
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Uchwała Nr XXIV/ 242 /2013

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 
z dnia 29 kwietnia  2013r.

w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego
problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień 

na lata 2013 – 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z póź.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu 
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się  „Lokalny Program Pomocy Społecznej  obejmujący problematykę dożywiania oraz 
zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień na lata 2013 – 2015”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski



                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 242 /2013
                                                                                                                                      Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
                                                                                                                                      z dnia 29 kwietnia 2013r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej
obejmujący problematykę dożywiania

oraz zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień
na lata 2013-2015

1.WSTĘP

„Lokalny  Program  Pomocy  Społecznej  obejmujący  problematykę  dożywiania  oraz 
zdrowego żywienia na lata 2013-2015” jest skierowany do osób i rodzin zamieszkałych na terenie 
gminy  Dobrodzień.  Założeniem niniejszego programu jest  poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
gminy, poprawa warunków i jakości ich życia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Program zawiera działania zmierzające do ograniczenia zjawiska niedożywienia przede wszystkim 
dzieci i młodzieży oraz osób korzystajacych z pomocy społecznej.

2.PROBLEMY ŻYWIENIOWE W POLSCE

Z badań warunków życia ludności przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny 
wynika, że duża część społeczeństwa nie może w pełni zaspokoić swoich potrzeb żywieniowych. 
Prawie co drugie gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na jedzenie mięsa, drobiu lub ryb 
chociażby co drugi dzień. Potrzeby żywieniowe w zakresie owoców i ich przetworów są tylko 
częściowo zaspakajane . Według raportu ONZ z 2006r. w Polsce 12,7 % dzieci, żyje poniżej „Linii 
ubóstwa”. Jest to liczba dzieci, które żyją w ubóstwie, definiowanej jako dochód w rodzinie poniżej 
50% średniej krajowej. W porównaniu do 1990 roku liczba ta wzrosła o 4,3%. 
Nie ulega wątpliwości , że niedożywienie w Polsce pociąga za sobą daleko idące konsekwencje, tak 
w  sferze  medycznej,  jak  i  psychologicznej  i  społecznej.  Niedożywienie  obniża  odporność 
organizmu,  zmniejsza  jego wydolność,  podnosi  ryzyko pojawienia  się  przewlekłych  chorób.  W 
sferze społecznej, szczególnie, jeżeli jest powiązane z ubóstwem, niesie za sobą niebezpieczeństwa 
wykluczenia z grupy rówieśników, a także gorsze wyniki w szkole a w dalszej perspektywie, także 
na pozycję społeczną.
Nie  zawsze  jednak  niedożywienie  jest  skutkiem  ubóstwa,  spowodowane  jest  także  złym 
odżywianiem oraz  wadliwymi nawykami żywieniowymi.  Z badań opinii  publicznej  wynika,  że 
Polacy lubią jeść i przywiązują ogromne znaczenie do tradycji w jedzeniu. Coraz częściej jednak o 
stylu żywienia decyduje raczej tryb życia niż uwarunkowania społeczne. Problemy pojawiające się 
w organizacji żywienia rodzinnego, spowodowane na przykład faktem, że rodzice wracają do domu 
później  niż  dziecko,  niechęć  wielu  dzieci  do  korzystania  z  stołówek  szkolnych,  przedkładanie 
pustych przekąsek nad ciepły obiad  mogą prowadzić do niedożywienia lub otyłości i nadwagi. 
Rozwiązanie problemu nie leży tu w dożywianiu, ale raczej w promowaniu nawyków zdrowego 
żywienia.



3.CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBRODZIEŃ

Jednym z problemów społecznych w Gminie Dobrodzień jest bezrobocie, na dzień 31-12-2012r. 
liczba  bezrobotnych  wyniosła  306  osób  z  tego  173  stanowiły  kobiety.  Z  pomocy  społecznej 
skorzystało 98  rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 302, co stanowi 3,05 % ogólnej  
liczby mieszkańców.

4.POMOC SPOŁECZNA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Za pomocą Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrodzieniu  oraz  gminnych 
placówek oświatowych podejmowane są działania mające na celu złagodzenie na swoim terenie 
problemu niedożywienia,  w tym również  promowania  właściwych nawyków żywieniowych,  ze 
szczególnym uwzglednieniem najmłodszych. Gmina Dobrodzień od 2006 roku realizuje Wieloletni 
Program p.n.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:, w ramach którego dożywianiem objęci są 
przedszkolaki,  uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjum.  Przyznawana  jest,  także  pomoc 
pieniężna na zakup żywności.
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” funkcjonuje na podstawie ustawy z 
dnia  29  grudnia  2005r.  Program przyjety  został  na  lata  2006-2009,  przy czym jego  realizacja 
przedłużona została do 2013r. Program obejmuje:
-wsparcie  dla  gmin  w  wykonywaniu  zadań  własnych  w  zakresie  dożywiania  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  osób  z  terenów  dotknietych  wysokim  poziomem  bezrobocia  i  ze  środowisk 
wiejskich;
-upowszechnienie zdrowego stylu życia;
-poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
-rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Gmina Dobrodzień realizuje niniejszy Program na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą, 
przy  pomocy  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Dobrodzieniu.  Zakres 
podmiotowy  pomocy  obejmuje  dzieci  do  7  roku  życia,  uczniów  do  ukończenia  szkoły 
ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe, które znalazły się w trudnych sytuacjach, w szczególności 
osoby samotne,  w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. Przedmiotowy zakres pomocy 
obejmuje posiłek, świadczenie pieniężne na zakup żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci 
produktów żywnościowych.
W 2012 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu objął programem 
361 osób. Koszt programu ogółem wyniósł 304.843 zł. Gmina Dobrodzień nie zatrudnia dietetyka, 
nadzór nad wydawanymi posiłkami w ramach Programu prowadzą dyrektorzy szkół. W okresie 
wakacji  lub ferii  gmina nie  zabezpiecza gorących posiłków w stołówkach szkolnych. Wówczas 

Dobrodzień leży w województwie opolskim,  w południowej  części  powiatu oleskiego zajmując 
obszar 16.284 ha. Prawie połowa, bo aż 7.800 hektarów powierzchni gminy to lasy. Ludność gminy 
stanowi  około  10.000  mieszkańców,  w tym około 4.000  osób  zamieszkuje  miasto  Dobrodzień. 
Pozostała ludność zamieszkuje 16 sołectw, które stanowią: Błachów, Bzinica Stara, Bzinica Nowa, 
Główczyce, Gosławice, Klekotna, Kocury, Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce, Myślina, 
Pietraszów, Pludry, Rzędowice, Szemrowice, Warłów. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. 
Dobrodzień znany jest przede wszystkim z tradycji stolarskich. Działalność produkcyjną i usługową 
w tej dziedzinie prowadzi ponad 100 zakładów stolarskich. Zarejestrowane podmioty gospodarcze 
dają wielu mieszkańcom gminy pracę.



udzielana jest  pomoc w formie zasiłków celowych na  zakup żywności.  Gmina Dobrodzień nie 
ralizuje innych programów z zakresu dożywiania z wyjątkiem programu pn. „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”.

5. Cele

-  zwiększenie  świadomości  społeczności  lokalnej  dotyczącej  wpływu  żywienia  i  aktywności 
fizycznej na zdrowie.
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

6.Działania

1.Prowadzenie działalności o charakterze informacyjno - edukacyjnym na temat zdrowego stylu 
życia i odżywiania.
2.Przyznawanie pomocy w formie posiłków szkolnych, przedszkolnych.
3.Przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłków.
4.Udzielanie pomocy materialnej osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
5.Udzielanie  pomocy  rodzinom  dysfunkcyjnym,  w  których  występują  uzależnienia  i  przemoc, 
niepełnosprawność oraz niewydolność opiekuńczo-wychowawcza.
6.Udostępnienie bazy sportowej w szczególności dzieciom i młodzieży.
7.Utrzymywanie stołówek szkolnych, przedszkolnych.

7. Realizatorzy

1.Urząd Miejski w Dobrodzieniu.
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
3.Szkoły.                                              
4.Przedszkola.
5.Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu.
6.Służba Zdrowia.
7.Organizacje pozarządowe.


