Tisková zpráva
Sbírka hradí dětem školní obědy
29. září 2016 České Budějovice

Místo chleba s máslem teplý oběd pro školáky. Peníze z finanční sbírky spolku Dialog CB letos podporují
již 25 žáků českobudějovických škol.
Spolek Dialog CB organizuje sbírku „B.O.D.“ (Budějcké obědy dětem) od listopadu 2015 ve spolupráci s oddělením
sociálně právní ochrany dětí (SPOD) českobudějovického magistrátu. Obědy jsou placeny vytipovaným dětem v péči
SPOD, kterým je rodiče aktuálně nemohou uhradit. V okamžiku zlepšení sociální a finanční situace rodiny přechází
úhrada obědů opět na rodiče.
I přes cenu 25 korun za jedno teplé jídlo ve školní jídelně některým dětem nejsou jejich rodiče schopni z důvodů
finanční tísně obědy zajistit. Takové rodiny v nouzi vytipují pracovníci sociálně právní ochrany. Rodičům následně
nabídnou pomoc a s příslušnou školou domluví pro žáka úhradu obědů. Škole tyto náklady měsíčně hradí spolek
Dialog CB z účtu obědové sbírky“, říká Dana Kalistová, předsedkyně spolku Dialog CB.
Z vybrané částky ve výši téměř 38 tisíc korun se za školní obědy pro zatím 20 vytipovaných dětí utratilo od listopadu
2015 již přes 26 tisíc korun. Od října půjde o dalších pět školáků navíc. U dvou dětí již byla, díky zlepšení situace
rodiny, podpora ukončena.
Zpravidla jde o děti z neúplných rodin, kdy se jeden z rodičů nepodílí na výchově a finančním zabezpečení dítěte a
vše zůstává na rodiči samoživiteli, matce či otci. „Doba, po kterou jsou školákům hrazeny obědy, je časově omezená.
Pracovnice SPOD podporované rodiny nadále sledují a při zlepšení situace přeberou placení obědů opět rodiče.
Důležitá je rychlá pomoc v aktuální tíživé situaci rodiny,“ dodává Dana Kalistová.
Případní dárci mohou do sbírky přispět bezhotovostně zasláním peněz na sbírkový účet (2400870864/2010) nebo
v hotovosti prostřednictvím kasičky, umístěné v Dobrém bistru v budově radnice. Umístění dalších kasiček
zveřejníme na webu DialoguCB.
Příběhy dvou rodin:
Mezi rodiče, kteří tuto pomoc využili, patří i pan Martin. Do péče má svěřenou dceru drogově závislé matky, která o
Jarušku nejevila zájem. Martin převzal do péče i jejího mladšího bratra Nikolase, u kterého je určen matrikový otec,
rovněž drogově závislý. Výživné na děti matka nehradí. Sourozence, s nimiž Martin žije na ubytovně, převzal bez
oblečení a školních pomůcek, vše musel pořídit. Martin je hlášený na úřadu práce, o obě děti však řádně pečuje. Nyní
i pro mladšího Nikolase dojednal docházku do školy a hledá zaměstnání. Sbírkový účet dětem od září hradí měsíční
obědy ve výši 500 korun na jedno dítě.
Neprovdaná Jana žije sama se synem. Otec Jiříka je ve výkonu trestu odnětí svobody a nehradí výživné. Jana je
uznána invalidní. Invalidní důchod jí však dosud nebyl vyplacen a pobírá pouze dávky do výše životního minima. Jana
již nemá rodiče a není ani nikdo z rodiny, kdo by jí pomohl těžkou finanční situaci překlenout. Na obědy pro Jiříka
přispěla sbírka zatím částkou 2 100 korun.
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----------------------------------------DialogCB z. s. (zapsaný spolek)
Založený v roce 2014 za účelem podpory fundraisingu, navázání spolupráce a partnerství subjektů neziskového a ziskového
sektoru v Českých Budějovicích. Zformoval se spoluprací v rámci festivalu neziskových poskytovatelů sociálních služeb „Divsefest“
(2012 a 2013).
Aktivity spolku:





organizace a podpora fundraisingu,
spolupráce ziskového a neziskového sektoru,
organizace akcí k podpoře českobudějovických a jihočeských neziskových sociálních organizací.
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