UCHWAŁA NR 337/XXXVI/2013
RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Narol w Zakresie Dożywiania na lata 2014 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Osłonowy Gminy Narol w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
w gminie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Narolu
Krzysztof Szawara
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Załącznik do Uchwały Nr 337/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Narolu
z dnia 31 grudnia 2013 r.
PROGRAM OSŁONOWY GMINY NAROL W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014 2020.
I. CELE PROGRAMU.
Program Osłonowy Gminy Narol w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 jest programem
realizowanym w sferze szeroko pojętej gminnej polityki społecznej.
Podstawą realizacji programu osłonowego jest art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.). Przepis ten zezwala gminie na
podejmowanie programów z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb,
w tym tworzenie i realizację programów osłonowych, mających na celu ochronę poziomu życia
osób, rodzin i grup społecznych.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa. Jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wkracza więc w sytuację osób i rodzin
wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.
Mając powyższe na względzie niniejszy Program rozszerzy działania Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji obowiązkowych zadań gminy, a w szczególności
art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że pomoc
doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznana dzieciom
i młodzieży w okresie nauki w szkole, może być realizowana w formie zakupu posiłku. Realizacja
programu wzbogaci opłacany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu
zakup posiłku w szkołach. Ideą Programu jest, aby każdy potrzebujący uczeń otrzymywał w szkole
posiłek.
Celem Programu jest:
1) długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie
zjawiska niedożywienia;
2) upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
3) poprawa poziomu życia rodzin z różnymi problemami.
II. OCENA SYTUACJI.
Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do udzielania pomocy przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Narolu są:
ubóstwo;
bezrobocie;
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, starość;
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
alkoholizm, przemoc w rodzinie.
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Dodatkowo można wymienić następujące problemy rodzinne, które nie zawsze są zbieżne
z niskim kryterium dochodowym.
Są to np.:
niepełnosprawność członka rodziny;
długotrwała lub ciężka choroba członka rodziny;
przemocy w rodzinie;
wielodzietność;
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
alkoholizm lub narkomania w rodzinie;
zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa dotykająca rodzinę.
Najczęściej problemy te są ze sobą sprzężone.
Biorąc pod uwagę powyższe staje się jak najbardziej zasadne stworzenie nowego Programu
osłonowego gminy Narol, który wzbogaci już istniejący system dożywiania w postaci posiłku dla
potrzebujących uczniów w szkołach.
Realizacja niniejszego Programu pozwoli na zminimalizowanie zjawiska niedożywienia dzieci na
terenie Gminy Narol. Doświadczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu
z lat poprzednich w zakresie realizacji niepieniężnych form pomocy wskazują, iż takie rozwiązania
postrzegane są w odbiorze społecznym jako właściwe i gwarantujące racjonalne wykorzystywanie
środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną.
III. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM.
Koordynatorem programu będzie Burmistrz Miasta i Gminy Narol
w kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu.

we

współpracy

Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program będą:
1) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu.
2) Dyrektorzy szkół i przedszkoli.
IV. ODBIORCY PROGRAMU,
UDZIELANIA POMOCY.

SPOSÓB

REALIZACJI

PROGRAMU

ORAZ

ZASADY

Ostatecznymi odbiorcami Programu będą dzieci i młodzież z terenu Gminy Narol, którzy
uczęszczają do szkół i przedszkoli, nie spełniający jednak kryterium dochodowego w wysokości
150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Pomoc udzielana będzie dzieciom i młodzieży, w których rodzinach występować będą
w szczególności takie problemy społeczne jak:
niepełnosprawność członka rodziny;
długotrwała lub ciężka choroba członka rodziny;
przemocy w rodzinie;
wielodzietność;
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
alkoholizm lub narkomania w rodzinie;
zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa dotykająca rodzinę.
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Dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów na terenie
gminy Narol, którym udzielona będzie pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli przygotowywać będą listy dzieci i młodzieży, dla Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu, który przyznawał będzie pomoc, przy
czym uczeń albo dziecko musi wyrazić chęć zjedzenia posiłku.
Każda sytuacja poprzedzona zostanie analizą sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej rodziny.
Nie należy zapominać, iż podstawowymi przesłankami udzielania wsparcia jest znalezienie się
rodziny w trudnej sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania
jej środków własnych, możliwości i uprawnień.
Realizacja tego programu następować będzie równocześnie z realizacją innych zadań
podejmowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapisanych w ustawie
o pomocy społecznej.
Przyznanie pomocy w formie posiłku na podstawie niniejszego programu osłonowego
nie wymaga wydani decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
IV. FINANSOWANIE PROGRAMU.
Pomoc finansowana będzie ze środków budżetu gminy, przy udziale środków budżetu państwa,
w szczególności przy pomocy wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
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