Euroopa enim puudust kannatavate isikute abifondi seirearuanne 2019
Lisa 1

Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise sisend- ja
väljundnäitajad (2019)

1.

Näitajate täitmine

sihttase

saavutustase 2019

2

2

TAT panus rakenduskava väljundnäitajasse
1.1.

Läbiviidud toiduainete hanked
Rahastamiskõlblikud avaliku sektori
kogukulud, mis on heaks kiidetud
dokumentidega, milles on sätestatud
toetatavate tegevuste tingimused
Tegevuste sooritamisel toetusesaajate
kantud ning toetusesaajate makstud
rahastamiskõlblike avaliku sektori
kulude kogusumma
Vajaduse korral rahastamiskõlblikud
avaliku sektori kogukulud, mida
toetusesaajad on kandnud ja katnud
toiduabi andmisega seotud tegevuste
sooritamisel
Vajaduse korral rahastamiskõlblikud
avaliku sektori kogukulud, mida
toetusesaajad on kandnud ja katnud
esmase materiaalse abi andmisega
seotud tegevuste sooritamisel

1 264 441 EUR

1 264 441 EUR

1 264 441 EUR

Rahastamiskõlblike avaliku sektori
kulude kogusumma, mis deklareeriti
komisjonile

1 204 789 EUR

TAT panus rakenduskava tulemusnäitajasse
1.2.
Toiduabi saanud isikute arv
29 559

20 872 (1 unikaalset
isikut arvestatakse
aruandeaastas 1 kord)

1.3.

Jagatud toiduabi väljundnäitajad (aruande
aasta kohta)

Ühik: tonn

1 Puu- ja köögivilja kogus

53

2 Liha, munade, kala ja mereandide kogus

125

Jahu, leiva- ja saiatoodete, kartuli, riisi ja
3 muude tärkliserikaste toodete kogus

145

4 Suhkru kogus

32

5 Piimatoodete kogus

0

6 Rasvade ja õli kogus

33

Valmistoidu ja muude (eelnevalt
7 loetlemata) toiduainete kogus

90

8 Ostetud toiduabi üldkogus (aruande
aastal)
9 Jagatud toiduabi üldkogus (aruande aastal)
Sellise toidu osakaal, mille eest
maksti rakenduskava raames üksnes
transpordi-, jaotamise- ja
10 ladustamiskulud
0%
Abikavast toetatud toidu osakaal
toidu üldkogusest, kui tegemist on
kaasfinantseeritud ja
partnerorganisatsioonide jagatud
11 toiduga

Ühik: tonn
478

478

40%

Ühik: pakk
Komplekteeritud toidupakkide koguarv
12 (aruande aasta)

29 559

Jagatud toidupakkide koguarv (aruande
13 aasta)

29 559

1.4.

Jagatud toiduabi tulemusnäitajad (aruande
aasta kohta)

Ühik: inimene

1 15 aasta vanuste või nooremate laste arv

5026

2 65 aasta vanuste või vanemate inimeste arv

2998

3 naiste arv

10 977

sisserändajate, teise riigi taustaga osalejate,
vähemuste (sealhulgas marginaliseerunud
4 kogukonnad, nt romad) arv

4403

5 puudega inimeste arv

3130

6 kodutute arv

1000

