Tisková zpráva

Praha, 1. února 2016

Do první fáze projektu „Obědy do škol“ se zapojí dva kraje
Jihomoravský a Liberecký kraj – to jsou dva regiony, které se připravují na zapojení
do druhé výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
zaměřené na Specifický cíl 1 - snižování potravinové deprivace dětí ve vážné sociální
nouzi. Finanční prostředky z výzvy zajistí bezplatné stravování v zařízeních školního
stravování mateřských, základních škol a víceletých gymnázií pro děti z nejchudších
rodin.
„Žádné dítě by nemělo mít ve škole hlad. Pokud rodiče nedokáží dětem obědy ve škole
zaplatit, není to chyba dětí a neměly by kvůli tomu strádat hladem,“ řekla ministryně práce a
sociálních věcí Michaela Marksová.
V rámci projektu nazývaného „Obědy do škol“ bude dětem/žákům hrazeno stravné
v zařízeních školního stravování už od druhého pololetí školního roku 2015/2016. Pro
aktuálně vyhlášenou výzvu je připraveno celkem 26 miliónů korun. Kraje mohou žádosti o
podporu z OP PMP podávat do konce měsíce ledna letošního roku. V další etapě projekt
počítá s brzkým zapojením dalších krajů. Celkově, na období 2016 až 2020 se ministerstvu
podařilo získat z evropských fondů celkem 400 mil. Kč., které umožní podpořit až 20 tisíc
dětí ročně. „Děláme vše proto, aby se tento program rozšířil postupně do všech krajů
v České republice,“ potvrdila ministryně Michaela Marksová.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží reagovat na situaci, kdy roste počet dětí, které
ve školách neobědvají. Důvodem je především špatná finanční situace jejich rodičů, přičemž
nejde jen o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, ale často o samoživitelky a samoživitele.
Pravidelné společné obědy mají pro děti/žáky nejen výživový a zdravotní rozměr, ale jsou
důležité pro jejich sociální a psychický vývoj a rozvoj a rovněž začlenění v dětském
kolektivu.
Pro zapojení dítě/žáka do projektu je nutné, aby bylo splněno několik podmínek:


musí se jednat o dítě ve věku 3 – 15 let,



musí se jednat o dítě, jehož zákonní zástupci se nachází dlouhodobě ve
stavu hmotné nouze (přesněji - dítě muselo být k 31. 12. 2015 v okruhu
společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí v souvislém období
minimálně 20 měsíců),



škola, kterou dítě navštěvuje, musí být zapojena do projektu.

„To, že dítě skutečně spadá do cílové skupiny, které je projekt určen, ověří zaměstnanci
agendy dávek pomoci v hmotné nouzi na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.
Zároveň potvrdí tuto skutečnost na příslušném tiskopisu,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP
ČR Kateřina Sadílková. Poté bude muset zájemce tiskopis odevzdat ve škole, kterou dítě
navštěvuje. Odpovědný pracovník školy ověří pravost obdrženého potvrzení spolu s
kontaktním pracovištěm ÚP ČR. Po provedení kontroly uhradí krajský úřad škole stravné za
dítě.
Petr Habáň
tiskový mluvčí

Petr Habáň, tiskový mluvčí, tel.: 221 922 359, petr.haban@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, www.mpsv.cz

