
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

JADŁODAJNI MIEJSKIEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2021

WYDATKI                            1 420.202,33 zł

DOCHODY      490.681,17 zł

WYDATKI POMNIEJSZONE O DOCHODY    929.521,16 zł

STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2021 r.                        15 osób

Celem  działalności  Jadłodajni  Miejskiej  w  Jaworznie  jest  zapewnienie  wsparcia  społecznego  osobom  i  rodzinom

w  zakresie  umożliwienia  całodziennego  wyżywienia  w  placówce  gastronomicznej  o  charakterze  otwartym.

Zadania Jadłodajni Miejskiej obejmują:

1. Produkcję i wydawanie posiłków na talony dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Jaworznie.

2. Produkcję i wydawanie posiłków dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie, Domów

Noclegowych dla Osób Bezdomnych w Jaworznie oraz innych ośrodków wsparcia.

3. Produkcję i wydawanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie objętych

usługami opiekuńczymi.

4. Produkcję i sprzedaż wyrobów kulinarnych.

5. Organizację  i  obsługę  akcji  i  spotkań  okolicznościowych  skierowanych  do  podopiecznych  MOPS  i  organizacji

pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej.

6. Produkcję i wydawanie posiłków dla osób biorących udział w akcjach ratowniczych o znamionach kryzysu oraz osób

poszkodowanych przez klęski żywiołowe i ekologiczne lub zdarzenia losowe.

W  2021  roku  Jadłodajnia  Miejska  w  Jaworznie  wydała  229  497  posiłków  z  tego  145  087  posiłków  dla  osób

posiadających talony  wydane  przez  MOPS,  korzystających  z  usług  opiekuńczych,  bądź  z  usług  placówek  pomocy

społecznej tj.:

 Noclegowni dla Bezdomnych w Jaworznie,

 Schronisk dla Bezdomnych w Jaworznie,

 Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Jadłodajnia Miejska przygotowała również:

 posiłki obiadowe podczas wakacji,  oraz posiłki wigilijne na organizowaną wieczerzę dla podopiecznych Ogniska

Wychowawczego w Jaworznie,

 posiłki wigilijne dla Dziennych Domów Pomocy Społecznej, 

 posiłki wigilijne dla Noclegowni oraz Schronisk dla Bezdomnych, 

 posiłki podczas akcji ratowniczej Straży Pożarnej  w marcu oraz w kwietniu 2021 r.,

 posiłki podczas obchodów 120 – lecia nadania praw miejskich Miastu Jaworzno w Młodzieżowym Domu Kultury.



W  2021  roku  Jadłodajnia  Miejska  działała  i  realizowała  zadania  statutowe  w  stanie  pandemii,  stosując  możliwe

zabezpieczenia  oraz środki ostrożności.

Średnio Jadłodajnia Miejska wydawała dziennie około 910 posiłków, z czego 580 to posiłki dla podopiecznych MOPS,

a 330 to posiłki dla pozostałych konsumentów.

Konsumenci indywidualni korzystający z posiłków, w cenę których wliczona jest marża, stanowią ok. 37% wszystkich

korzystających z usług placówki.

Jaworzno, luty 2022 r. 


