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Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 -
rok 2021
Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 r. zastąpił Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014–2020 z dniem 1 stycznia 2019 r. Moduł 1 to
wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży, Moduł 2 to posiłek adresowany do osób starszych.

Program  przewiduje  wsparcie  finansowe  gmin  w  udzieleniu  pomocy  w  formie  posiłku,  świadczenia  rzeczowego  w  postaci
produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym
spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj.  150 %
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w
szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie  z  zapisami  programu  na  uzasadniony,  pisemny  wniosek  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta)  wojewoda  może
wyrazić zgodę na:

zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych
kosztów realizacji zadania

zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla
osób starszych, niepełnosprawnych, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20%
przewidywanych kosztów realizacji tego zadania

Nauka zdalna – co z obiadem w szkole?

W  sytuacji,  w  której  dziecko  nie  uczęszcza  do  szkoły  z  powodu  jej  zamknięcia  w  związku  z  sytuacją  epidemiczną,  w
konsekwencji czego nie spożywa posiłków w stołówce szkolnej, dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość
przyznania  na  ten  okres  pomocy  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia
rzeczowego  w  postaci  produktów żywnościowych.  Nie  jest  więc  tak,  że  osoby  kwalifikujące  się  do  wsparcia  nie  otrzymają
pomocy.

Pytania i odpowiedzi.
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