
Izvajanje EU ukrepa za 
odpravljanje materialne 

prikrajšanosti najbolj 
ogroženih v obdobju 

2014 – 2020



Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

• Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) podpira programe držav 
EU v zvezi s hrano in/ali osnovno materialno pomočjo najbolj ogroženim 
prebivalcem.

• To vključuje hrano, oblačila in druge nujne osebne potrebščine.

• Materialno pomoč morajo spremljati ukrepi socialnega vključevanja
(svetovanje in podpora ljudem pri premagovanju revščine).

• Evropska pomoč najbolj ogroženim je namenjena prvim korakom pri 
premagovanju revščine in socialne izključenosti.

• Najbolj ogroženim pomaga zadovoljiti najosnovnejše potrebe, kar je prvi 
pogoj, da bodo lahko poiskali delo ali se udeležili tečajev usposabljanja, 
denimo tistih, ki jih podpira Evropski socialni sklad.



OP MPO 2014 – 2020 

• EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada, se v Sloveniji izvaja od leta 2014. 

• Ukrep prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem 
nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji, 
in sicer v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, 
ki spodbujajo socialno vključevanje.  

• Sloveniji je za izvedbo ukrepa dodeljenih okrog 20,5 milijonov EUR evropskih 
sredstev, kar predstavlja 85 % delež vseh upravičenih izdatkov, 15 % delež pa 
mora Slovenija zagotoviti iz proračuna RS, kar pomeni, da je za celotno obdobje 
na voljo dobrih 24 milijonov EUR sredstev.

• Ukrep se izvaja v skladu z Operativnim programom za materialno pomoč najbolj 
ogroženim - OP MPO. 

• Za upravljanje OP MPO je odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, organ za potrjevanje izdatkov je Ministrstvo za finance (Sektor 
za upravljanje s sredstvi EU), revizijski organ pa je Urad RS za nadzor proračuna. 



Tri vrste dejavnosti

• Nakup hrane 

• Razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov

• Tehnična pomoč upravljalskim in nadzornim organom



Nakup hrane

• Za nakup hrane je odgovorno ministrstvo, ki dobavitelje izbere v 
postopku javnega naročanja. 

• Izbrani dobavitelji hrano dostavijo v centralna skladišča partnerskih 
organizacij, od tam pa se hrana porazdeli na več kot 370 razdelilnih 
mest po vsej državi.  

• MDDSZ je v obdobju od 2014 do 2019 nabavilo več kot 20.000 ton 
hrane (moka, testenine, riž, mleko, olje, konzervirana zelenjava). 



Izbor dejavnosti za razdeljevanje hrane in izvajanje 
spremljevalnih ukrepov

• Za razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov sta 
odgovorni izbrani partnerski organizaciji, Rdeči križ Slovenije - Zveza 
združenj in Slovenska karitas. 

• Aktivnosti izvajata na več kot 370 razdelilnih mestih po Sloveniji s 
pomočjo mreže prostovoljcev in v tesnem sodelovanju z lokalnim 
okoljem (šole, centri za socialno delo, patronažne službe, občine). 



Razdeljevanje hrane

• V letih 2015 in 2016 je pakete s hrano prejelo več kot 180.000 
prejemnikov 

• V letih 2017 in 2018 je število prejemnikov upadlo – pakete s hrano je 
v letu 2018 tako prejelo okrog 158.000 prejemnikov 

• Ukrep v Sloveniji predstavlja enega izmed pomembnejših ukrepov za 
blaženje materialne in socialne stiske ljudi, saj predstavlja okrog 70 % 
vse hrane, ki jo partnerski organizaciji razdelita svojim uporabnikom 



Aktivnosti, povezane s spremljevalnimi ukrepi

• Pogovor s prejemniki pomoči in osnovno informiranje

• Laično psihosocialno svetovanje

• Individualno svetovanje z načrtom in sledenjem 

• Brezplačno pravno svetovanje

• Izobraževanje in opolnomočenje   

• Krepitev socialnih veščin, znanj in spretnosti (delavnice ročnih spretnosti, o 
zdravem načinu življenja, osnovah prve pomoči, o soočanju s 
stresnimi/konfliktnimi situacijami)

• Prostočasne delavnice za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin 
(učna pomoč, ustvarjalne delavnice, zdrav način življenja)



Kdo je upravičen do pomoči?

Družine in posamezniki, ki nimajo dovolj dohodkov za vsakdanje preživetje in 
plačilo stroškov:

• prejemniki DSP

• delavci, katerih podjetje je šlo v stečaj ali že več mesecev niso dobili plače

• zaposleni z minimalno plačo

• enostarševske družine

• upokojenci z nizkimi pokojninami

• brezdomci

• marginalne skupine (Romi, begunci ...)

• posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji

• posamezniki in družine pri katerih partnerska organizacija prepozna stisko



Obveščanje prejemnikov pomoči

• Mediji

• Prostovoljci partnerskih organizacij, ki zaznajo potrebe na terenu 

• Napotitev s strani javnih socialnih služb



Kako se dokazuje upravičenost do pomoči?

Upravičenost do pomoči ugotavljajo partnerske organizacije same s 
pomočjo:

• Dokazil (odločbe CSD, dokazila o dohodkih ali druge dokumentacije)

• Priporočil javnih in drugih služb oz. organizacij

• Priporočil prostovoljcev s terena 

• Pri dodelovanju pomoči se upoštevajo tudi posebne okoliščine 
(zadolženost, neurejene razmere za bivanje, bolezen, invalidnost ter 
druge izredne razmere, ki niso predmet formalnih dokazil



Tehnična pomoč

• Dejavnosti, ki zagotavljajo učinkovito pripravo, upravljanje, izvajanje, 
nadzor in spremljanje dejavnosti OP, ter krepijo upravno zmogljivost 
upravičencev (tj. ministrstev in partnerskih organizacij)



Pogled v bližnjo prihodnost

V okviru OP MPO 2014 – 2020:

• Javno naročilo za dobavo hrane v obdobju 2020 – 2022 

• Izbor partnerskih organizacij za razdeljevanje hrane in izvajanje 
spremljevalnih ukrepov

Priprava novega programa za obdobje 2021 – 2027


