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Č. j.: MPSV-2020/48321-804
Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás ohledně možnosti financování stravného potřebným dětem ve
školských zařízeních z prostředků Operačního programu potravinové a materiální
pomoci.
Projekty realizují kraje, které připravují žádosti o podporu na nový školní rok. Výzva
pro školní rok 2020/2021 byla vyhlášena 2. 3. 2020. Pokud se rozhodnete do
projektu kraje zapojit, mohou i ve Vaší škole od září 2020 děti obědvat z finančních
prostředků programu.
Každým rokem stoupá počet škol, ve kterých tyto projekty fungují (ve školním roce
2015/2016 bylo zapojeno 77 škol a v roce 2019/2020 již 964). Téměř všechny školy
se projektu účastní opakovaně a máme od nich potvrzeno, že ve srovnání s dalšími
obdobnými intervencemi je tento projekt administrativně méně náročný.
Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3-15 let v hmotné nouzi. Jsou to tedy děti
výrazně ohrožené chudobou. Pomoc se neposkytuje rodinám, ale přímo dětem – ty
se musí naobědvat ve školní jídelně, jedná se tedy o přímou podporu dítěte, které
má díky tomu možnost nejen mít teplé jídlo, ale zároveň je v kolektivu svých
spolužáků a má energii na další vyučování, případně jiné volnočasové aktivity.
Častým jevem této ohrožené skupiny dětí je stěhování. Je tedy možné, že ačkoliv
nyní na Vaší škole žádné potřebné dítě není, může se přistěhovat a Vaši školu
začne navštěvovat.
Zejména s ohledem na současnou situaci, která přinese řadě domácností období
náročné i po příjmové stránce, by mohla pomoc dětem poskytovaná také
prostřednictvím Vaší školy ulehčit situaci potřebným rodinám.
Podrobnosti o programu a informace potřebné pro úspěšné zapojení rádi poskytnou
pracovníci oddělení ostatních evropských fondů MPSV na e-mailové adrese
oppmp@mpsv.cz.
Těšíme se na spolupráci
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