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Kód projektu: 16-05-KU-OSV-0481
Název projektu: Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
Zkratka projektu: Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina

Cíl projektu:

Počet dětí, které neobědvají ve svých školách, stále vzrůstá a často to bývá
zapříčiněno špatnou finanční situací jejich rodičů. Projekt "Potravinová
pomoc dětem v Kraji Vysočina" je systematicky zaměřen právě na
poskytnutí potravinové pomoci dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem
projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům
základních škol (případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících
ročníků – nižší stupeň gymnázia) ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15
let navštěvujících školu, které se jako společně posuzované osoby z
hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v
rozhodném období 3 kalendářních měsíců souvisle, a snížit tak
potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. Cílem je tedy zabezpečit
školní stravování úhradou ceny stravného ve školních jídelnách dětem ze
sociálně slabých rodin. Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových
nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na
základě platné právní úpravy ve vnitřních dokumentech školy. Jako
partneři s finančním příspěvkem budou vystupovat vlastní školy nebo
školská zařízení na území Kraje Vysočina. Projekt je hrazen z Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám a z části ze státního rozpočtu,
spoluúčast žadatele není vyžadována.

Předpokládaný termín
začátku: 01.09.2016

Předpokládaný termín
ukončení realizace: 30.06.2017

Rozpočet projektu
celkem: 4733259.00

Udržitelnost projektu: Ne
Udržitelnost projektu v
měsících:
V přípravné fázi kryto
rozpočtem kraje: Ne

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Financování
stravného dětem
ve vážné sociální
nouzi

Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny
stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě
platné legislativy ve vnitřních dokumentech školy zapojených do
projektu. Školám nebo školským zařízením bude poskytnuta
zálohová platba až do výše 100% uznatelných nákladů.
Partnerským organizacím bude navíc poskytnuto 5 % z hodnoty
schváleného rozpočtu na hrazení administrativních nákladů
spojených s poskytováním stravného.
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Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner

Tým projektu
Osoba Role

Aneta Indrová Projektový manager
Věra Švarcová Koordinátor
Dana Šálková Finanční manager

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem Jiné EU 2014+ 4733259.00
Výdaj Jiné EU 2014+ 4733259.00




