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Co je u nás nového a co chystá me
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2015

Naši milí přátelé,

doufám, že jste tento měsíc prožili příjemně. Prázdniny jsou za dveřmi a všichni
jsme již v očekávání, jaké vysvědčení nám naše dítka přinesou. Každopádně nás
všechny čeká čas dovolených a příjemně strávené chvíle s rodinou a přáteli.
Všichni si to báječně, naplno a ve zdraví užijte!

Co je u nás
nového?
V projektu Obědy pro děti pomalu
uzavíráme další školní rok a již nyní
známe výsledky. Ve školním roce
2014/2015 se nám společně podařilo
kompletně pomoci celkem 2092
dětem z 458 základních škol
z celé České republiky.

D

le tohoto můžeme již nyní předpokládat, že se bude

Příběh projektu
Projekt Obědy pro děti byl zahájen 12. 9. 2013

První děti obědvaly od 1. 10. 2013

370
dětí

Školní rok
2013/2014

93

základních škol

opakovat model z loňského září a tak počátkem noVyplaceno

vého školního roku 2015/2016 budeme potřebovat zajistit

744 374 Kč

pomoc více než dvěma tisícům dětí z celé České republiky.
V číslech to znamená: 400 000 jednotlivých školních obědů a 10 000 000 Kč.

2
092
dětí

Na transparentním účtu nám k 29. 6. 2015 zbylo
1 960 674,48 Kč. Tato částka bude samozřejmě využita
na obědy pro další školní rok 2015/2016.
K 26. 6. 2015 jsme obdrželi již 24 nových žádostí, které se
týkají 150 dětí z celé České republiky. Finanční potřeba pro
tyto děti činí 644 338 Kč.

Školní rok
2014/2015

458
základních škol
Vyplaceno

5 238 901 Kč
Je to smutné, ale stále nejde o konečné číslo.
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Vlivy na dítě
B

ohužel, ne všichni si uvědomujeme, jak zásadně se dětí dotýká, když nemohou z finančních důvodů chodit na obědy se svými spolužáky do školní jídelny. Jak pouhých 25 Kč funguje na děti doslova jako „živá voda“. Zde jsme se pokusili obsáhnout vše, co nám děti

sdělily svými příběhy.

–

– Dlouho jsem se cítil jiný a bojím se jít poprvé na oběd
– Bojím se, že se to dozvědí ostatní a budou mou situaci řešit mezi sebou
– Nechci být jiný než ostatní
– Snad budu mít obědy i příští rok

+

+ Mám zajištěno teplé a pravidelné jídlo
+ Mohu chodit na obědy se svými spolužáky a mít stejné zážitky jako oni
+ Mám energii na odpolední školu
+ Mám vyšší sebevědomí a motivaci do učení
+ Zlepšuje se mi docházka
+ Cítím se ve škole lépe a cítím, že se lépe cítí i maminka
+ Vidím, že cizím lidem záleží na nás dětech; až budu velký, pomohu také

Ty a školní oběd
Jak jistě již víte, ocenili jsme třicet
nejlepších autorů slohových prací
na téma TY A ŠKOLNÍ OBĚD s podtitulem „Napiš nám, co pro tebe školní
oběd znamená a jak je důležitý“.

D

ěti od nás dostaly diplomy, pastelky a NIVEA, náš
hlavní partner projektu Obědy pro děti, nám věnovala

pro vítěze krásné kosmetické balíčky. Ty možná udělají dětem dvojí radost, protože se o dárek mohou podělit a vě-

novat dárek své mamince. Všichni víme, že člověk má větší
radost z toho, když dárek dává, než když jej přijímá.

h l avn í pa r tne r
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Ocenění reklamní kampaně
Tento měsíc získala kampaň OBĚDY PRO DĚTI bronzové
ocenění v soutěži ČESKÝ DIREKT A PROMO, která
oceňuje efektivní a inovativní reklamní kampaně.
Díky patří agentuře COMTECH, paní Anně Kovačič
a dalším, kteří se na přípravě a realizaci kampaně podíleli.
Zde naleznete celkové výsledky soutěže:
http://www.ceskydirekt.cz/vysledky/vysledky-2015/

Divadelní večer jako
poděkování donátorům
Dne 11. 6. 2015 jsme uspořádali jménem
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
a projektu Obědy pro děti divadelní večer
jako poděkování největším donátorům projektu, který v právě končícím školním roce
pravidelně platí školní obědy takřka 2100
dětem po celé České republice.

V

krátkém úvodním programu vystoupili také ředitelka základní školy a vedoucí školní jídelny, které jsou zapojeny v projektu Obědy

pro děti. Obě dámy zdůraznily, že se v praxi potvrzuje, že školní oběd
pro děti, jejichž rodiče si ho nemohou dovolit platit, je nejen o výživě

a energii, ale také o sociálních aspektech. Jindy z kolektivu vyloučené
děti jsou opět součástí dětské školní party a pozitivně se to projevuje
jak na docházce, tak prospěchu. Součástí úvodního bloku bylo také čtení
ze slohových prací přihlášených do soutěže Ty a školní oběd, které velmi autenticky přenesly na všechny přítomné emoce, které zažívají děti
do projektu zapojené, ale i jejich šťastnější spolužáci, pro které je projekt doslova praktickou výukou solidarity. Poté všechny pozvané čekal
příjemný zážitek ze zhlédnutí velmi zdařilého divadelního představení
s názvem „JISTĚ, PANE PREMIÉRE“. Byl to opravdu velmi příjemný večer.
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Aktivity
Program „Hranice“
I v měsíci červnu jsme pokračovali v sebepoznávacím
programu na téma HRANICE, aneb jak si je uvědomit,
dokázat, vytvořit a především udržet…

Veletrh sociálních služeb
Ve čtvrtek 18. 6. jsme se zúčastnili 2. ročníku Veletrhu sociálních služeb
Prahy 1 na Střeleckém ostrově. Měli jste tak možnost potkat se s námi
a dalšími kolegy a zeptat se na vše, co vás zajímá. Počasí nám tentokrát
relativně přálo a už se těšíme na 3. ročník.

Strážný anděl aneb vídeňská operka
A v neposlední řadě jsme v červnu navštívili s klientkami projektu Podporovaného bydlení a psychosociální péče Malostranské divadlo u stolu, kde nás čekal klubový pořad Jana Kačera a Vlastimila Venclíka
s názvem „Strážný anděl aneb vídeňská operka“. Původní rozhlasová hra byla oceněna před lety v autorské rozhlasové soutěži na stanici Vltava. Později z této hry vznikla hra divadelní rozšířením motivu a prohloubením postav. Vznikla tak divadelní hra „Strážný anděl aneb vídeňská operka“. Příběh hry je soustředěn kolem vztahu české ženy, která na inzerát přijme práci v rodině bohatého rakouského podnikatele
s českými kořeny. Rozvíjí se peripetie vztahů mezi osmdesátiletým podnikatelem a třicetiletou ženou…

KÁBA CUP
V závěru měsíce jsme se na pozvání účastnili finále dětského fotbalového turnaje KÁBA CUPu, který je pro děti pořádán již druhým
rokem. Na začátku byla myšlenka utužit malé fotbalisty v jejich zálibě a to se daří. Ve druhém ročníku se hranice tohoto turnaje rozšířily a družstev malých fotbalistů je stále více. Tentokrát si KÁBA
CUP vybral pro podporu projekt Obědy pro děti a při dražbě osobně
podepsaného fotbalového dresu klubu JUVENTUS TURÍN, a to českého reprezentanta Pavla Nedvěda, který se po skončení své kariéry
stal manažerem tohoto fotbalového velkoklubu, jsme získali částku
ve výši 9 100 Kč, která symbolizuje obědy na celý školní rok pro dvě
děti. Děkujeme!
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Pomozte

nám nakrmit děti

jídlem
a láskou

Ještě jednou mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli, přispívají
a přispívat budou, protože se vážně ukazuje, že nám Čechům není
lhostejné, za jakých podmínek některé české děti vyrůstají. I když
začínají prázdniny, nový školní rok je za dveřmi a potřebných dětí
bude v novém roce ještě více. Naším cílem bude pomoci opět všem
potřebným dětem, o kterých se prostřednictvím jejich základních škol
dozvíme. Budeme moc rádi, když se k nám znovu přidáte.
V tuto chvíli je ten nejsprávnější čas.
Děkujeme všem a vážíme si této pomoci!

za WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
vám přeje krásné prázdniny
Ivana Tykač
Ředitelka

