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Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014 -2020?
Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który
ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji1, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

• 1 268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 028 zł w przypadku osoby w rodzinie,
czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej2.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?
Adresy punktów wydających żywność można uzyskać we właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej (OPS)
oraz w lokalnych organizacjach: Caritas Polska, Federacji Polskich Banków
Żywności (FPBŻ), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) oraz
Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).

Jakie produkty spożywcze można otrzymać?
W punktach wydawania żywności można otrzymać artykuły spożywcze zakupione ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
W skład paczki żywnościowej będą wchodzić artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne oraz cukier i olej3.

Na czym polegają działania towarzyszące?
Osoby potrzebujące mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.:

• przygotowywania posiłków,
• dietetyki oraz zdrowego odżywiania,

Aby otrzymać pomoc żywnościową, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru
żywności i otrzymania skierowania.

Uwaga!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2017, tj. od
sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.
Osoby bezdomne mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację partnerską.
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• sprawnego zarządzania budżetem domowym,
• zapobiegania marnowaniu żywności.
Informacje o rodzajach oferowanych działań towarzyszących, terminach
i miejscu ich realizacji można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej (OPS) oraz w punktach
wydawania żywności prowadzonych przez lokalne organizacje: Caritas
Polska, Federacji Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).

Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058)
w przypadku weryfikacji kryteriów dochodowych uwzględnia się nowe wysokości kryteriów, określone
aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów.
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Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące
działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.
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