
                                                                                                                             PROJEKT

           Uchwała  Nr………….........

Rady Gminy w Zębowicach

z  dnia 10 września 2013r. 

w sprawie: uchwalenia   lokalnego  programu pomocy społecznej, obejmującego
problematykę doŜywiania oraz zdrowego Ŝywienia na lata 2013-2018

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
Dz. U. z 2013r. poz.594/oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej /Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm./ Rada Gminy Zębowice uchwala, co
następuje:

                                                                      § 1

 Uchwala się „Lokalny Program Pomocy Społecznej, obejmujący problematykę doŜywiania
oraz zdrowego Ŝywienia na lata 2013-2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                       § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

                                                                       § 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr………

                                                                                               Rady Gminy Zębowice

                                                                                                 z dnia 6 sierpnia 2013r.

Lokalny  program pomocy społecznej

obejmujący problematykę doŜywiania

oraz zdrowego Ŝywienia w Gminie Zębowice

na lata 2013-2018



1.WSTĘP 

   „  Lokalny  Program  Pomocy  Społecznej,  obejmujący  problematykę  doŜywiania  oraz
zdrowego Ŝywienia na lata 2013-2018” jest skierowany do osób i rodzin zamieszkałych na
terenie  gminy  Zębowice.  ZałoŜeniem  niniejszego  programu  jest  poprawa  stanu  zdrowia
mieszkańców  gminy,  poprawa  warunków  i  jakości  ich  Ŝycia  oraz  kształtowanie  wśród
społeczności zachowań i postaw prozdrowotnych, czyli promocja zdrowego stylu Ŝycia.

Program  zawiera  działania  zmierzające  do  ograniczenia  zjawiska  niedoŜywienia  przede
wszystkim dzieci i młodzieŜy oraz osób korzystających z pomocy społecznej.

   2.PROBLEMY  śYWIENIOWE W POLSCE

       Z badań warunków Ŝycia ludności przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny
wynika,  Ŝe  duŜa  część  społeczeństwa  nie  moŜe  w  pełni  zaspokoić  swoich  potrzeb
Ŝywieniowych. Prawie co drugie gospodarstwo domowe nie moŜe sobie pozwolić na jedzenie
mięsa, drobiu lub ryb chociaŜby co drugi dzień. Potrzeby Ŝywieniowe w zakresie owoców i
ich przetworów są  tylko częściowo zaspakajane. Według raportu ONZ z 2006r.  w Polsce
12,7% dzieci,  Ŝyje  poniŜej  „linii  ubóstwa”.  Jest  to  liczba dzieci,  które  Ŝyją  w  ubóstwie,
definiowanym jako dochód w rodzinie poniŜej 50 % średniej krajowej. W porównaniu do
1990 roku  liczba  ta  wzrosła  o  4,3 %.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe doŜywianie w Polsce pociąga za sobą daleko idące konsekwencje,
tak  w  sferze  medycznej,  jak  i  psychologicznej  oraz  społecznej.  NiedoŜywienie  obniŜa
odporność  organizmu,  zmniejsza  jego  wydolność,  podnosi  ryzyko  pojawienia  się
przewlekłych chorób. W sferze społecznej,  szczególnie jeŜeli  jest powiązane z ubóstwem,
niesie ze sobą niebezpieczeństwa wykluczenia z grupy rówieśników, a takŜe gorsze wyniki w
szkole   a    w  dalszej  perspektywie  wpływa  takŜe  na  pozycję  społeczną.
Nie zawsze jednak niedoŜywienie jest skutkiem ubóstwa. Spowodowane jest ono takŜe złym
odŜywianiem oraz wadliwymi nawykami Ŝywieniowymi. Z badań opinii publicznej wynika,
Ŝe Polacy lubią jeść i przywiązują ogromne znaczenie do tradycji w jedzeniu. Coraz częściej
jednak o stylu Ŝywienia decyduje raczej tryb Ŝycia niŜ uwarunkowania społeczne. Problemy
pojawiające się  w organizacji  Ŝywienia rodzinnego, spowodowane na przykład faktem, Ŝe
rodzice  wracają  do  domu  później  niŜ  dziecko,  niechęć  wielu  dzieci  do  korzystania  ze
stołówek  szkolnych,  przekładanie  pustych  kalorycznie  przekąsek  nad  ciepły  obiad  mogą
prowadzić do niedoŜywienia lub otyłości i  nadwagi. Rozwiązanie problemu nie leŜy tu w
doŜywianiu, ale raczej w promowaniu nawyków zdrowego Ŝywienia.



3.CHARAKTERYSTYKA   GMINY  Z ĘBOWICE 

     Gmina Zębowice leŜy w województwie opolskim, powiecie oleskim. Stanowi wspólnotę
samorządową,  w  której  jednostkami  pomocniczymi  jest  8  sołectw. Gmina  ma  charakter
rolniczy.  Na  jej  terenie  brak  jest  duŜych   zakładów  przemysłowych,  działają  głównie
gospodarstwa    rolne   oraz   zarejestrowany     podmioty    gospodarcze.
Gminę  Zębowice  zamieszkuje  3734  osób  (  stan  na  XII.2012).  Głównym  problemem
społecznym  jest  bezrobocie.  W  Gminie  Zębowice  na  koniec  XII  2012  roku  liczba
bezrobotnych wyniosła 146 osób. W tej liczbie są 86 kobiet i 60 męŜczyzn.40 osób to osoby
do 25 roku Ŝycia, a 72 osoby to osoby długotrwale bezrobotne. W grupie bezrobotnych jest
tylko   28   osób,    które    mają    prawo    do    zasiłku    dla    bezrobotnych.
Z pomocy  społecznej skorzystało 207 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 314 co
stanowi 8,41 % ogólnej liczby mieszkańców.

4. POMOC SPOŁECZNA W ZAKRESIE DOśYWIANIA

    Główną przyczyną niedoŜywienia w gminie Zębowice jest ubóstwo. Za pomocą Gminnego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zębowicach  oraz  gminnych  placówek  oświatowych
podejmowane  są  działania  mające  na  celu  złagodzenie  problemu  niedoŜywienia,  w  tym
równieŜ promowania właściwych nawyków Ŝywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem
najmłodszych. Gmina Zębowice od 2006 roku realizuje Wieloletni Program „Pomoc państwa
w  zakresie  doŜywiania”  w  ramach  którego  doŜywianiem  objęci  są  uczniowie  szkół
podstawowych,  gimnazjalnych  oraz  przebywający w  ośrodkach szkolno-wychowawczych,
czy  szkołach  ponadgimnazjalnych  takŜe  przyznawana  jest  pomoc  pienięŜna  na  zakup
Ŝywności.

Program obejmuje:

- wsparcie dla gmin w wykonywaniu zadań własnych w zakresie doŜywiania ze szczególnym
uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk
wiejskich;

-upowszechnienie zdrowego stylu Ŝycia;

-poprawę poziomu Ŝycia osób i rodzin o niskich  dochodach;

-rozwój  w gminach bazy Ŝywieniowej,  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  i
młodzieŜy.

    Gmina Zębowice realizuje niniejszy Program na podstawie porozumienia zawartego przez
Wójta Gminy z Wojewodą Opolskim, przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.



 Beneficjentami końcowymi Programu są:

1) dzieci do 7 roku Ŝycia,

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji:

   a) ubóstwa;

   b) sieroctwa;

   c) bezdomności;

   d) bezrobocia;

   e) niepełnosprawności;

   f) długotrwałej lub cięŜkiej choroby;

   g) przemocy w rodzinie;

   h) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

   i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

   j)  bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

   k) braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze;

   l) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

   ł) trudności w przystosowaniu do Ŝycia po  zwolnieniu z zakładu karnego;

  m) alkoholizmu lub narkomanii;

  n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

  o) klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.

      Przedmiotowy zakres pomocy obejmuje posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku
gorącego, świadczenie pienięŜne na zakup  Ŝywności albo świadczenie rzeczowe w postaci
produktów Ŝywnościowych.



      W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach objął  programem
doŜywiania 229 osób. W szkołach było doŜywianych 76 dzieci, natomiast świadczeniem na
zakup Ŝywności objęto 202 osoby,  w tym 30 dzieci do lat 7 i 45 uczniów do ukończenia
szkoły  ponadgimnazjalnej  oraz  127  osób  z  art.7  ustawy  o  pomocy  społecznej.  Koszt
programu   „Pomoc  państwa  w  zakresie  doŜywiania”  w  2012  roku  wyniósł  ogółem
85 000,00zł.,
Gmina  Zębowice  nie  zatrudnia  dietetyka,  nadzór  nad wydawanymi  posiłkami  w  ramach
Programu prowadzą dyrektorzy szkół i przedszkola. W okresie wakacji lub ferii gmina nie
zabezpiecza gorących posiłków w stołówkach szkolnych. Wówczas udzielana jest pomoc w
formie  zasiłków  celowych  na  zakup  Ŝywności.  Gmina  Zębowice  nie  realizuje  innych
programów  z  zakresu  doŜywiania  z  wyjątkiem  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie
doŜywiania”, oraz programów  realizowanych przez placówki oświatowe.

5. CELE

1) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej wpływu Ŝywienia na zdrowie,

2) zwiększenie aktywności fizycznej ludności,

3) zwiększenie skuteczności edukacji prozdrowotnej na terenie gminy,

4) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

5) uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, jego wartości i zagroŜeniach,

6)informowanie  o  róŜnych  rodzajach  zagroŜeń  zdrowia  człowieka  i  moŜliwościach  ich
minimalizowania lub eliminowania.

6. DZIAŁANIA

1) prowadzenie działalności  o  charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat  zdrowego
stylu Ŝycia i odŜywiania,

2) przyznawanie pomocy w formie posiłków szkolnych,

3) przyznawanie zasiłków celowych na zakup Ŝywności lub posiłków,

4)udzielanie pomocy materialnej osobom i rodzinom zagroŜonym wykluczeniem społecznym,

5) udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, w których występują uzaleŜnienia i przemoc,
niepełnosprawność oraz niewydolność opiekuńczo-wychowawcza,

6) udostępnienie  bazy sportowej w szczególności dzieciom i młodzieŜy,

7) utrzymywanie stołówek szkolnych,

8) edukacja prozdrowotna prowadzona w czasie zajęć szkolnych,

9) pozalekcyjne zajęcia sportowe,



10) wycieczki szkolne.

7. REALIZATORZY

1) Urząd Gminy w Zębowicach,

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach,

3) Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach,

4) Placówki oświatowe na terenie gminy,

5) SłuŜba zdrowia,

6) Organizacje pozarządowe.

 


