Załącznik do Uchwały Nr XXIX/204/2014
Rady Gminy Łaziska
z dnia 25 lutego 2014 roku

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
DZIECI I MŁODZIEŻY
W GMINIE ŁAZISKA NA LATA 2014 - 2020
1. Podstawa prawna programu.
Podstawę prawną dla wdrożenia programu stanowi art. 17 ust. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.
poz. 183 ze zm.). Konieczność opracowania i wdrożenia programu
pojawiła się w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 roku
uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 - 2020.
Program będzie realizowany w latach 2014 - 2020 i obejmie swoim
zasięgiem mieszkańców Gminy Łaziska.
2. Diagnoza społeczna i ocena sytuacji warunkującej realizację
programu.
Diagnoza społeczna zawarta w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Łaziska na lata 2008 - 2013 opisuje, że większość
mieszkańców Gminy utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych z
rolnictwa. Dochody te są niewielkie, co przekłada się na niski poziom
życia mieszkańców. Trudności rodziny potęgują; bezrobocie,
niezaradność oraz inne dysfunkcje ograniczające dzieciom i młodzieży
możliwość prawidłowego rozwoju. Większość rodzin doświadczających
trudności życiowych korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
uzyskiwane dochody mieszczą się w granicach ustawowych kryteriów
uprawniających do korzystania ze świadczeń. Wiele rodzin o dochodach
nieznacznie przewyższających kryterium boryka się z trudnościami i nie
może liczyć na wsparcie w rozwiązaniu swoich problemów. Dla dzieci z
takich rodzin przewidziany jest program osłonowy w zakresie
dożywiania. Z doświadczeń minionych lat wynika, że dzieci wywodzące

się z problemowych rodzin chętnie korzystały z pomocy w formie
dożywiania oferowanej w ramach ustawy „pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, która przewidywała taki rodzaj wsparcia w ramach
typowania przez dyrektorów szkół.
W rodzinach niespełniających kryteriów określonych w przepisach
ustawy o pomocy społecznej, z których dzieci korzystały z dożywiania na
przestrzeni minionych lat obserwowano zróżnicowane problemy, w tym
szczególnie:
a) chorobę jednego lub obydwojga rodziców,
b) niepełnosprawność jednego lub obydwojga rodziców,
c) wychowywanie i utrzymywanie dzieci przez jedno z rodziców ,
d) wychowywanie trojga i więcej dzieci.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także
znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym
samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb
życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie
dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na
zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.
3. Cel programu
Celem programu osłonowego jest „Zapewnienie dzieciom i
młodzieży z rodzin problemowych, nie spełniających kryteriów do
dożywiania w myśl przepisów o pomocy społecznej, co najmniej
jednego ciepłego posiłku (dania) w ciągu dnia, w okresie
uczęszczania na zajęcia szkolne”.
Cel programu przyczyni się do osiągnięcia istotnych rezultatów, między
innymi:
a) poprawy jakości stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
b) poprawy warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
c) utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych.
Wskaźnikiem realizacji celu będzie:
a) liczba dzieci i młodzieży objętych dożywianiem,
b) liczba rodzin, z których dzieci zostały objęte dożywianiem,

c) liczba wydanych posiłków,
d) wartość pomocy udzielonej w formie dożywiania mierzona w złotych.
Wskaźniki realizacji celów będą monitorowane w okresach
miesięcznych pozwoli na bieżąco ocenić zasadność realizacji programu i
możliwość osiągania zakładanych rezultatów.
4. Podmioty realizujące program
Program osłonowy realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łaziskach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we
współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub
przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo
podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do
których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Łaziska.
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane dzieci,
wychowujące się w rodzinach, w których dochód jest wyższy niż
określają to przepisy pomocy społecznej ale występują szczególne
okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania, w
tym:
a) niepełnosprawność
rodzica(ów)
uniemożliwiająca
codzienne
funkcjonowanie,
b) choroba rodzica(ów),
c) uzależnienie rodzica(ów) od alkoholu, narkotyków lub środków
farmakologicznych,
d) dochody nieznacznie przewyższające kryterium dochodowe oraz
wychowywanie trojga i więcej dzieci w wieku szkolnym,
e) sytuacja kryzysowa w rodzinie (śmierć, wypadek lub nagła choroba
rodzica),
f) sytuacja kryzysowa związana ze skutkami klęski żywiołowej lub
ekologicznej (pożar, huragan, powódź itp.),
g) inne uzasadnione sytuacje.
Dzieci zgłoszone do udziału w programie zostaną wskazane przez
dyrektora szkoły kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, po

wcześniejszym przyjęciu deklaracji dziecka o potrzebie dożywiania lub
przyjęciu takiego zgłoszenia od wychowawcy klasy, do której dziecko
uczęszcza.
Zakwalifikowanie dziecka do dożywiania w ramach programu nie
wymaga wydania decyzji administracyjnej, ani ustalenia sytuacji rodzinnej
w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Ustala się, że jedynym dokumentem potwierdzającym liczbę dzieci
zakwalifikowanych do dożywiania będzie wykaz (lista) zawierająca imię i
nazwisko dziecka, adres szkoły i klasę. Powyższy dokument stanowi
zapotrzebowanie na przygotowanie posiłków oraz potwierdzenie ilości
posiłków, jakie w danym miesiącu powinny być sfinansowane w ramach
programu.
Dyrektor szkoły może upoważnić wychowawców lub pedagogów
szkolnych do poinformowania rodziców lub opiekunów dzieci
zakwalifikowanych do udziału w programie o tym fakcie oraz podjąć z
rodziną współpracę, zmierzającą do wyeliminowania lub złagodzenia
skutków istniejących w rodzinie problemów, które uzasadniają objęcie
dożywianiem.
6. Finansowanie programu
Program osłonowy w zakresie dożywiania finansowany jest ze
środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w
ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin pochodzących z programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 - 2020.
7. Monitoring programu
Program osłonowy w zakresie dożywiania monitorowany będzie w
okresach miesięcznych. Monitoring obejmuje:
1) liczbę dzieci zakwalifikowanych do posiłków,
2) liczbę faktycznie wydanych posiłków,
3) liczbę rodzin, z których dzieci zostały objęte dożywianiem,
4) wartość pomocy udzielonej w formie dożywiania mierzona w złotych.
Raporty z realizacji programu sporządza dyrektor szkoły prowadzącej
dożywianie wspólnie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
odpowiedzialnym za finansowanie programu. Dyrektor szkoły sporządza

raport w zakresie pkt 1) pkt 2) i pkt 3), kierownik OPS uzupełnia raport
o informacje dotyczące pkt 4). Raport należy sporządzać oddzielnie dla
każdej ze szkół prowadzących dożywianie dzieci objętych programem
osłonowym.

Uzasadnienie

Konieczność opracowania i wdrożenia programu pojawiała się w związku z
wejściem w życie od 1 stycznia 2014 roku uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014 - 2020.
W treści uchwały Rady Ministrów zawarto możliwość finansowania
dożywiania dzieci wywodzących się z rodzin, które nie spełniają kryterium
dochodowego określonego ustawą o ile gmina uchwali program osłonowy
adresowany do tej grupy mieszkańców.
W Gminie Łaziska występuję stosunkowo duża liczba rodzin, które nie
spełniają kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej,
sytuacja w rodzinach jest dość trudna i dożywianie - według procedury określonej
w gminnym programie osłonowym, adresowanym do dzieci z rodzin
problemowych - może być istotnym wsparciem dzieci i rodzin.
Program osłonowy zachowuje zgodność z obowiązującą dotychczas Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łaziska na lata 2008-2013 .
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewiduje wsparcie gmin, które
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy w sytuacji gdy
dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o
potrzebie udzielenia pomocy dziecku w formie posiłku.
Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie
może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w danej szkole i
przedszkolu w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydawania decyzji
administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu
środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego,
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej daje
taką możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.
W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielenia pomocy
w postaci posiłku bez wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania
wywiadu objęto wsparciem 17 uczniów. Podjęcie przedmiotowej uchwały nie
spowoduje skutków finansowych, a jest jedynie dostosowaniem prawa lokalnego do
obowiązujących przepisów prawnych.

