
Zasady działania programu Pajacyk w czasie epidemii COVID-19 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. „w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19” konieczne było czasowe 

przeformułowanie programu dożywiania dzieci Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk”. 

 

Zamknięcie szkół i innych placówek opiekuńczo wychowawczych, w których działa Pajacyk, 

uniemożliwiło finansowanie i wydawanie posiłków dzieciom objętych dożywianiem PAH. 

Dotyczy to dzieci zarówno w ramach programu ogólnego jak i Pajacykowej Sieci Pomocowej, 

pod znakiem zapytania stoi także program wakacyjny. 

Aby nie pozostawiać dzieci bez wsparcia, PAH zaproponowała następujące zmiany: 

I. Pajacyk ogólny  

1. Wszystkie Placówki (szkoły, świetlice, placówki wsparcia dziennego) będące w 

Programie otrzymały możliwość przekierowania środków, które w zaistniałej sytuacji nie 

mogą zostać wydatkowane zgodnie z umową, na przygotowanie paczek 

żywnościowych oraz z artykułami higienicznymi dla najbardziej potrzebujących 

podopiecznych. 

W ramach tego działania ustalono następujące zasady: 

a. Placówki, które zdecydowały się na zmianę formy wsparcia na paczki żywnościowe 

zostały pouczone o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas 

zakupu produktów oraz ich dystrybucji wśród podopiecznych.  

b. Placówki zostały poinformowane o konieczności posiadania faktur za produkty 

wchodzące w skład paczki oraz opisanie jej według dotychczasowych zasad.  

c. Placówki zobowiązane zostały do prowadzenia ewidencji paczek i uwzględnienia 

ich w miesięcznym rozliczeniu dożywiania składanym do Fundacji. 

d. Na działania nie objęte dotychczasowa umową zostaną podpisane stosowne 

aneksy. 

e. Placówki otrzymały wytyczne dotyczące składu paczek żywnościowych 

 

2. Placówkom, które nie zdecydowały się na przygotowanie i dystrybucję paczek 

przedstawiono trzy propozycje wykorzystania „zamrożonych” środków po powrocie do 

szkół 

a. Zakwalifikowanie do programu dodatkowych dzieci (pod warunkiem zachowani 

kryteriów PAH) 

b. Wydłużenie okresu trwania programu 

c. Podwyższenie stawki żywieniowej na dziecko 

 

3. Placówki, które nie podejmą działań z pkt.1 i/lub pkt. 2 zobowiązane są do zwrócenia 

niewykorzystanych środków na konto PAH podane w umowie o finansowanie 

dożywiania z dnia 2 września 2019 r. 

 



 

 

 

II. Pajacykowa Sieć Pomocowa 

 

Aby wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom PAH postanowiła wdrożyć nowe rozwiązanie, 

w postaci paczek żywnościowo-higienicznych dla najbardziej potrzebujących 

podopiecznych. W działanie to zaangażowane zostały organizacje partnerskie z 

Pajacykowej Sieci Pomocowej. Organizacje partnerskie zrobiły rozpoznanie potrzeb w 

swoich regionach, wśród podopiecznych objętych programem Pajacyk oraz dzieci 

korzystających ze wsparcia z innych źródeł, które w obecnej sytuacji zostały bez 

pomocy. Przekazały do PAH informacje o zapotrzebowaniu na 769 paczek 

żywnościowych. Dane poszczególnych organizacji wraz z określeniem terenu działania 

można znaleźć w załączniku nr 1. 

 

Paczki zostaną przygotowane we współpracy z dużą siecią sklepów spożywczych. 

Skład paczki wraz z gramaturą stanowi załącznik nr 2.  

Dystrybucja odbywać się będzie dwutorowo:  

1. organizacje lokalne zorganizują samodzielnie dowóz do podopiecznych. W tym 

przypadku organizacje otrzymają od PAH karty paliwowe BP gwarantujące 

darmowe tankowanie.  

2. paczki zostaną dostarczone dzieciom i ich rodzinom za pośrednictwem firmy 

kurierskiej.  

 

PAH skłonna jest zwiększyć budżet dla Organizacji w przypadku, gdy Organizacja 

zaproponuje inne działanie poza dystrybucją paczek żywieniowych adekwatne do 

zaistniałej sytuacji takich jak np. zakup gotowych posiłków w lokalnej restauracji i 

dostarczanie ich potrzebującym. Propozycje, o których mowa będą rozpatrywane 

indywidualnie dla każdej z Organizacji.  

 

 

III. Wakacje z Pajacykiem 

 

Od 10 marca do 5 maja trwa nabór do wakacyjnego programu Pajacyka skierowany 

do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. Na chwilę obecną 

zgłoszenia do programu przyjmowane są na zwykłych zasadach. W zależności od 

rozwoju sytuacji epidemiologicznej będą podejmowane dalsze kroki.  

 

 

 

 


