
RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Program dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który 

funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz uchwał 

Rady Miasta Tychy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019–2023 i w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

na lata 2019-2023.

Źródło finansowania:

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków 

gminy.

Cel programu:

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu" jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy 

w formie posiłku i świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności.

Grupa docelowa:

Do Programu uprawnione są osoby/rodziny, których dochód miesięczny nie przekracza 150 %

kryterium dochodowego, (tj. 1.051,50 zł dla osoby samotnej i 792,-zł na osobę w rodzinie) zgodnie

z  Rozp.  Rady  Ministrów  z  dnia  11  lipca  2018  r.  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1358)  w  sprawie

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

Pomocą w ramach programu obejmowane są:

- dzieci do 7 lat    

- uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej



- dorośli znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej (na podst. art. 7 ust. o pomocy społ.), 

  w szczególności osobom starszym, chorym czy niepełnosprawnym

Opis programu:

Ośrodek przyznaje pomoc w ramach:

- zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności (świadczenie pieniężne).

- posiłków wydawanych w stołówkach przedszkolnych i szkolnych oraz w Dziennym Domu 

  Pomocy Społecznej „Wrzos” i Środowiskowych Domach Samopomocy a także w   

  Noclegowni Miejskiej i Domu Betlejem

Realizator programu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość programu: 2 100 000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa: 1 260 000 zł (60%)

- środki gminy: 840 000 zł (40%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia: 01.01.2021 r.

Termin zakończenia: 31.12.2021 r.
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