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Řídicí orgán v souladu s čl. 13 nařízení č. 223/2014 o FEAD předkládá Pracovní
skupině OP PMP ke konzultaci Výroční zprávu o provádění OP PMP za rok 2016.
Zkonzultovaná výroční zpráva bude odeslána Evropské komisi prostřednictvím
systému SFC 2014 a to nejpozději do 30. 6. 2017

Dne: 16. 6. 2017
Zpracoval: Mgr. Robert J. Hřebíček, oddělení ostatních evropských fondů
Schválil: Ing. Ladislav Kučera, vedoucí oddělení ostatních evropských fondů
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1. Identifikace předkladatele výroční zprávy
Předkladatel:

Řídicí orgán OP PMP
Oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Předkládá:

Ing. Ladislav Kučera, vedoucí oddělení
ostatních evropských fondů

Druh materiálu:

materiál ke konzultaci

Sledované období:

Rok 2016

Datum předložení zprávy ke
konzultaci s PS OP PMP:

16. 6. 2016

2. Popis implementace
2.1

Informace o implementaci programu ve vztahu ke společným ukazatelům
v návaznosti na provedené částečné nebo zcela dokončené operace

V průběhu roku 2016 pokračovala standardní implementace všech specifických cílů
OP PMP.
SC I:
V rámci výzvy č. 30_15_002 probíhala v prvním pololetí r. 2016 realizace pilotních
projektů zaměřených na poskytování obědů potřebným dětem ve školních a
předškolních zařízeních. Jednalo se o projekty těchto krajů:



Liberecký kraj. Rozpočet 262 431 Kč (9 756 EUR1), podpořeno bylo 165 dětí ve
22 zařízeních;
Jihomoravský kraj. Rozpočet 623 278 Kč (23 170 EUR), podpořeno bylo 356 dětí
v 54 školních zařízeních.

Oba projekty byly řádně ukončeny v 07/2016, v 10/2016 provedl Řídicí orgán
kontrolu, v obojím případě bez nálezu.
V roce 2016 byla vyhlášena v rámci SC I jedna výzva:
1

Zde i na dalších místech dokumentu je využit kurs 1 EUR = 26,9 Kč.
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Výzva č. 30_16_003)


Do výzvy se zapojily již 4 kraje.



Otevřena pro příjem žádostí: 2. 5. 2016 – 1. 7. 2016



Příjemce dotace: Hlavní město Praha, kraje Jihomoravský, Liberecký a
Vysočina



Alokace výzvy: 20 mil. Kč (743 494 EUR)

Podpořeny byly všechny čtyři projekty:





Hlavní město Praha: Rozpočet 3 986 012 Kč (148 178 EUR), 67
zařízení, očekávaný počet podpořených dětí 714.
Jihomoravský kraj: Rozpočet 4 839 227 Kč (179 896 EUR), 48
zařízení, očekávaný počet podpořených dětí: 866.
Kraj Vysočina: Rozpočet 4 404 092 Kč (163 720 EUR), 40
zařízení, očekávaný počet podpořených dětí: 768
Liberecký kraj: Rozpočet 4 813 216 Kč (178 929 EUR), 40
zařízení, očekávaný počet podpořených dětí: 966

školních
školních
školních
školních

Realizace projektů potrvá do 08/2017 a přesné údaje o jejich realizaci budou
k dispozici v příštím výročním reportu.
SC II a III
V průběhu r. 2016 pokračovala realizace projektu Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám (projekt byl detailně popsán v předchozí výroční zprávě). Oproti
r. 2015 přibyla materiální pomoc, převážně hygienické potřeby.
Během prvního pololetí 2016 probíhala diskuse odboru 35, ŘO a partnerských
organizací o možných zlepšeních a doplnění stávajícího modelu pomoci. Rovněž
probíhala intenzivní jednání s potravinovými bankami, z nichž většina se rozhodla
zapojit do nového připravovaného projektu tak, že budou na úrovni partnera projektu
sloužit jako zastřešující subjekt pro menší, spolupracující subjekty, převážně NNO
s lokální působností. Úmysl zapojit se oznámily i partnerské organizace stávajícího
projektu a některé další subjekty. Proběhla rovněž předtržní konzultace, která
mapovala možnosti trhu a zájem dodavatelů o tento typ projektu.
Na základě diskuse s partnery a tržními subjekty/potenciálními dodavateli upustil
realizátor O35 od předchozího modelu prefabrikovaných balíčků a nově definoval
pomoc v samostatných baleních konkrétních výrobků, z nichž mohou partnerské
organizace samy sestavovat podle okamžité potřeby sady komodit pro klienty.
Výrazně byl rozšířen sortiment pomoci. Přibyly nové položky v seznamu potravin i
hygienických potřeb (distribuováno již v r. 2016) a naplánována byla i pomoc v oblasti
textilu a domácích potřeb (distribuce až v r. 2017). Seznam komodit tvoří přílohu
č. 2 Zprávy.
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Výzva č. 30_16_004)


Otevřena pro příjem žádostí: 20. 4. 2016 – 31. 12. 2017



Příjemce dotace a vyhlašovatel centrální veřejné zakázky: MPSV



Alokace výzvy: 102 772 000 (Kč 3 820 520 EUR)

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (PoMPo II)

2.2



Rozpočet: 102 770 800 (Kč 3 820 476 EUR)



Začátek realizace: 1. 11. 2016



Trvání projektu: do 30. 9. 2018



Partnerských organizací: 16 (5 NNO, 10 potravinových bank, 1 město)

Informace o vyhodnocení realizovaných opatření/operacích ve vztahu
k článkům 5(6), 5(11), a kde je to vhodné i ve vztahu k článku 5(13)
nařízení č. 223/2014 o FEAD

Čl.5 bod 6 nařízení 223/2014 o FEAD
Koordinace s programy financovanými z ESF probíhá na meziresortní úrovni,
zapojením členů ŘO OPZ a OP VVV do Pracovní skupiny pro OP PMP a rovněž na
pracovní úrovni při nastavování metodik pro partnery.
V případě financování stravy v zařízeních školního stravování neexistují obdobná
opatření v CZ programech spolufinancovaných z ESF a koordinace tak probíhala
s NNO, které provádějí obdobná opatření se zaměřením na jinou část spektra
cílových skupin SCI. Během roku bylo rovněž Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy realizováno obdobně opatření na financované ze státního rozpočtu. Obě
opatření jsou vzájemně komplementární. Opatření MŠMT rozšiřuje cílovou skupinu o
osoby, které nespadají do cílové skupiny OP PMP, zároveň svým pokrytím
nezasahuje mateřské školy.
Čl.5 bod 11 nařízení 223/2014 o FEAD
Při realizaci všech projektů OP PMP je striktně dbáno rovného přístupu k mužům a
ženám. Pomoc je partnerskými organizacemi poskytována všem potřebným na
základě rovného přístupu, tedy ženám i mužům stejným způsobem, nezávisle na
pohlaví, tedy vždy v případě, že byla u dané osoby identifikována situace vyžadující
poskytnutí pomoci. U každého příjemce pomoci se tedy posuzovalo to, zda spadá do
cílové skupiny.
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Příprava projektů, zejména na úrovni výběru typů poskytované pomoci, probíhala se
zřetelem k potřebám cílových skupin. Stejně tak i distribuce pomoci a doprovodná
opatření (v případě SC II a SC III) probíhají za podmínek respektujících možnosti a
potřeby cílových skupin.
Při přípravě projektů bylo zjištěno, že např. ženy samoživitelky nebo ženy s dětmi
v azylových domech či využívající jiné typy sociálních služeb patří mezi nejvíce
ohrožené cílové skupiny OP PMP, významná část pomoci byla proto zacílena i na
takovou pomoc dětem, která obvykle představuje významnou položku v rozpočtu
rodin s malými dětmi či rodičů samoživitelů. V rámci přípravy veřejné zakázky na
zajištění materiální pomoci byl z tohoto důvodu definován i speciální hygienický
balíček určený pro pokrytí potřeb malých dětí, jehož součástí jsou hygienické potřeby
určené pro malé děti a dále dětské pleny v 5 různých velikostech. Na základě
poptávky cílové skupiny byly v rámci projektu SC II a SC III identifikovány a zařazeny
do sortimentu nabízené pomoci i další typy např. hygienických potřeb, které využijí
právě ženy (např. jde o dámské hygienické vložky), pro děti byly doplněny ještě
dětská kojenecká výživa a příkrmy s masem.
Během r. 2016 soustředily partnerské organizace pozornost rovněž na cílovou
skupinu migrantů, která není samostatně indikována, ale spadá pod souhrnný
indikátor 14d – „Počet migrantů, účastníků, kteří jsou původem cizinci, příslušníků
menšin (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové)“. Údaje partnerských
organizací odhadují počet podpořených osob z této skupiny na 2000. Vzhledem
k tomu, že ČR nepatří mezi cílové oblasti migrace v rámci EU, je zastoupení této
skupiny nižší. Pravidla OP PMP jsou však této cílové skupině otevřena a umožňují
operativně a pružně tuto cílovou skupinu podpořit.
Čl.5 bod 13 nařízení 223/2014 o FEAD
Výběr potravin zohledňuje nároky na vyváženou stravu, environmentální princip a
rovněž zamezení plýtvání potravinami.
V případě SC I je výběr surovin, složení stravy a sledování odebraných porcí
upraveno národní legislativou a aktualizovaným spotřebním košem (vyhláška
107/2005 Sb., o školním stravování, součástí příloh). Nároky na přípravu, složení a
plnění hygienických norem sleduje národní kontrolní orgán - Česká školní inspekce.
V přípravě SC II byl v rámci možností zvoleného způsobu distribuce kladen velký
důraz na vyváženou stravu a zejména její kvalitu. Jednotlivé typy komodit byly při
přípravě veřejné zakázky na dodavatele nepřetržitě konzultovány s organizacemi,
které pracují přímo s cílovými skupinami a znají proto jejich potřeby a nejčastější
nedostatky jejich stravování. Požadované složení výrobků bylo definováno tak, aby
bylo dosaženo vysoké úrovně kvality potravin s ohledem na obsah klíčových složek
dané potraviny. Týká se to například vysokého obsahu masa, nízkého obsahu
přidaných látek, nízkého obsahu tuku, vysokého podílu ovocné složky atd. U každé
potraviny byla zároveň definována i minimální požadovaná doba zbytkové trvanlivosti
v době dodání tak, aby byla zaručena využitelnost dané potraviny po určenou dobu.
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K vyšší vyváženosti stravy přitom přispívá i vysoká pestrost distribuované
potravinové pomoci (zatímco konci roku 2015 celkem 12 různých druhů potravin,
v průběhu roku 2016 počet postupně narostl až na 41 různých druhů potravin).
V rámci složení potravinové pomoci bylo dále dbáno jak na potřeby těch, kteří mají
možnost vlastního vaření, tak na potřeby těch, kteří tuto možnost nemají. Potravinová
pomoc tak obsahuje jak suroviny určené k vaření, tak potraviny určené k přímé
spotřebě.
Riziko plýtvání potravinami dále snižuje nová strategie distribuce potravin, kdy
namísto původních předpřipravených balíčků dostávají partnerské organizace
samostatná balení komodit, z nichž připravují individualizované balíčky přesně na
míru potřeb konkrétních cílových skupin i jednotlivců.
Požadavek na snížení environmentální zátěže byl zohledněn i při definování
relevantních typů komodit v rámci veřejných zakázek, jako je např. toaletní papír
nebo papírové kapesníčky (vyrobeno z recyklovaného papíru).
2.3

Sledované ukazatele – tabulková část
Viz Příloha č. 3 – Tabulková část SFC

3. Přínosy FEAD k dosažení specifických a globálních cílů
Způsob realizace projektu v rámci SC I, II i SC III umožňuje na globální rovině přispět
boji s chudobou, který je součástí strategických materiálů národní i evropské úrovně,
na úrovni specifických cílů OP PMP pak pomoci cílovým skupinám snížit rizika
potravinové a materiální deprivace a jejich průvodním jevům, jako je rovněž sociální
vyloučení.
Během realizace projektů SC I potvrzují partnerské organizace výrazné zlepšení
docházky dětí, jejich fyzické kondice, psychické pohody, schopnosti zvládat školní
aktivity, soustředění, rovněž sociální dovednosti a začlenění do společnosti svých
vrstevníků.
Ukázalo se, že v řadě rodin chybí dětem možnost osvojit si základní dovednosti (učily
se jíst příborem ve školní jídelně), strava je nepravidelná (v závislosti na termínech
vyplácení dávek děti znaly několik málo dní fastfoodu a zbytek měsíce živoření,
snažily se dělat si zásoby na víkend mimo školu atd.)
Jako cenný označují pracovníci škol i kontakt s rodiči, který se díky opatření podařilo
navázat někdy poprvé či po velmi dlouhé době, a otevřela se tak možnost práce
s celou rodinou.
Co se týče projektů SC II a SC III, opakovaně se prokázalo, že vedle zajištění stravy
umožňují cílovým skupinám využít širší škálu opatření, směřujících k začlenění do
společnosti, a to nejen díky doprovodným opatřením hrazeným z OP PMP, ale i díky
dalším činnostem a službám, které vykonávají partnerské organizace.
Distribuce pomoci prostřednictvím zkušených organizací, majících detailní přehled o
potřebách konečných příjemců pomoci i důvěru příslušníků cílových skupin, přispívá
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k zajištění základních zdrojů a má tedy nejen vliv na okamžitou situaci osob
ohrožených chudobou a potravinovou (či materiální) deprivací, ale má i na jejich
zdravotní stav. Umožňuje tak příslušníkům cílových skupin, po naplnění základních
životních potřeb, získat čas a prostor pro komplexnější a dlouhodobé řešení jejich
situace.
Poskytnutí potravinové pomoci umožnilo mnohým klientům více se finančně
soustředit na jiné zásadní aspekty svého života (např. splácení dluhů, hledání
zaměstnání, péče o děti a výdaje s ní spojené). Některým klientům na okraji
společnosti popř. seniorům umožnila potravinová pomoc zlepšit jejich životní resp.
stravovací standard, který byl předtím na velmi nízké úrovni. Potravinová pomoc též
vedla ke zvýšení důvěry uživatelů k poskytovatelům služby a usnadnila navázání
nových kontaktů (zejména v terénu).
Přínosem pro cílovou skupinu byla i doprovodná opatření, která jsou v rámci projektů
současně poskytována. Koneční příjemci pomoci tak získávají informace nezbytné ke
zlepšení jejich situace, potřebné kontakty na navazující typy pomoci, mohou využít
služeb, které zvyšují jejich dovednosti a šanci na zlepšení životních podmínek a
začlenění do společnosti či na trh práce.
Díky poskytování potravinové a materiální pomoci byla zaznamenána větší ochota ke
spolupráci, což se projevilo i ve větší ochotě přijmout nabízené doprovodné opatření.
Bylo tak možné lépe navázat spolupráci i s některými lidmi bez domova, kteří
dlouhodobě sociální služby z různých důvodů nevyužívají, a někteří následně využili
služeb nízkoprahových denních center. Tím došlo ke zlepšení jejich situace, místo
přežívání na ulici byli tito uživatelé v nízkoprahových denních centrech, kde se řešila
jejich situace. Někteří využili služeb noclehárny nebo azylového domu. U
podpořených sociálně slabých rodin došlo v některých případech k tomu, že rodiny
začaly využívat služby sociální asistence a rozmanitých typů poradenství.
4. Přílohy
1.

Formulář k vypořádání připomínek Pracovní skupiny OP PMP

2.

Tabulka komodit SC II a III

3.

Tabulka SFC
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Příloha č. 1 Výroční zprávy o provádění OP PMP za rok 2016
Vyhodnocení připomínek Pracovní skupiny OP PMP
č.
1)

2)

Organizace
Evropská
komise

Women for
Women

Strana/část
materiálu
2.2
K plnění
článku 5 bod
6 nařízení o
FEAD, druhý
odstavec

2.2
K plnění
článku 5 bod
6 nařízení o
FEAD, druhý
odstavec

Připomínka
Neznalým nebude jasné, jestli
"osoby pobírající dávky v hmotné
nouzi" se vztahuje k cílovce MŠMT
nebo cílovce PMP, také proto, že
hned za "hmotnou nouzí" jsou
uvedeny "matky samoživitelky, což
mluvnicky naznačuje, že se na ně
hmotná nouze nutně vztahuje.
Zmínka o Ministerstvu školství je
naprosto matoucí a nepravdivá. …
Ve stručnosti jde o to, že MŠMT pro
kalendářní rok 2016 vyhlásilo
dotační program pro neziskové
organizace – ten program měl
nějaké dotační podmínky, ale nešlo
o projekt. Projekty a systémy mají
jednotlivé organizace, které pomoc
poskytují. Všechny organizace, které
se tohoto dotačního programu
účastnily, poskytují pomoc i bez
podpory
tohoto
dotačního
programu, resp. ji poskytovaly podle
našeho vzoru i v roce 2015. …
MŠMT vyhlásilo pro kalendářní rok
2016
dotační
program
pro
neziskové organizace a uvolnilo 30
mil. Kč ze svého rozpočtu, aby
aktivně a finančně podpořilo řešení
tohoto vážného problému, tj.
uhradit školní obědy dětem, jejichž
rodiče si to nemohou dovolit.
Podmínky dotace nehovoří o tom,
že by rodina musela pobírat dávky
hmotné nouze – to není kritériem
pro výběr. Dotační program je
směřován pouze na základní školy.

3)
4)
5)
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Vypořádání
Zavádějící informace o
hmotné nouzi byla
odstraněna a formulace
byla upravena na znění:
„V případě financování
stravy v zařízeních
školního stravování
neexistují obdobná
opatření v CZ programech
spolufinancovaných z ESF
a koordinace tak
probíhala s NNO, které
provádějí obdobná
opatření se zaměřením na
jinou část spektra cílových
skupin SCI. Během roku
bylo rovněž
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy
realizováno opatření
financované ze státního
rozpočtu. Obě aktivity
jsou vzájemně
komplementární.
Opatření MŠMT rozšiřuje
cílovou skupinu o osoby,
které nespadají do cílové
skupiny OP PMP, zároveň
svým pokrytím
nezasahuje mateřské
školy.“

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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Příloha č. 2 Výroční zprávy o provádění OP PMP za rok 2016
Tabulka komodit SCII a III

Potraviny

Část
zakázky

Položka

Hmotnost
v
Specifikace
gramech

Minimální
požadovaná doba
trvanlivosti v
měsících
(počítáno od data
dodání)

ČOČKA

500

9

HRÁCH

500

FAZOLE
PŠENIČNÁ MOUKA
CELOZRNNÁ
RÝŽOVÁ BEZLEPKOVÁ
MOUKA
RÝŽE VE VARNÝCH
SÁČCÍCH
CUKR

500

čočka velkozrnná, balení 500 g
hrách žlutý, loupaný, půlený,
balení 500 g
fazole bílé, balení 500 g
pšeničná mouka celozrnná,
jemně mletá, balení 1 kg
rýžová mouka bez lepku

3

TRVANLIVÉ MLÉKO

1000

SUŠENÉ MLÉKO

400

MLÉČNÁ KOJENECKÁ
VÝŽIVA 1

500

MLÉČNÁ KOJENECKÁ
VÝŽIVA 2

500

MLÉČNÁ KOJENECKÁ
VÝŽIVA 3

500

MLÉČNÁ KOJENECKÁ
VÝŽIVA 4

500

MLÉČNÁ KOJENECKÁ
VÝŽIVA 5

500

TĚSTOVINY VAJEČNÉ

500

TĚSTOVINY SEMOLINOVÉ

500

VITAMINOVÉ DOPLŇKY

55

1000
1000
400
1000

rýže dlouhozrnná loupaná ve
varných sáčcích, 4 x 100g
cukr bílý krystal 1 kg
obsah tuku nejméně 1,5%
hmotnosti, ošetřeno UHT, balení
1 litr
sušené plnotučné mléko, obsah
tuku minimálně 26 % hmotnosti
sušená mléčná výživa určená pro
výživu malých dětí od narození
do 6 měsíců věku dítěte, bez
lepku
sušená mléčná výživa určená pro
výživu malých dětí od cca 6.
měsíce věku dítěte, bez lepku
sušená mléčná výživa určená pro
výživu malých dětí od cca 12.
měsíce věku dítěte, bez lepku
sušená mléčná výživa určená pro
výživu malých dětí od cca 24.
měsíce věku dítěte, bez lepku
sušená mléčná výživa určená pro
výživu malých dětí od cca 36.
měsíce věku dítěte, bez lepku
těstoviny vaječné sušené libovolné tvary, balení 500 g
těstoviny semolinové, libovolné
tvary, balení 500 g
multivitamín - doplněk stravy šumivé tablety s obsahem
vitaminů, balení 20 tablet
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9
3
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6

6

6
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INSTATNTNÍ KAKAOVÝ
NÁPOJ

200

RAJČATOVÝ PROTLAK

115

OLEJ ŘEPKOVÝ

1000

KONZERVA - VEPŘOVÉ
MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

290

KONZERVA - HOVĚZÍ
MASO VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ

400

KONZERVA - GULÁŠ S
HOVĚZÍM MASEM

300

KONZERVA - TUŇÁK

160

KONZERVA - SARDINKY

125

OVOCNÁ PŘESNÍDÁVKA
JABLEČNÁ

190

OVOCNÁ PŘESNÍDÁVKA
190
MERUŇKOVÁ/BROSKVOVÁ

PŘÍKRM PRO DĚTI S
KUŘECÍM MASEM

190

nápoj v prášku. Slazená
rozpustná směs pro přípravu
kakaového nápoje, obsahuje
minimálně 20 % kakaového
prášku, balení 200 g
zahuštěný rajčatový protlak
(alespoň 480 g rajčat na 100 g
výrobku), balení 115 g s vlastním
otvíráním
jedlý olej rostlinný jednodruhový
řepkový 100%, balení 1l
sterilovaný masný výrobek konzerva vepřové maso ve
vlastní šťávě, min. objem masa
90 %, obsah tuku maximálně 15
% hmotnosti, konzerva s
vlastním otvíráním, hmotnost
290 g
sterilovaný masný výrobek konzerva hovězí maso ve vlastní
šťávě, min. objem masa 70 %,
obsah tuku maximálně 20 %
hmotnosti, konzerva s vlastním
otvíráním, hmotnost 400 g
sterilované hotové jídlo,
konzerva, balení 300 g, v rámci
složení minimálně 30 % masa
tuňák ve vlastní šťávě - kousky,
výrobek z ryb, sterilovaná
konzerva, balení 160 g, hmotnost
pevného podílu min 112 g,
konzerva s vlastním otvíráním
sardinky v oleji, balení 125g,
homtnost pevného podílu 90g,
konzerva s vlastním otvíráním
ovocná přesnídávka s jablky pro výrobu 100 g hotového
výrobku bylo použito min 80 g
ovoce, balení sklenice s
uzávěrem - hmotnost obsahu
190 g
ovocná přesnídávka s
meruňkami nebo broskvemi pro výrobu 100 g hotového
výrobku bylo použito min 80 g
ovoce, z toho minimálně 20 %
meruňková nebo broskvová
dřeň, balení sklenice s uzávěrem
- hmotnost obsahu 190 g
příkrm pro děti s kuřecím
masem, balení sklenice s
uzávěrem - hmotnost obsahu
190 g
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Hygienické potřeby

PŘÍKRM PRO DĚTI S RYBÍM
190
MASEM

DŽEM OVOCNÝ

340

INSTANTNÍ KAŠE

500

PIŠKOTY

120

POLÉVKA V SÁČKU HRACHOVÁ

70

INSTANTNÍ POLÉVKA

20

FAZOLE STERILOVANÉ

400

CELOZRNNÉ CHLEBÍČKY

100

KUKUŘIČNÉ PLÁTKY

60

OVOCNÝ ČAJ

30

ČERNÝ ČAJ

30

KUŘECÍ BUJÓN

100

MED

500

TOALETNÍ MÝDLO

100

TEKUTÉ MÝDLO

500

ŠAMPÓN

400

SPRCHOVÝ GEL

250

ZUBNÍ KARTÁČEK

5

příkrm pro děti s rybím masem,
balení sklenice s uzávěrem hmotnost obsahu 190 g
džem ovocný - balení sklenice
340 g, sterilováno, pro výrobu
100 g hotového výrobku bylo
použito 50 g ovoce.
instantní ovesná kaše balení 500
g, obsah minimálně 60 %
ovesných vloček
piškoty, v rámci složení obsah
vajec minimálně 30 %, balení 120
g
hrachová polévka,
dehydratovaný výrobek, bez
přidaného glutamátu a
konzervačních látek, pro
přípravu 1 l polévky (4 porce); v
rámci složení hrachová mouka
prášek alespoň 60 %
instantní rajská polévka do
hrnečku, dehydratovaný
výrobek, hmotnost cca 20 g/kus
sterilovaný výrobek ve slaném
nálevu, konzerva, hmotnost 400
g, hmotnost pevného podílu
minimálně 240 g
celozrnné chlebíčky - bez
specifických příchutí a polev
kukuřičné plátky
ovocný čaj, porcovaný v
nálevových sáčcích, balení
20x1,5g
černý čaj, porcovaný v
nálevových sáčcích, balení
20x1,5g
kuřecí bujón bez konzervantů,
hmotnost 100 g - složeno z
minimálně 4 dílčích kusů, bez
přidaného glutamanu
med, nesmí se jednat o
filtrovaný med nebo pekařský
(průmyslový) med, balení 500 g
toaletní mýdlo, balení 100g
tekuté mýdlo s pumpičkou, 500
ml
šampón na normální vlasy,
balení 400 ml
sprchový gel pro mytí pokožky
celého těla, balení 250 ml
kartáček na čištění zubů, měkký,
počet vláken minimálně 1500
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ZUBNÍ PASTA

75

PROSTŘEDEK NA MYTÍ
NÁDOBÍ

500

KRÉM NA RUCE

100

HOLÍCÍ STROJEK

15

GEL NA HOLENÍ

200

MÝDLO NA PRANÍ

200

DĚTSKÉ JEDNORÁZOVÉ
PLENY

1400

DĚTSKÉ JEDNORÁZOVÉ
PLENY

1400

DĚTSKÉ JEDNORÁZOVÉ
PLENY

1400

DĚTSKÉ JEDNORÁZOVÉ
PLENY

1400

DĚTSKÉ JEDNORÁZOVÉ
PLENY

1400

DĚTSKÝ OLEJ

50

PEČUJÍCÍ KRÉM

100

VLHČENÉ UBROUSKY

120

DĚTSKÝ ŠAMPÓN

200

DÁMSKÉ HYGIENICKÉ
VLOŽKY - NORMAL

100

DÁMSKÉ HYGIENICKÉ
VLOŽKY - NIGHT

150

DÁMSKÉ HYGIENICKÉ
VLOŽKY - SLIP

50

PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY

60

TOALETNÍ PAPÍR

500

NÁPLAST S POLŠTÁŘKEM

10

zubní pasta s obsahem fluoridu,
balení 75 ml
tekutý mycí prostředek na mytí
nádobí, balení 500 ml
univerzální ochranný krém,
balení 100 ml
jednorázový holící strojek, 3 břity
se zvlhčujícím páskem (3 kusy v
balení)
gel na holení, balení 200 ml
mýdlo určené k ručnímu praní
prádla, balení 200 g
jednorázové pleny, anatomicky
tvarované velikost 1, balení min.
40 ks
jednorázové pleny, anatomicky
tvarované velikost 2, balení min.
40 ks
jednorázové pleny, anatomicky
tvarované velikost 3, balení min.
40 ks
jednorázové pleny, anatomicky
tvarované velikost 4, balení min.
40 ks
jednorázové pleny, anatomicky
tvarované velikost 5, balení min.
30 ks
tělový olejíček na jemnou
dětskou pokožku, balení 50 ml
krém k péči o opruzenou
pokožku u dětí, balení 100 ml
vlhčené hygienické ubrousky pro
děti v obalu 1 vrstvé (balení 24
ks)
šampon vhodný pro dětskou
pokožku, balení 200 ml
dámské hygienické vložky s
křidélky - tenké, normal 20 ks 35mm
dámské hygienické vložky s
křidélky - tenké, night 20 ks 58mm
dámské hygienické vložky s
křidélky - tenké, slipové 20 ks
0,5-2mm
papírové kapesníčky 3 vrstvé - 10
balení po 10 kusech
toaletní papír 2 vrstvý, 100 %
recyklovaný, minimálně 8 rolí,
minimálně 200 útržků v 1 roli
náplast s polštářkem 20 ks,
6x2cm
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UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEK

1000

DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK 1000

PRACÍ PRÁŠEK

4000

TEKUTÝ PRACÍ
PROSTŘEDEK

1250 1550

GEL NA PRANÍ COLOR

1250 1550

IGELITOVÁ TAŠKA

-

Hrnek

-

Talíř dezertní

-

-

-

-

-

-

-

-

-

talíř mělký bílý, porcelánový
nebo keramický nebo z
tvrzeného skla, průměr v rozmezí 24-28 cm, možnost použití v
mikrovlnné troubě

Talíř hluboký

-

talíř hluboký bílý, porcelánový
nebo keramický nebo z
tvrzeného skla, průměr v rozmezí 21-26 cm možnost použití v
mikrovlnné troubě

Lžíce polévková

-

lžíce jídelní polévková, nerezová

-

Lžíce čajová

-

lžíce jídelní čajová, nerezová

-

Vidlička

-

vidlička jídelní, nerezová

-

Příborový nůž

-

-

Otvírák na konzervy

-

příborový jídelní nůž, nerezový
otvírák na konzervy s otočnou
kličkou

Talíř mělký

Základní domácí potřeby

univerzální čistící prostředek,
balení 1l
desinfekční prostředek, balení 1
litr, v rámci složení chlornan
sodný 4-5%
prací prášek, v rámci složení v
rámci složení 5-15% aniontové
povrchově aktivní látky a méně
než 5 % neiontové povrchově
aktivní látky
koncentrovaný prací prostředek
vhodný pro děti a osoby s velmi
citlivou pokožkou, v rámci
složení 5-15% aniontové
povrchově aktivní látky a méně
než 5 % neiontové povrchově
aktivní látky
koncentrovaný prací gel určený
na barevné prádlo, v rámci
složení 5-15% aniontové
povrchově aktivní látky a méně
než 5 % neiontové povrchově
aktivní látky
igelitová taška, jednobarevná
bez obrázků a log, s průhmatem
nebo uchem, rozměr: min 30x40
cm, nosnost min 10 kg
hrnek bílý porcelánový nebo
keramický, objem v rozmezí 0,3 0,5 l, možnost použití v
mikrovlnné troubě
talíř dezertní bílý, porcelánový
nebo keramický nebo z
tvrzeného skla, průměr v rozmezí
17-20 cm, možnost použití v
mikrovlnné troubě
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-

Textil

Smetáček s lopatkou

-

Hadr na podlahu

-

Pánev

-

Pánev

-

Hrnec 3 litry

-

Hrnec 5 litry

-

LÁTKOVÁ TAŠKA

-

PONOŽKY PÁNSKÉ

-

PONOŽKY DÁMSKÉ

-

PONOŽKY TEPLÉ

-

PÁNSKÉ BOXERKY

-

PÁNSKÉ TÍLKO

-

PÁNSKÉ ZIMNÍ SPODKY

-

DÁMSKÉ KALHOTKY

-

ČEPICE ZIMNÍ

-

RUKAVICE PLETENÉ ZIMNÍ
- DÁMSKÉ

-

RUKAVICE PLETENÉ ZIMNÍ
- PÁNSKÉ

-

ŠÁLA

-

plastový smetáček s lopatkou
hadr na podlahu, rozměr cca 50 x
60 cm ± 15%
pánev s průměrem 28 cm,
nepřilnavá,
pánev s průměrem 28 cm,
nepřilnavá, použití pro indukci
hrnec s objemem v rozmezí 2,5 3,5 l litrů s poklicí, vhodný i pro
indukci
hrnec s objemem v rozmezí 4,5 6,5 litrů s poklicí, vhodný i pro
indukci
bavlněná taška, jednobarevná
bez obrázků a log, rozměr: min
30 x 40 cm se dvěma uchy,
dlouhé ucho (délka min 45 cm)
ponožky - stanadrad (ne
kotníkové), materiál: min 80 %
bavlna, různé velikosti
ponožky - stanadrad (ne
kotníkové), materiál: min 80 %
bavlna, různé velikosti
teplé pletené vlněné ponožky,
materiál: min 25 % vlna, různé
velikosti
pánské boxerky s krátkou
nohavičkou, materiál: min 90 %
bavlna, různé velikosti
pánské tílko, materiál: min 90 %
bavlna, různé velikosti
pánské zimní spodky, materiál:
min 90 % bavlna, různé velikosti
dámské kalhotky, materiál: min
85% bavlna, různé velikosti
zimní pletená čepice, univerzální
velikost. Určena k používání pro
chladné prostředí a zimní
období. Materiál: minimálně
70% akryl.
zimní pletené rukavice - dámské,
univerzální velikost. Určena k
používání pro chladné prostředí
a zimní období. Materiál: min.
70% akryl.
zimní pletené rukavice - pánské
univerzální velikost. Určena k
používání pro chladné prostředí
a zimní období. Materiál: min.
70% akryl.
šála černá nebo tmavá použitelná pro muže i ženy,

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fleecový materiál

DÁMSKÉ LEGÍNY

-

RUČNÍKY

-

OSUŠKA

-

UTĚRKA

-

PROSTĚRADLO

-

dámské elastické bavlněné legíny
materiál min. 70 % Bavlna + min. 5 % Elastan, různé velikosti
ručník, materiál: 100 % bavlna,
rozměr 50 x 100 cm ± 15 %,
možnost praní 60 stupňů celsia, plošná hmotnost (gramáž)
minimálně 450 g/m4
osuška, materiál: 100 % bavlna,
rozměr 150 x 70 cm ± 15%,
možnost praní 60 stupňů celsia,
plošná hmotnost (gramáž)
minimálně 450 g/m4
materiál: 100% bavlna, rozměr:
50x70 cm ± 15%, gramáž: min
160 g/m4
napínací prostěradlo 90x200 cm
s gumou, 100 % bavlna
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Příloha č. 3 Výroční zprávy o provádění OP PMP za rok 2016
Tabulka SFC
2014

2015

2016

2017

Ukazatel

Jednotka
měření

1

Celková výše způsobilých výdajů
z veřejných zdrojů schválených v
dokumentech, které stanoví
podmínky pro podporu operací

EUR

0,00

2 545 308,00

3 339 584,80

5 884 892,80

2

Celková výše způsobilých výdajů
z veřejných zdrojů, které vznikly
příjemci a které byly zaplaceny
při provádění operací

EUR

0,00

0,00

1 333 054,11

1 333 054,11

2a

Případně celková výše
způsobilých výdajů z veřejných
zdrojů, které vznikly příjemci a
které byly zaplaceny při provádění
operací souvisejících s
poskytováním potravinové
pomoci

EUR

0,00

0,00

32 778,52

32 778,52

2b

Případně celková výše
způsobilých výdajů z veřejných
zdrojů, které vznikly příjemci a
které byly zaplaceny při provádění
operací souvisejících s
poskytováním základní
materiálové pomoci

EUR

0,00

0,00

1 164 867,55

1 164 867,55

3

Celková výše způsobilých výdajů
z veřejných zdrojů vykázaných
Komisi

EUR

0,00

0,00

1 237 406,31

1 237 406,31
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativní
hodnota

ID

