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OP PMP - Operační program Potravinová a 

materiální pomoc 

Obecné shrnutí (stav ke dni 1/2/2017) 

 FEAD = Fond evropské pomoci nejchudším osobám I.

• Dominantně je na integraci vyloučených a chudých osob do společnosti zaměřen Evropský 

sociální fond (ESF); 

• Cílem fondu FEAD je uspokojit základní potřeby nejchudších osob tak, aby byly vůbec schopny 

využít nástroje ESF (soc. služby, aktivizační, zaměstnanostní a vzdělávací programy, sociální 

bydlení atd.); 

• Prostředkem dosažení cílů FEAD je distribuce potravinové a materiální pomoci. 

 OP PMP = Operační program potravinové a materiální pomoci II.

 Implementace FEAD na národní úrovni ČR. 

 Řídícím orgánem je MPSV. 

 Oblasti intervence programu: 

1) potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního 

stravování (v základních a mateřských školách); 

2) potravinová deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi; 

3) materiální deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi. 

 Finanční alokace programu III.

Finanční alokace programu 

V rámci celého OP PM (EU i národní podíl) je alokováno 27,5 mil. EUR (738,3 mil. Kč
1
). Současné 

znění programového dokumentu OP PMP alokaci programu dále rozčleňuje: 

  

                                                           
1
 Přepočteno kurzem 26,9 Kč/EUR 
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a) Specifický cíl I - Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi 

Pomoc v rámci této intervence je zacílena na děti ve věku 3 – 15 let ohrožené chudobou a 

sociálním vyloučením, které budou podporovány formou příspěvku na zajištění bezplatného 

stravování v zařízeních školního stravování. Příjemcem dotace jsou kraje, které ji skrze uzavřené 

partnerské smlouvy dále distribuují zapojeným partnerským školám nebo stravovacím zařízením. 

K podpoře jsou děti zařazeny na základě posuzovaného příjmu rodin, které jsou chudobou a 

sociálním vyloučením ohroženy nejvíce. Způsobilost konečných příjemců pomoci je prokazována 

na základě potvrzení Úřadu práce ČR (ÚP ČR) pro osoby pobírající dávku v hmotné nouzi dle 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Doprovodná 

opatření nejsou realizována z důvodu zamezení stigmatizace konečných příjemců (dětí). 

V rámci SCI je alokováno 14,6 ml EUR (394,9 mil. Kč
2
). Celkově je plánováno, že od roku 

2016 do roku 2020 bude podpořeno 79 tis. dětí z cílové skupiny. 

b) Specifický cíl II - Potravinová deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi; 

Specifický cíl III Materiální deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi 

Oba specifické cíle, Potravinová deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi a Materiální 

deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi, jsou zaměřeny na stejnou cílovou skupinu, 

která je definována šíře a zahrnuje v podstatě všechny osoby/domácnosti, které se pohybují na a 

pod hranicí chudoby nebo materiální deprivace. Při určování velikosti cílové skupiny se vycházelo 

z údajů ČSÚ. Výzvy pro oba specifické cíle jsou vyhlašovány a realizovány společně, neboť při 

práci s cílovou skupinou jsou partnerskými subjekty obvykle využity oba typy pomoci (tedy jak 

potravinovou, ale i materiální). Příjemcem dotace je Odbor řízení projektu (035) MPSV, který na 

základě konzultace s partnerskými organizacemi realizuje veřejné zakázky na nákup pomoci. 

Pomoc je následně distribuována skrze partnerské organizace za současné realizace doprovodných 

opatření (práce s klienty – např. sociální, finanční a výživové poradenství atd.). 

o V rámci SC II je na potravinovou pomoc alokováno 3,7 mil. EUR (98,2 mil. Kč
3
); 

Z toho na doprovodná opatření 0,2 mil. EUR (4,3 ml Kč
4
). 

o V rámci SC III je na materiální pomoc alokováno 7,8 mil. EUR (210,4 mil. Kč
5
)  

Z toho na doprovodná opatření 0,4 mil. EUR (9,6 mil. Kč
6
). 

                                                           
2
 Přepočteno kurzem 26,9 Kč/EUR 

3
 Přepočteno kurzem 26,9 Kč/EUR 

4
 Přepočteno kurzem 26,9 Kč/EUR 

5
 Přepočteno kurzem 26,9 Kč/EUR 

6
 Přepočteno kurzem 26,9 Kč/EUR 
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 Cílové skupiny OP PMP IV.

 Osoby a rodiny s dětmi, ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména materiálně 

deprivované osoby a rodiny bez vlastního nebo nájemního bydlení (např. v azylových domech či v 

ubytovnách); 

 Osoby a sociálně slabé rodiny s dětmi, žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení; 

 Osoby a rodiny v sociálně vyloučených lokalit; 

 Osoby a rodiny ve finanční tísni; 

 Neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou; 

 Jiné osoby ve vážné sociální nouzi (např. osamělí senioři, dlouhodobě nezaměstnané osoby či 

obchodované a vykořisťované osoby). 

 Specifický cíl I. Potravinová deprivace dětí a její snižování V.

prostřednictvím bezúplatného školního stravování 

a) Cílové skupiny 

1) děti v předškolním věku 3-6 let; 

2) děti školního věku 6-15 let. 

b) Hlavní cíl 

Zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních 

jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé 

stravovací návyky. 

c) Vedlejší cíle  

1) zvýšit účast dětí ze socio-ekonomicky slabých rodin v předškolním vzdělávání a usnadnit jim 

tak vstup do hlavního vzdělávacího proudu; 

2) vyrovnat jejich startovní pozici s pozicí ostatních dětí na prahu povinné školní docházky; 

3) udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím proudu a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve 

vzdělávání i na středním stupni a uplatnit se na trhu práce; 

4) zlepšit školní docházku dětí ze slabých rodin v základních školách; 
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5) zvýšit účast těchto dětí na odpoledních zájmových a volnočasových školních i mimoškolních 

aktivitách 

d) Podrobnější vymezení cílové skupiny 

Způsobilým příjemcem pomoci jsou děti ve věku 3 – 15 let, které navštěvují mateřskou školu, 

základní školu nebo víceleté gymnázium a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících 

dávku pomoci v hmotné nouzi, přičemž platí, že: 

 Zákonný zástupce dítěte je v hmotné nouzi alespoň 3 měsíce; 

 žák by neměl mít v průběhu podpořeného období neomluvené absence; omluvené absence 

by neměly překročit 10% docházky (v případě potvrzení od lékaře toto omezení neplatí); 

v opačném případě nemusí být na základě individuálního posouzení situace dítě zařazeno do 

projektu následujícího školního roku; 

 strava musí být snědena dítětem v jídelně; 

 podpora žáků na ZŠ praktických a ve speciálních třídách běžných ZŠ je možná, ale její míra 

nesmí být větší než je podíl žáků vzdělávaných podle SVP v celkovém počtu žáků základních 

škol v kraji. 

e) Charakter podpory 

Míra podpory = 100% nákladů 

Podoba podpory: 

- v MŠ úplata za jedno hlavní jídlo (oběd) a dvě jídla doplňková (přesnídávka, svačina)  

 - v ZŠ a víceletém gymnáziu úplata za jedno hlavní jídlo (oběd)  

Definice rozsahu jídel podávaných v jednotlivých druzích škol vychází z platných ustanovení vyhlášky 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Obědem se rozumí: polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj 

a případně doplněk (salát, dezert, ovoce) 

Období, na něž je podpora při splnění podmínek přiznána = 1 rok (následuje přezkum podmínek)-je 

shodné s délkou projektu 

Forma grantu: úhrada jednotkových nákladů dle ceny stravného uvedeného ve školním řádu 
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f) Implementační struktura SCI 

aktér role v projektu 

MPSV Řídící orgán 

- nastavuje podmínky operačního programu; 

- řídí operační program; 

- vyhlašuje výzvy; 

- vybírá podpořené projekty; 

- monitoruje realizaci projektů. 

Kraj Žadatel a příjemce dotace 

- zpracovává a podává projektovou žádost; 

- řídí projekt a koordinuje související aktivity projektových partnerů a 

spolupracujících organizací (KoPů ÚPČR, skze KrPy ÚPČR); 

- podává monitorovací zprávy o projektu za období stanovené ŘO v 

podmínkách pro příjemce dotace; 

- komunikuje s ŘO, případně podává žádosti o změny v projektu; 

- zajišťuje publicitu projektu spolu s KrPy; 

- zodpovídá za soulad finančního řízení projektu s pravidly pro udělení 

dotace; 

- předává KrP ÚPČR seznam zapojených škol v projektu. 

Základní a mateřské 

školy, víceletá 

gymnázia 

Partneři s finanční spoluúčastí 

- zpracovávají seznam oprávněných konečných příjemců pomoci podle 

metodiky MPSV; 

- poskytují potřebné podklady KÚ; 

- evidují vydané obědy (svačiny, přesnídávky v MŠ) a podpořené osoby 

- evidují plnění podmínek v průběhu podpory (docházka); 

- spolupracují s OSPOD, KoPy případně  NNO podle metodiky MPSV. 

Obce a NNO Spolupracující organizace 

- informují v terénu zákonné zástupce potenciálních konečných příjemců 

pomoci o programu a jeho podmínkách; 

- asistují zákonným zástupcům při vyplnění žádosti o zařazení do 

programu; 

- doprovázejí zákonné zástupce na KoP ÚPČR; 

- doprovázejí zákonné zástupce do škol při odevzdání žádosti; 

- doprovázejí zákonné zástupce k zápisu do mateřských a základních 
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škol. 

Úřad práce ČR Partner bez finanční spoluúčasti 

 informuje rodiče pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi o programu; 

 potvrzuje oprávněnost příjemců pomoci; 

 provádí správní kontrolu (zpětné ověření seznamu dětí, který zasílají 

školy). 

 

Zákonní zástupci 

podpořených dětí 

Zástupci konečných příjemců pomoci  

- žádají o zařazení do programu; 

- dbají na docházku dětí do školy. 

 

 

g) Finanční toky 
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h) Shrnutí přínosů programu 

1. Pro děti 

 pravidelná kvalitní strava 

 předškolní příprava jako základ úspěšného začlenění dítěte do vzdělávacího systému 

 zapojení do hlavního vzdělávacího proudu 

 integrace mezi vrstevníky/spolužáky (nevydělování) 

2. Pro školy 

 zlepšení školní docházky 

 účast dětí na odpoledních školních či zájmových aktivitách 

3. Pro kraj a obce 

 rovnoměrná distribuce žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin mezi školy 

 zmírnění sociálního vyloučení 

4. Pro OSPOD 

 uspokojení základních životních potřeb dítěte 

 další nástroj práce s rodinou 

5. Pro úřad práce 

 přerušení reprodukce vzorců chování vedoucích v důsledku do evidence ÚP v nadcházející 

generaci 

6. pro neziskové organizace 

 nástroj práce s rodinou 

 podmínka a motivace k dalším integračním aktivitám 
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Zjednodušení implementace SCI OP PMP 

 Zjednodušení VÝKAZNICTVÍ na straně partnera – dokladování výdajů nahrazeno jednotkovou 

cenou (neplatí v případě veřejných zakázek na nákup surovin); 

 vykazování INDIKÁTORŮ (ukazatelů) – počet podpořených osob, vydaných jídel a rozpočet 

partnera (ostatní indikátory bude vykazovat příjemce dotace pomocí vyhlášky 107/2005 Sb., o 

školním stravování, a tzv. spotřebního koše); 

 zkrácení doby souvislého nároku na DHN z 20 na 3; 

 celý školní rok; 

 bezsankčnost při nevyčerpání rozpočtu ani při neplnění závazného indikátoru (s ohledem na to, že 

příjemci a partneři tvoří rozpočet na základě ODHADŮ, nikoliv jim známých dat); 

 snížení počtu povinně podávaných zpráv o realizaci (na 2 za období provádění projektu), ve 

prospěch snížení administrativní zátěže na straně žadatele/příjemce – Krajů ČR; 

 snížení váhy hodnotícího kritéria III (schopnosti a zkušenosti žadatele) z 20 na 10 % v rámci 

Příručky pro hodnotitele OP PMP. 

Příklady dobré praxe implementace programu SCI OP PMP 

a) Liberecký kraj 

 v Libereckém kraji je 5 039 dětí v hmotné nouzi po dobu alespoň 3 měsíců (cca 7,3% 

z celkového počtu dětí ve věku 3-15 let) 

 

 z prostředků OP PMP podpořil kraj v druhém pololetí školního roku 2015/2016  160 dětí z 22 

základních a mateřských škol (1. výzva) 

 

 z prostředků OP PMP se chystá kraj podpořit ve školním roce 2016/2017 976 dětí ze 40 

základních a mateřských škol (2. výzva) 

 

 kontaktní osoba: Mgr. Eva Martinková, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Libereckého kraje 

email: eva.martinkova@kraj-lbc.cz 

telefon: 485 226 226 

  

mailto:eva.martinkova@kraj-lbc.cz
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b) Jihomoravský kraj 

 v Jihomoravském kraji je 7 057 dětí v hmotné nouzi po dobu alespoň 3 měsíců (cca 4 % 

z celkového počtu dětí ve věku 3-15 let) 

 

 z prostředků OP PMP podpořil kraj v druhém pololetí školního roku 2015/2016  657 dětí z 54 

základních a mateřských škol (1. výzva) 

 

 z prostředků OP PMP se chystá kraj podpořit ve školním roce 2016/2017  866 dětí ze 48 

základních a mateřských škol (2. výzva) 

 

 kontaktní osoba: Ing. Silvie Kocanová, Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje 

 

email:  kocanova.silvie@kr-jihomoravsky.cz  

 

telefon: 541 65 2243 

Další nově zapojené kraje (od školního roku 2016/17) 

a) Kraj Vysočina 

 v kraji Vysočina je  1961 dětí ve věku 3-15 let v hmotné nouzi po dobu alespoň 3 měsíců (cca 

3% z celkového počtu dětí v této věkové kategorii) 

 Mateřskou školu navštěvuje celkem 17 953 dětí, základní školu 41 869 žáků a víceletá gymnázia 3 

636 žáků. 

 Z dětí navštěvujících ZŠ nechodí na obědy z důvodu napjatého domácího rozpočtu podle analýzy 

kraje 768 dětí 

o Z projektu hrazeného z OP PMP kraj podpoří během školního roku 2016/17 591 dětí na 

základních a 197 dětí na mateřských školách. 

o Do projektu se zapojí 17 základních škol, 15 základních škol s mateřskou školou, 6 

mateřských škol a 2 samostatné školní jídelny v kraji 

b) Hlavní město Praha 

 v Praze je  3 298 dětí v hmotné nouzi po dobu alespoň 3 měsíců (cca 1,8 % z celkového počtu 

dětí ve věku 3-15 let) 

 

 z prostředků OP PMP se chystá Praha podpořit ve školním roce 2016/2017 714 dětí z 67 

základních a mateřských škol 

mailto:kocanova.silvie@kr-jihomoravsky.cz


 
 

10 
 

 Specifický cíl II potravinové deprivace osob a domácností bez VI.

domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi a Specifický cíl III -  a 

materiální deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve 

vážné sociální nouzi 

a) Cílové skupiny 

osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména: 

 materiálně deprivované rodiny s dětmi; 

 osoby bez domova; 

 osoby ohrožené ztrátou bydlení; 

 osoby či domácnosti žijící v nevyhovujícím bydlení, např. v provizorním bydlení či přelidněném 

bytě; 

 jiné osoby ve vážné sociální nouzi. 

b) Hlavní cíl 

Hlavním cílem je poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a zboží, 

související s uspokojením nejdůležitějších materiálních potřeb a se základní péčí o dítě.  

Z možných typů pomoci se v podmínkách ČR ukázaly jako optimální zejména hygienické potřeby, 

vybrané typy oděvů (spodní prádlo, zimní doplňky), základní potřeby pro péči o novorozence a 

kojence, základní sanitační prostředky, hygienické potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní 

kuchyňské vybavení pro přípravu, zpracování a podávání potravin.  

Široká škála potravin se skládá zejména z trvanlivých potravin či konzerv, vždy ovšem s důrazem na 

kvalitu složení (vysoký podíl masa, potraviny bez náhražek a přidaných látek) a na odlišné potřeby 

cílových skupin (potraviny pro přímou konzumaci v podmínkách života na ulici, právě tak i potraviny 

pro další kuchyňskou úpravu, určené zejména rodinám, nebo potraviny přímo pro děti (kvalitní 

přesnídávky, piškoty atd.). 

c) Vedlejší cíle 

Podchytit osoby a domácnosti v nouzi sociálními a prorodinnými službami. 

Zajistit osobám a domácnostem v nouzi dočasnou úlevu při opatřování základních potřeb a poskytnout 

jim tak čas a prostor pro řešení hlubších souvislostí problematické životní situace. 
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Dále také poskytnout osobám a domácnostem v nouzi: 

 základní sociální poradenství; 

 odborné sociální poradenství; 

 asistenci a doprovod; 

 terapeutické služby; 

 finanční a dluhové poradenství; 

 pracovní a kariérové poradenství; 

 podporu při přípravě dětí do školy; 

 podporu při zvyšování schopností a dovedností. 

d) Charakter podpory 

Distribuce potravin a materiální pomoci prostřednictvím zejména organizací, poskytujících v terénu 

sociální a prorodinné služby, či jiné integrační programy. Vedle přímé podpory (potraviny, zboží) je 

z projektu hrazeno částkou 5% z celkových výdajů poskytování doprovodných opatření, jmenovaných 

výše. 

e) Implementační struktura 

Příjemcem dotace je odbor řízení projektů MPSV, který zajišťuje projektovou administraci, 

komunikaci s vyhlašovatelem výzvy, vyhlašuje a realizuje výběrová řízení na dodavatele všech typů 

pomoci. Tím umožňuje partnerským organizacím, které provádějí distribuci a doprovodná opatření, 

realizovat projektové aktivity se sníženou administrativní náročností.  

Partnery projektů jsou veřejné subjekty nebo neziskové organizace, které poskytují potraviny nebo 

materiální pomoc, případně také doprovodná opatření, a to přímo, nebo prostřednictvím dalších 

organizací – spolupracujících subjektů.  

Partnery projektu mohou být nestátní neziskové subjekty, které poskytují služby na základě zákona č. 

108/2006 Sb. nebo zákona č. 359/1999 Sb., dále potravinové banky a veřejnoprávní subjekty působící 

zpravidla na lokální úrovni. Spolupracující subjekty mohou být i takové organizace, které poskytují i 

jiný typ služeb, než služby na základě uvedených zákonů (výživové poradenství, finanční poradenství 

apod.).  
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Aktér Role v projektu 

MPSV Řídící orgán 

 

- nastavuje podmínky operačního programu 

- řídí operační program 

- vyhlašuje výzvy 

- vybírá podpořené projekty 

- monitoruje realizaci projektů 

MPSV Žadatel a příjemce dotace 

 

- pověřený útvar MPSV je zodpovědný za přípravu projektové žádosti  

- realizuje výběrová řízení spojená s dodávkou materiální a/nebo 

potravinové pomoci 

- vybírá partnery 

- regrantuje dotační prostředky na vybrané příjemce v terénu 

- administruje projekt, předkládá Zprávy o realizaci projektu 

Nestátní neziskové 

organizace nebo 

veřejnoprávní subjekty 

Partneři projektu 

 

Zajišťují práci s cílovou skupinou, tedy:  

- distribuci pomoci a  

- provádění doprovodných opatření 

- připravují podklady pro Zprávy o realizaci a další účely 

Nestátní neziskové 

organizace nebo 

veřejnoprávní subjekty 

Spolupracující subjekty 

 

Zajišťují práci s cílovou skupinou, tedy:  

- distribuci pomoci a  

- provádění doprovodných opatření 

- připravují podklady pro partnera projektu 
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Partneři projektů  

 

Název subjektu Hlavní kontaktní 

osoba subjektu 

kontakt 

Diakonie Českobratrské církve 

evangelické – Středisko 

křesťanské pomoci v Praze 

Bc. Petr porada delta9@email.cz 

Potravinová banka Pardubice Blanka Vopařilová blanka.voparilova@chnh.hk.caritas.cz 

Potravinová banka 

v Olomouckém kraji z.s. 

Petr Prinz prinz@pbolomouc.cz 

Potravinová banka Karlovarského 

kraje 

Milan Hloušek hlousek@pomocvnouziops.cz 

Potravinová banka Plzeň Daniel Svoboda plzen@potravinovabanka.cz 

Potravinová banka Praha Věra Doušová veradous.praha@post.cz 

Potravinová banka Hradec 

Králové 

Václav Hrček pbhk@pbhk.cz 

Potravinová banka v Ostravě Mgr. Alena Balabánová potravinovabanka@seznam.cz 

Potravinová banka Vysočina Miroslav Krajcigr potravinovabankavysočina@seznam.cz 

Město Jindřichův Hradec Zdeňka Šindelářová sindelarova@jh.cz 

Potravinová banka v Ústeckém 

kraji 

Bc. Radka Brychtová usteckykraj@potravinovabanka.cz 

NADĚJE Bc. Aleš Slavíček a.slavicek@nadeje.cz 

Charita Česká republika MUDr. Milan Vašek milan.vasek@charita.cz 

Slezská diakonie Mgr. Stanislav Mrozek s.mrozek@slezskadiakonie.cz 

Diakonie Církve bratrské Michaela Veselá misaves@centrum.cz 

Potravinová banka ve Zlínském 

kraji 

Marcela Grygerová grygerova@pbzk.cz 

 

 

 

 

*** 

mailto:potravinovabanka@seznam.cz
mailto:potravinovabankavysočina@seznam.cz
mailto:sindelarova@jh.cz
mailto:usteckykraj@potravinovabanka.cz
mailto:a.slavicek@nadeje.cz
mailto:milan.vasek@charita.cz
mailto:s.mrozek@slezskadiakonie.cz
mailto:misaves@centrum.cz

