
Program osłonowy 

 w zakresie ograniczania skutków niedożywienia  

w Mieście Suwałki na lata 2019-2023    

 

Cele Programu: 
1. Ograniczanie skutków niedożywienia wśród dzieci i młodzieży 

2. Wzmocnienie opiekuńczej funkcji placówek oświatowych 

3. Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych 

Adresaci Programu:   
1. Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej  

2. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej zamieszkujący 

na terenie miasta Suwałk 

 

Sposób realizacji Programu: 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań 

określonych w programie ,,Posiłek w szkole lub w domu”- Moduł dla dzieci i młodzieży, a wyraża 

chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako właściwy ze względu  na miejsce zamieszkania dziecka  lub 

ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy 

2. Przyznanie pomocy o której mowa, nie wymaga wydania  decyzji administracyjnej w sprawie 

ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego  

3. Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy na przedstawionych wyżej zasadach, nie może 

przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci objętych dożywianiem w poszczególnych szkołach lub 

przedszkolach na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPR Suwałkach w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym a w miesiącu wrześniu liczby z miesiąca czerwca. 
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach dokonuje zwrotu środków finansowych za 

udzielona pomoc na podstawie listy uczniów i spożytych posiłków sporządzonej przez dyrektora 

placówki oświatowej za każdy miesiąc kalendarzowy 

5. Środki na zakup takich posiłków są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie 

sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz 

liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym (informacje miesięczne).  
 

Zasady realizacji 

 
 Zasady realizacji tego programu określone zostały w uchwale III/35/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach 

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków 

niedożywienia w Mieście Suwałki na lata  

 

Finansowanie Programu: 
Budżet samorządowy                 

 


