
REGULAMIN PROGRAMU DOŻYWIANIA 

realizowanego przez Fundację „JESTEŚMY BLISKO” 

 

Poprzez Program dożywiania, Fundacja „JESTEŚMY BLISKO” z siedzibą we Włoszczowie (zwana 

dalej „Fundacją”) wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną, powinny 

otrzymywać bezpłatne posiłki w przedszkolu lub szkole, a nie mogą liczyć na pomoc Ośrodków 

Pomocy Społecznej. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Cele Programu dożywiania realizowane są poprzez dofinansowanie obiadów dzieciom  

w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zwanych dalej 

„Placówkami”). Dofinansowanie do posiłków rozumiane jest jako pokrycie 100% kwoty za 

obiad według cennika obowiązującego w danej Placówce. 

2. Dofinansowanie przyznawane jest po uprzednim przeanalizowaniu przez Fundację faktycznej 

sytuacji finansowej rodziny danego dziecka, przy czym pomoc w pierwszej kolejności będzie 

kierowana do rodzin wielodzietnych (rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci) oraz osób 

samotnie wychowujących dzieci. 

3. Dofinansowanie będzie obejmować posiłki wydawane dzieciom w każdym dniu ich pobytu lub 

nauki w Placówce w danym miesiącu z wyłączeniem dni wolnych, ferii, itp. 

 

§ 2 

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA WSPARCIA 

1. Głównym celem wsparcia są dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 

netto 800 zł (słownie: osiemset złotych) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 

2. Rodzina dziecka, które uprzednio korzystało z programu dożywiania, może ponownie wziąć w 

nim udział pod warunkiem, że spełnia kryteria udzielenia wsparcia w tym zakresie oraz nie 

stwierdzono poprzednio naruszenia zasad korzystania z pomocy w ramach programu 

dożywiania.  

 

§ 3 

PRZEDMIOT FINANSOWANIA 

1. Przedmiotem finansowania są obiady dla dzieci uczęszczających do Placówki. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w Placówce, istnieje możliwość odebrania obiadu przez 

jego rodzica lub inną uprawnioną osobę. 



3. Fundacja będzie pokrywać wyłącznie koszty obiadów przygotowanych w Placówce według 

cennika Placówki lub firm zewnętrznych, dostarczających obiady do Placówki. 

  

§ 4 

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA 

1. Warunkiem udziału w Programie dożywiania jest dostarczenie do Fundacji przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania dziecka, uczęszczającego do Placówki, wypełnionego 

wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z wymaganymi 

dokumentami. 

2. Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 

3. Dofinansowanie będzie udzielane na okres uczęszczania dziecka do Placówki w danym roku 

przedszkolnym lub szkolnym, tj. w okresie od września do czerwca roku następnego. 

4. Procedura przyznawania dofinansowania obejmuje następujące etapy: 

a) ocenę formalną i merytoryczną wniosku przez koordynatora Fundacji; 

b) decyzję Zarządu Fundacji o przyznaniu dofinansowania; 

c) podpisanie porozumienia pomiędzy Fundacją, rodzicami dziecka lub jego opiekunem 

prawnym, oraz Placówką. 

5. Porozumienie, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt c) niniejszego Regulaminu, będzie regulować 

warunki otrzymania dofinansowania oraz jego rozliczenia. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku stałej zmiany Placówki, do której uczęszczało dziecko w dniu zawarcia 

porozumienia wskazanego § 4 ust. 4 pkt c) niniejszego Regulaminu, rodzic lub opiekun prawny 

jest obowiązany niezwłocznie poinformować Fundację o tej okoliczności. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

Fundacja może cofnąć dofinansowanie i żądać zwrotu przekazanej kwoty po dniu zmiany 

Placówki, do której uczęszczało dziecko. 

3. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 16-09-2015r. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został 

uchwalony. 


