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Nová výzva přinese dalších 50 milionů korun
na obědy pro děti z chudých rodin
Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře dětí, jejichž rodiče si
nemohou dovolit platit jim obědy ve školní jídelně. Aktuálně vyhlásilo výzvu
„Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní
rok 2018/2019. O peníze mohou požádat kraje, které je pak přeposílají jednotlivým
školám. Celkem je pro kraje připraveno 50 milionů korun.
Projekt se aktuálně uskutečňuje v devíti krajích. „Budu ráda, když se do projektu zapojí
více než dosavadních devět krajů. Díky tomu může být méně hladových dětí,“ uvedla
ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.
Výše pomoci pro jednotlivé kraje závisí na tom, kolik škol se v dané oblasti do projektu
rozhodne zapojit. Školy pak s kraji uzavírají smlouvu o partnerství, díky níž dostanou
peníze na úhradu těchto obědů.
Pomoc je určena dětem, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi. Nově už není
nutné splňovat podmínku pobírání těchto dávek alespoň tři po sobě jdoucí měsíce. „Tím
pádem na pomoc může dosáhnout více rodin,“ doplnila ministryně.
Kraje se mohou do výzvy hlásit do konce dubna. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu
MPSV.
Projekt poběží ještě dva roky
Projekt odstartoval v roce 2016, kdy se ve zhruba 80 školách Libereckého
a Jihomoravského kraje stravovalo přibližně 520 dětí. Další rok se připojil Kraj Vysočina
a hlavní města Praha, o rok později se k nim přidal Královéhradecký, Karlovarský,
Zlínský, Moravskoslezský a naposledy Zlínský Kraj. Aktuálně díky projektu bezplatně
obědvá v téměř 480 školských zařízeních zhruba šest tisíc dětí.
Pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je
určena pro děti ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné
nouzi. Rodiče přinesou do školy, která je zapojena do projektu a již jejich potomek
navštěvuje, potvrzení úřadu práce o pobírání příslušných dávek. Na základě tohoto
potvrzení se pak dítě může začít bezplatně stravovat.
Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém
období 2014-2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.
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