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Pomoc dětem z chudých rodin nestojí Olomouckému kraji za to
Tisková zpráva k tiskové konferenci senátorky Jitky Seitlové
V minulých dnech jsme se z České televize dozvěděli, že čtyři kraje nevyužívají
možnost hrazení obědů pro děti z chudých rodin. Mrzí mne, že mezi tyto kraje patří také náš
Olomoucký kraj.
Projekt „Obědy pro sociálně slabé děti“ byl vyhlášen MPSV v roce 2016 a umožňuje
dětem z rodin, které pobírají sociální dávku hmotné nouze, hradit školní obědy. Peníze
na projekt přichází z fondů EU. O peníze se do projektu musí přihlásit jednotlivé kraje.
Ministerstvo vypsalo již čtyři výzvy, v projektu zbývá nyní ještě cca 400 mil. Kč, jejich
využití je předpokládáno do konce roku 2020.
Přímé avízo o možnosti přihlášení se do projektu na pomoc dětem z chudých rodin
bylo z MPSV před rokem adresováno přímo na hejtmana kraje. Návrh na zapojení do projektu
následně Rada Olomouckého kraje zamítla. Vycházela z podkladů zpracovaných úředníky
odborů školství, sociálního a strategického rozvoje kraje. Projekt je podle jejich názoru
prý administrativně náročný, nesystémový a složitý, nepomůže dětem, jejichž rodiny
do sociální dávky nespadají a jsou těsně nad stanoveným minimálním příjmem. Kraj není
zřizovatelem základních škol, musel by je oslovit, zda mají zájem, podklady o dávkách
hmotné nouze mají Úřady práce, se kterými by bylo třeba dohodnout spolupráci, posílat
seznamy a také by se muselo jednat s rodiči. Údajně by to mohlo vést i ke stigmatizaci dětí.
V Olomouckém kraji máme 263 základních škol. Placení obědů ve spolupráci
s nevládními organizacemi mělo možnost využít jen do 70 z nich (v roce 2018 je podpořeno
540 dětí částkou cca 1,5 mil. korun prostřednictvím „Women for Women“ a „Jekhetane“).
Bylo by bezdůvodné předpokládat, že v dalších 200 školách na území kraje potřebné
děti nemáme. MPSV nepřipravilo proces nejlépe, peníze na obědy ale nečerpají pouze čtyři
kraje, v ostatních to funguje. Naše děti z chudých rodin mají prostě smůlu, že žijí právě
v Olomouckém

kraji, kde to vedení a úředníkům nestojí za to. Přitom je zatím

pravděpodobné, že se desítky milionů korun z EU budou zbytečně vracet. Při osobním jednání
s vedením školského a sociálního odboru kraje jsem byla informována, že připravují návštěvu
na MPSV, kde budou žádat o změnu řízení a převedení přidělování prostředků projektu na

Úřady práce. Ministerstvo, v jehož jsou kompetenci, se ale již dříve obdobným návrhům
k projektu z Asociace krajů bránilo. Není jisté, jestli je ještě změna ve vztahu k podmínkám
dotace EU vůbec možná. Zcela reálně se šance na využití prostředků EU pro chudé děti jeví
zatím malá.
Devět krajů agendu zvládlo. Zdá se, že nikomu z vedení ani úředníků Olomouckého
kraje to ale nestojí za to. Mají pravdu v tom, že projekt je nesystémový a znamenalo
by to náročnější administrativu. Copak ale pomoc dětem z chudých rodin, aby alespoň jednou
za den měly teplé jídlo, za to opravdu nestojí!
Osobně hodnotím postup kraje, kterému byla administrace dotace svěřena, vůči dětem
z chudých rodin až jako hanebný. Žádám o urychlenou změnu současného postoje,
který je podle mého názoru opakem toho, co lze nazývat sociální a solidární.
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