Pajacyk - wniosek o dofinansowanie dożywiania dla szkół i
świetlic na rok szkolny 2017/2018
A: Dane Wnioskodawcy
1. Pełna nazwa placówki

2. Dokładny adres (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)

3. Gmina

4. Powiat

5. Województwo

6. Telefon kontaktowy (wraz z numerem kierunkowym [w przypadku telefonu
stacjonarnego])

7. E-mail

8. Organ prowadzący

9. Nazwa Banku oraz numer konta bankowego, na które zostaną przekazane środki dla
placówki w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

10. Właściciel konta bankowego

11. Dyrektor szkoły/Przełożony placówki

12. Osoba kontaktowa (Proszę podać imię, nazwisko, funkcję oraz numer telefonu i e-mail)

B: Informacje dotyczące żywienia
13. Czy placówka posiada zaplecze do wydawania posiłków lub jest gotowa przygotować
takowe na potrzeb Programu? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź))
a. Tak, posiłki są aktualnie wydawane
b. Tak, ale posiłki nie są aktualnie wydawane
c. Nie, ale jest gotowa stworzyć warunki do wydawania posiłków dla potrzeb programu
d. Nie
14. Czy placówka dysponuje własną, czynną kuchnią?
a. Tak
b. Nie

15. Posiłki są:
a. Przygotowywane w placówce (gotowane na miejscu przez szkolna stołówkę)
b. Dostarczane w formie cateringu
c. Przygotowywane w placówce (kuchnia w ajencji)
d. Inne...
16. Proszę zaznaczyć wszystkie rodzaje posiłków wydawanych w placówce:
a. Śniadanie
b. Obiad
c. Podwieczorek
d. Kolacja
e. Inne...
17. Liczba uczniów/podopiecznych w placówce

18. W jakim wieku są podopieczni placówki?

19. Liczba podopiecznych jedzących posiłki w placówce:

20. Liczba podopiecznych jedzących posiłki finansowane przez instytucje zewnętrzne
(ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, prywatni sponsorzy, parafia
itp.)

21. Czy placówka otrzymała w ubiegłych latach dofinansowanie z PAH?
a. Tak
b. Nie

C: Dane dotyczące wnioskowanych posiłków
22. Liczba podopiecznych, o dożywianie których placówka wnioskuje

23. Liczba dni dożywiania, o którą wnioskuje placówka.
Proszę wyliczyć rzeczywistą liczbę dni żywieniowych na przestrzeni roku szkolnego,
którego dotyczy wniosek. Wniosek obejmuje okres czasu od 1 września br. do 30
czerwca roku następnego.

24. Rodzaj posiłku, o jaki placówka wnioskuje:
(możliwość wyboru tylko jednej opcji)
a.
b.
c.
d.
e.

Śniadanie
Obiad
Podwieczorek
Kolacja
Inne...

25. Jednostkowa cena wnioskowanego posiłku
(W przypadku szkoły, stawka musi być zgodna ze stawką z opieki społecznej. Maksymalna
stawka dla świetlic to 4 zł)

26. Jakie kryteria zastosowano przy typowaniu podopiecznych do programu Pajacyk?

27. Czy podopieczni zgłaszają, że są głodni?
a. Tak
b. Nie
28. Jaki procent podopiecznych, Państwa zdaniem, potrzebuje wsparcia w zakresie
dożywiania?

D: Warunki społeczno-ekonomiczne
Uzasadnienie wniosku
29. Proszę o sporządzenie analizy przyczynowo-skutkowej opisującej jakie problemy
społeczno-ekonomiczne występują w regionie, jaki mają wpływ na społeczność lokalną
oraz bezpośrednio grupę podopiecznych wytypowanych do Programu.
W analizie prosimy o odwołanie do oficjalnych danych i dokumentów, analiz
sporządzonych przez odpowiednie instytucje w regionie.

30. Z jakiego powodu podopieczni wytypowani do programu wymagają pomocy w postaci
darmowego posiłku?

31. Aktualna stopa bezrobocia w miejscowości, w której znajduje się placówka.
(W przypadku braku danych dotyczących miejscowości proszę podać dane dotyczące gminy,
ewentualnie powiatu lub województwa)

32. Jakie są główne przyczyny braku zatrudnienia? W jakiej branży mieszkańcy najczęściej
znajdują zatrudnienie?

33. Czy w okolicy prosperują większe zakłady pracy, zatrudniające powyżej 50 osób?
a. Tak
b. Nie
34. Czy w miejscowości, w której znajduje się placówka lub ościennej działają organizacje
wspierające dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
35. Jakiego rodzaju problemy występują w rodzinach podopiecznych, o dożywianie
których placówka wnioskuje?
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Bezrobocie
Alkoholizm/narkomania
Niezaradność życiowa
Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza
Ubóstwo
Długotrwała ciężka choroba
Przemoc psychiczna/fizyczna
Osierocenie
Nisko opłacana praca
Niskie dochody z gospodarstwa rolnego
Tragedia rodzinna
Niepełnosprawność fizyczna/psychiczna w rodzinie
Inne...

36. Czy wśród podopiecznych typowanych do dożywiania widoczne są oznaki zaniedbania
takie jak np. dziurawe/brudne ubrania, świerzb itp.
a. Tak
b. Nie
Jeśli tak, proszę napisać jakie:

37. Czy podopieczni typowani do dożywiania przynoszą drugie śniadanie/przekąski, bądź
dysponują środkami pieniężnymi na ten cel?
a. Tak
b. Tak ale rzadko
c. Nie
38. Czy dzieci typowane do dożywiania posiadają komplet podręczników i przyborów
szkolnych sfinansowanych we własnym zakresie?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
d.
39. Czy podopieczni typowani do dożywiania biorą udział w wycieczkach szkolnych,
wyjściach do kina itp., które finansowane są przez rodziców/opiekunów?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
40. Z jakiego powodu podopieczni typowani do dożywiania z Pajacyka nie otrzymują
darmowych posiłków z ośrodka pomocy społecznej?

41. Czy w miejscowości, w której funkcjonuje placówka został przyjęty program osłonowy
umożliwiający finansowanie posiłków z opieki społecznej w ramach puli 20 % bez
decyzji administracyjnej?
a. Tak
b. Nie

c. Nie wiem
42. Jeśli tak, to czy korzystają Państwo z tej możliwości?
a. Tak
b. Nie (dlaczego?)

43. Czy placówka wnioskowała o wsparcie w zakresie dożywiania do innych
organizacji/partnerów lokalnych/firm/parafii na przestrzeni ostatniego roku?
a. Tak
b. Nie

44. Dodatkowe informacje nieuwzględnione we wniosku, które mogą mieć wpływ na ocenę

45. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Dożywiania w Polsce
Pajacyk
(Brak deklaracji oznacza niespełnienie kryterium formalnego i odrzucenie wniosku, proszę
wyraźnie zaznaczyć odpowiedź).
Tak

WYPEŁNIENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA.

