Załącznik nr 4
do Sprawozdania z Działalności
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie za rok 2020

Roczna informacja
określająca stopień realizacji programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
za rok 2020
W styczniu 2019 roku uchwałą nr V/38/2019 Rady Miasta Krasnystaw został przyjęty
program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Określono w nim najważniejsze cele, które mają przyczynić się do ograniczenia zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób z terenu Miasta Krasnystaw ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Zgodnie z VIII rozdziałem programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie został zobowiązany do monitoringu programu poprzez coroczną informację
określającą stopień realizacji programu.
Wobec powyższego stopień realizacji programu za rok 2020 przedstawia
się następująco:
MODUŁ I DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CEL
POPRAWA POZIOMU ŻYCIA RODZIN ZNAJDUJĄCYCH
SZCZEGÓŁOWY
SIĘ W TRUDNEJ SYTACJI ŻYCIOWEJ

Metoda realizacji
Forma realizacji

Wskaźniki realizacji
Realizatorzy/partnerzy

Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 -2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krasnymstawie
Decyzje administracyjne - udzielenie wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z
dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8
ww. ustawy w formie:
 posiłku,
 świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
 świadczenia
rzeczowego
w
postaci
produktów
żywnościowych.
 Liczba osób objętych programem 230,
 Liczba placówek prowadzących dożywianie - 12.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe.
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Forma realizacji

Wskaźniki realizacji
Realizatorzy/partnerzy

Bez wydania decyzji administracyjnej w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażą
chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola poinformuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krasnymstawie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji
administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji
rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy
czym liczba dzieci i uczniów objętych taką formą pomocy nie
może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w
szkołach lub przedszkolach na terenie Miasta w poprzednim
miesiącu kalendarzowym.
 Liczba osób objętych programem 0,
 Liczba placówek prowadzących - 0.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe.

MODUŁ II DLA OSÓB DOROSŁYCH
Metoda realizacji

Forma realizacji

Wskaźniki realizacji

Realizatorzy/partnerzy

Udzielenie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8
ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 posiłek,
 świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
 świadczenie
rzeczowe
w
postaci
produktów
żywnościowych.
 Liczba osób objętych programem 529,
 Liczba osób korzystających z posiłku - 129.
 Liczba osób korzystających z zasiłku celowego na żywność 529.
 Liczba rodzin objętych pomocą w formie paczek
żywnościowych – 40
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Forma realizacji
Wskaźniki realizacji

Współfinansowanie funkcjonowania Kuchni dla Ubogich im.
Matki Teresy z Kalkuty.


Liczba osób objętych posiłkiem - 300 osób.

Miasto Krasnystaw, Parafia Rzymskokatolicka
Przenajświętszej w Krasnymstawie.

Forma realizacji

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014
-2020

Wskaźniki realizacji

Realizatorzy/partnerzy

Forma realizacji

Wskaźniki realizacji
Realizatorzy/partnerzy

-

Trójcy

Realizatorzy/partnerzy



Liczba przekazanych artykułów żywnościowych
- 25 230,00 kg.
 Liczba osób objętych programem - 585.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja Bank Żywności w
Lublinie.
Zorganizowanie dowozu posiłków dla dorosłych mieszkańców
Krasnegostawu, w tym osób niewychodzących z domu (np. ze
względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), którzy nie są
w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.


Liczba osób objętych dowozem - 0.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MODUŁ III
ORGANIZACJA STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA
POSIŁKÓW SZKOLNYCH
Metoda realizacji

ORGANIZACJA
STOŁÓWEK
ORAZ
MIEJSC
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW SZKOLNYCH obejmuje
tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów
posiłku w szkole w trakcie pobytu w szkole

Forma realizacji

Doposażanie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek w
szkołach podstawowych Miasta i/lub Adaptacja i doposażenie
pomieszczeń przeznaczonych do spożycia posiłków, tzw. jadalni.
 Liczba placówek - 3.
 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
doposażenie placówek - 265 527,00
 Liczba uczniów korzystających z posiłków w szkole - 860

Wskaźniki realizacji
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