2022 Projekt WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W): Obědy pro děti pomáhá už
devátým rokem dětem v celé ČR. Je určený na podporu žáků, jejichž rodiče jim kvůli tíživé
ekonomické situaci nemohou zaplatit školní obědy. Z pouhých 370 dětí v roce 2013 se počet
těch, které potřebují pomoci, zvýšil letos na téměř 13 000. Situace nízkopříjmových rodin se ale
dramaticky zhoršuje a bude ještě hůře, upozorňuje Ivana Tykač, ředitelka a zakladatelka W4W.
„Jen díky dlouhodobé velké ochotě našich sponzorů dokážeme tento ohromný počet dětí uspokojit," říká
Ivana Tykač. „Děti díky nim nepřijdou o své často jediné teplé jídlo denně a zůstanou v kolektivu svých
spolužáků. Finanční dar má proto velký sociální efekt, který společnost potřebuje."
Zájem o pomoc v rámci projektu W4W: Obědy pro děti se zvyšuje ve všech krajích ČR. Zatímco v prvním
školním roce (2013/2014), kdy byl projekt spuštěn, podpořila W4W přibližně 370 žáků z 93 škol. Vloni to
bylo už 9 709 dětí z 955 škol. Letos číslo atakuje 13 tisíc (12 738 dětí). Největší poptávka po příspěvku na
teplý oběd je v Moravskoslezském kraji (1 995 dětí) a Ústeckém kraji (1 821 dětí).
Projekt W4W: Obědy pro děti byl také jedním z impulsů ke zřízení programu podpory ze strany
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro nestátní neziskové organizace k podpoře
školního stravování žáků základních škol. V rámci tohoto programu získal letos v červnu dotaci pro rok
2022 ve výši 60 milionů Kč. Tato částka však nepokryje celkovou potřebu. Kvůli Covidu, rostoucím cenám
potravin, služeb, nákladům na bydlení, cen energií a zvyšující inflaci se do existenčních problémů dostává
stále více rodin. Průměrná cena školního oběda na základní škole vzrostla z 25,- Kč na 30,Kč/oběd/den/dítě a dál roste. Školní jídelny, které obědy v posledním půl roce nezdražily, vědí, že od září
je zvyšování cen nemine.
„Nesmírně si vážíme podpory všech našich dárců, díky kterým jsme to tento poslední půl rok bez problémů
a omezení zvládli,“ říká zakladatelka W4W Ivana Tykač. „Každý dar se počítá. Každých třicet korun, které
přijdou na náš transparentní účet, zaplatí teplý oběd jednomu dítěti. Díky němu nepřijde o oběd, ale ani o
společnost ostatních spolužáků. Peníze tak významně pomáhají i k sociální integraci dětí. Jsme vděčni, že
jak naši soukromí dárci, tak MŠMT nám dlouhodobě důvěřují a pomáhají nám poskytovat podporu dětem,
které to potřebují nejvíce. Obáváme se však příštího školního roku. Řada rodin bude k úhradě drastických
nedoplatků na zálohách vyzvána až v druhé polovině tohoto roku. Dětí, kterým jejich rodiče nebudou moci
zaplatit školní obědy, proto na podzim razantně přibude,“ uzavírá Ivana Tykač.
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O nás:
WOMEN FOR WOMEN je obecně prospěšná společnost, která byla založena dne 12. října 2012 manželi
Ivanou a Pavlem Tykačovými. V prvních dvou letech existence se WOMEN FOR WOMEN zaměřila
především na pomoc ženám a jejich dětem, které byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně,
hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupem času se pomoc společnosti
rozšířila na podporu a pomoc samoživitelkám a samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to jak v rámci
konkrétních projektů, tak i programů a poraden. Letos obecně prospěšná společnost WOMEN FOR
WOMEN oslaví 10 let své existence.
www.women-for-women.cz
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