REKOMENDACJE POLSKIEJ AKCJI
HUMANITARNEJ W SPRAWIE
SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI W
POLSCE
Postulaty długoterminowe. Zmiana systemu.
1. Żywienie dzieci w szkołach powinno zostać przeniesione ze sfery pomocy społecznej do
sfery edukacji, wychowania i zdrowia. Za realizację dożywiania, wzorem większości
krajów Unii Europejskiej, powinny odpowiadać Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo
Zdrowia.
2. Każde dziecko w Polsce powinno mieć zagwarantowany przez Państwo jeden ciepły,
pełnowartościowy posiłek dziennie. Posiłki powinny być opłacane w całości lub częściowo
przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub z programu rządowego. Źródło
finansowania powinno mieć drugorzędne znaczenie. Wszystkie dzieci, przynajmniej do
poziomu gimnazjum powinny mieć zagwarantowany w szkole posiłek, którego wydania nie
ograniczają żadne kryteria w tym: dochodowe i zdolność rodziców/opiekunów do
opłacenia żywienia.

Postulaty krótkoterminowe. Poprawa istniejącego systemu.
1. Zwiększyć elastyczność systemu przyznawania dofinansowania do dożywiania w ramach
programów gminnych i rządowych. Znieść lub obniżyć kryterium dochodowe uprawniające
do otrzymania pomocy w zakresie dożywiania. Stawiać realne potrzeby ponad formalne
kryteria.
2. Wyznaczyć komórki odpowiedzialne za gromadzenie danych na temat dzieci
borykających się z problemem niedożywienia oraz na temat instytucji i organizacji
wspierających walkę z tym zjawiskiem. Nałożyć na szkołę obowiązek bieżącej oceny i
wnikliwej analizy warunków socjalno-bytowch podopiecznych, co pozwoli na
skuteczniejszą pomoc oraz umożliwi szybką reakcję w przypadku zmieniających się
okoliczności.
3. Ustanowić dla dyrektorów szkół jasne zasady postępowania w przypadku podejrzenia
wystąpienia zjawiska niedożywienia wśród uczniów. Przekazać dyrektorom szkół
narzędzie do skutecznej walki z tym problemem.
4. Przeprowadzić akcję informacyjną skierowaną do dyrektorów szkół, nauczycieli a także
społeczeństwa na temat problemu niedożywienia oraz możliwości korzystania z
programów gminnych, rządowych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe w
zakresie dożywiania. W wyniku akcji dyrektorzy szkół i pozostali adresaci powinni także
uzyskać wiedzę o sposobach kontrolowania działań poszczególnych jednostek i instytucji.
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