
 
Projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 
  
Liberecký kraj  se na celém projektu podílí od samého počátku, a to díky možnosti spolupracovat s 
Ministerstvem práce a sociálních věcí na nově vznikajícím programu financovaném z prostředků 
Evropské unie, v té době pracovně nazvaném „Obědy do škol“.   
Cílem tohoto 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 v rozhodném období nacházely v hmotné nouzi. Stravné je 
hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) 
stanovených na základě platné právní úpravy ve vnitřních dokumentech školy.  
Liberecký kraj provedl v roce 2017 mezi zapojenými školami i dotazníkové šetření, které potvrdilo, že 
projekt má opravdu smysl. Většina zástupců škol zde konstatovala, že z jejich pohledu měla realizace 
projektu nesporný pozitivní přínos na zvýšení účasti na vzdělávání, začlenění dětí do kolektivu a 
zlepšení jejich společenských a stravovacích návyků. 
Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká sociálně citlivé oblasti, je publicita projektu pravidly Evropské 
komise omezena téměř na minimum, což znamená, že nemá docházet ke zveřejňování názvů 
zapojených škol a školských zařízení a dalších podrobností 
 
 
 
“Food Assistance to Children in the Liberec Region” 
  
The Liberec Region has been involved in the project since the very beginning, thanks  
to the opportunity to work with the Ministry of Labour and Social Affairs on a new programme 
funded by the European Union, called "Lunches to Schools" at that time. 
The aim of the project is to provide school meals for kindergarten and elementary school children 
(and also for children of eight-year academies from corresponding elementary school grades) aged  
3 to 15 who attend school, come from socially disadvantaged families and who, as jointly assessed 
persons in terms of entitlement to the living allowance, were in material need during the relevant 
period. The meal is paid for in a form of the payment of unit costs (meal prices paid by legal 
representatives) determined on the basis of the valid legislation in the internal documents  
of the school. 
The Liberec Region carried out a questionnaire survey among the participating schools in 2017  
that proved that the project makes a difference. Most school representatives stated that from their 
point view the project had an undeniable positive effect on increasing participation in education, 
integrating children and improving their social and eating habits. 
As the project affects a socially sensitive area, its publicity is limited to the minimum according 
to the European Commission's rules, which means that the names of participating schools, school 
facilities involved and other details should not be published. 
 


