Sprawozdanie z realizacji Programu osłonowego
„Pomoc dla mieszkańców Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania”
na lata 2014 – 2020
za rok 2014
I.

Cele Programu:
1.
2.
3.
4.

II.

Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży;
Poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
Beneficjenci:

Beneficjentami Programu są mieszkańcy Gminy Cieszyn – dzieci, młodzież, osoby
i rodziny znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej w szczególności z uwagi na: bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwałą lub ciężką chorobę, bezdomność, sieroctwo, ubóstwo, przemoc
w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
III.

Formy wsparcia:
W ramach Programu udzielono następujących form pomocy:
1. Pomoc w formie zasiłku celowego lub świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności otrzymało 516 osób.
2. Pomoc w formie posiłku otrzymały 684 osoby, w tym:
Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 59;
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 234;
Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej – 391.
3. Pomoc w formie dożywiania w żłobkach i przedszkolach otrzymało – 89
dzieci.
4. Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego otrzymało – 57 dzieci.

IV.

Źródła finansowania Programu:
Ogółem na realizację Programu wydatkowano kwotę – 796 577, 00 zł, w tym:
Dotacja Wojewody Śląskiego – 420 651,00 zł, co stanowi – 53 % kosztów
realizacji Programu.
Środki własne Gminy – 375 926, 00 zł, co stanowi – 47 % kosztów realizacji
Programu.

V.

Realizatorzy Programu:
Głównym realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cieszynie, który przyznawał pomoc w formie zasiłku celowego i świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, w formie posiłku i dożywiania – zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej monitorował wielkość przyznawanej pomocy,
rozliczał dotację przyznaną przez Wojewodę Śląskiego na realizację Programu oraz
współpracował z jednostkami organizacyjnymi Gminy, placówkami oświatowymi
i przedsiębiorcami świadczącymi pomoc w formie posiłku lub dożywiania.
W roku 2014 na terenie Gminy Cieszyn, 30 Placówek prowadziło dożywianie
w ramach Programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Cieszyn w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020, w tym: 11 szkół, 14 przedszkoli, 2 Żłobki Miejskie
i 3 inne.

