Pomoc w zakresie dożywiania
Sprawę załatwia
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90, Dział Pomocy
Rodzinie
2. Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Sochaczewie ul. Zamkowa 4A
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w
formie gorącego posiłku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu rodziny z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
3 Oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12
miesięcy.
4 W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90

2. Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Sochaczewie ul. Zamkowa 4A
Podstawa prawna

1. Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1 i 4, art. 102, art. 106. ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1358).
3. Uchwała Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. (MP z 2018 r. poz.
1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023.
Dostępność procedury
Informacje o sposobie załatwiania sprawy - udzielenia pomocy w zasiłku stałego - można
otrzymać:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90
2. Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Sochaczewie ul. Zamkowa 4A
Informacje dodatkowe dla klienta
1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 %
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1.051,50 zł w
przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł
pomnożonej przez liczbę członków rodziny
2. Pomoc w zakresie dożywiania może zostać przyznana:
1) dzieciom do 7 roku życia,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
4) ubóstwa,
5) sieroctwa,

6) bezdomności,
7) bezrobocia,
8) niepełnosprawności,
9) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
10) przemocy w rodzinie,
11) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
12) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
13) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
14) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe
placówki opiekuńczo - wychowawcze,
15) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
16) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
17) alkoholizmu lub narkomanii,
18) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
19) klęski żywiołowej lub ekologicznej. zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku,
chorym lub niepełnosprawnym, - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności.

