Szanowni Państwo
Od 1 stycznia 2014 r. program dożywiania będzie realizowany oparciu o uchwałę Rady
Ministrów nr 221 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
W związku z tym Rada Miasta Krakowa w dniu 15 stycznia 2013r. uchwaliła Program
osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie
dożywiania opracowany zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(uchwała nr XCV/1425/14).
W związku w powyższym w ramach programu podwyższono kryterium dochodowe
uprawniające do bezpłatnych posiłków dla uczniów oraz zmniejszenie kosztów partycypacji
rodziców w kosztach żywienia w przypadku posiłków przyznawanych odpłatnie. W ramach
programu od 2014 r. kryteria uprawniające do pomocy przedstawiają się następująco:
1. posiłki bezpłatne przysługiwać będą dla uczniów, gdy dochód jest niższy niż
200 % kryterium dochodowego - do kwoty 684 netto na osobę w rodzinie.
2. w przypadku osób z dochodem pomiędzy 150 a 200 % osoba objęta pomocą
pokrywa 25 % kosztu posiłku – do kwoty 912 netto na osobę w rodzinie.
3. w przypadku gdy dochód będzie wyższy niż 200 % kryterium dochodowego
oraz niższy niż 250 % kryterium dochodowego rodzic ponosił będzie 50 %
kosztu posiłku – do kwoty 1140 netto na osobę w rodzinie.
Program zakłada ponadto możliwość udzielania w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, pomocy w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc ta zakłada, że w przypadku
gdy dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego pomocy udziela się w formie
sfinansowania zakupu żywności lub posiłku, natomiast w przypadku przekroczenia wyżej
wymienionego kryterium w formie dofinansowania. Zgodnie z § 8 (dawniej art. 6a)
przytoczonej wyżej uchwały w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo
dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola
informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku. Pomoc ta może być udzielania nie dłużej niż 3 miesiące. Liczba dzieci i uczniów,
którym można udzielić pomocy w tym trybie nie może przekroczyć 20% liczby dzieci
i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej Kraków
w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych.
W każdym przypadku, gdy dziecko lub uczeń zostaje objęte pomocą w formie posiłku
na podstawie § 8, dyrektor szkoły ma obowiązek podjęcia współpracy z pracownikiem
socjalnym w celu podjęcia działań zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin uczniów
korzystających z pomocy i udzielenia im adekwatnego wsparcia w ramach posiadanych
uprawnień i kompetencji.

DOFINANSOWANIE OBIADÓW W SZKOLE
Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad
w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Aby uzyskać pomoc, należy zgłosić się do pracownika socjalnego, który przeprowadzi
w miejscu zamieszkania zgłaszającej się osoby wywiad środowiskowy (między innymi
ustalone zostanie kryterium dochodowe oraz sytuacja bytowa rodziny). Pomoc przyznawana
jest w formie decyzji. Kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej wynosi 456 zł
dla osoby w rodzinie.
ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO FILII
MOPS, KTÓRA JEST PRZYPISANA DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA.
Filia nr 4 (dla mieszkańców Dzielnicy XVIII), Os. Szkolne 34, Tel.: 012 425 75 64, 012 425
75 82
Filia nr 9 (dla mieszkańców Dzielnic XIV, XV, XVI i XVII), os. Teatralne 24, Tel.: 012 644
76 09, 012 644 80 34

DOFINANSOWANIE OBIADÓW W RAMACH art. 8 (dawniej art. 6A.)
Zgodnie z art. 8 (dawniej art. 6a) uchwały w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
istnieje możliwość korzystania z obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Liczba dzieci i uczniów, którym można udzielić pomocy w tym trybie nie może
przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
Gminy Miejskiej Kraków w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji
administracyjnych.
Aby otrzymać taką pomoc należy złożyć wniosek do dyrektora Szkoły zawierający
opis sytuacji ucznia w sekretariacie Szkoły. Warunkiem otrzymania pomocy jest podanie
informacji o dochodach netto przypadających na członka rodziny ( najlepiej kopia pit za rok
poprzedzający złożenie wniosku.) oraz oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy MOPS
w zakresie pomocy żywieniowej. Brak tego typu informacji będzie skutkował
nierozpatrywaniem wniosku. Rodzice dzieci, których wnioski będą rozpatrzone pozytywnie
zostaną powiadomieni telefonicznie.

