
, \~ini:s-rCfSt'".vo RCllbjny.
Pcacy i :'oIityki 5;>v1=ncj Ranki tywnoi(i 9 IU .... 'fN.IIUt.ICIN .... ~,t:•••

..~'I!lC.:..:.>,'ll.ll'tIlI:"..;lt~v:

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ZVWNOSCIOWA

2014·2020

UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM OPERACYlNY POMOC zYwNOScIOWA 2014-2020

JEST WSPOt.FINANSOWANY Z EUROPElSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAlBARDZIEl PO-
TRZEBUlJ\CYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboiszym mieszkaricom Polski pomocy i:ywnoSciowej oraz
uczestnictwa w dziataniach w ramach srodkow towarzyszqcych w okresie grudzien 2019 -lipiec 2020,
a jej celami szczeootowvrnl sa:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy zvwnosoowej skladejacej sle z organizacji
partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO pi,

b) racjonalne zagospodarowanie artykulow spoi:ywczych otrzymanych z OPO oraz z innych zrode},
na potrzeby udzielania pomocy zvwnosciowei osobom najbardziej potrzebujqcym,

c) przekazanie artvkulow spoiywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy iywno-
scowei zgodnie z zasadami PO pi,

d) prowadzenie dziatan w ramach srodkow towarzyszqcych wsrod osob najbardziej potrzebujqcych
zakwalifikowanych do obiecia pornoca zvwnosdowa, majqcych na celu wlaczenie spoleczne.

OKRES DYSTRYBUCll ZYWNOScI: grudzien 2019 -lipiec 2020

Pomoc zvwnosdowa dystrybuowana jest przez Banki Zywnosci w SJupsku [OPR] do Organizacji
Partnerskiej lokalnej [OPl] kt6ra przekazuje zvwnosc bezpo-
srednio do osob potrzebujqcych.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOSCI I SPOSOB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach popi kierowana jest do tych osob i rodzin, ktore z powodu niskich dochodow nie
moqa zapewruc soble/rodzlnle odpowiednich produktow zvwnosciowvch (posilkow) i dlatego tez
tranac bedzie do ograniczonej liczby osob znajdujqcych sie w najtrudniejszej sytuacji zvciowe] (okre-
slonej przeslankarnl z art. 7 ustawy 0 pomocy spolecznej oraz poziomem dochodow odniesionych
do procentowej wartoso odpowiedniego kryterium dochodowego okresloneqo w tej ustawie - kto-
rych dochod nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniajqcego do skorzystania z po-
mocy spolecznej, tj. do 30.09.2018 r. -1268 PLN dla osoby samotnie gospodarujC}cej i 1
028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. - 1402 PLN dla osoby samotnie go-
spodarujC)cej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowlac systematyczne wsparcie. Pomoc
udzielana bedzie w postaci artyku~ow spoi:ywczych lub positkow, kt6re beda przekazywane osobom
najbardziej potrzebujqcym bezplatnle,

2. Spos6b kwalifikacji:

• OPS beda wvdawac osobom potrzebujqcym skierowania do otrzymania pomocy zvwnoscio-
wej lub przekazvwac OPl listy osob zakwalifikowanych do pomocy z POPZ, pod warunkiem
uzyskania zgody tych osob:

• OPl mooa w swoich siedzibach przyjmowac o5wiadczenia od osob kwalifikujqcych sie do przy-
znania pomocy zvwnosclowej [zalacznik nr 5 do wytycznych]. Oswiadczenra wraz z wypetnio-
nym skierowaniem przekazywane beda do OPS, , kt6ry potwierdza do kwalifikowalnosc do
przyznania pomocy;
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• OPL mogq samodzielnie kwalifikowac wy!qcznie osoby bezdomne do udztalu w POPZ na pod-
stawie podpisanego oswiadczenta [za!qcznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUt,6w SPOZYWCZVCH:

Pomoc zvwnosclowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebujacvrn za poSrednictwem Organi-
zacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykufOw spoZywczych w formie paczek Zywno-
sciowych lub posifk6w.

1. Zestaw roczny artykuf6w spoZywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuty spoiyw-
cze w laczne] ilosci ok 50 kg w tym:

1. Artvkuly warzywne i owocowe:
1. groszek z marchewkq 3,2 kg,
2. fasola btala 3,2 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
4. buraczki wiorki 1,05 kg,
5. powidla suwkowe 1,80 kg,
6. sok jablkowv klarowny 41

2. Artyku~y skrobiowe:
1. makaron jajeczny 4,5 kg,
2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
3. ryi bialv 3 kg,
4. kasza gryczana 1,5 kg,
5. herbatniki rnaslane 0,8 kg,

3. Artyku~y mleczne:
1. mleko UHT 7 I,
2. ser podpuszczkowy dojrzewajqcy 2 kg,

4. Artykulv rniesne:
1. szynka drobiowa 2,7 kg,
2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5. Cukier
1. cukier bia~y 4 kg,

6. Tfuszcze
1. olej rzepakowy 4 I,

7. Dania gotowe
1. gotqbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2. Paczka ZywnoSciowa to minimum kilka artvkulow spoZywczych [co najmniej 3] z roznvch grup
towarowych wydawanych jednorazowo.

3. Posilek to kazdv postlek przygotowany w OPL, np. jadtodajnie, schroniska dla osob bezdomnych]
do tego przeznaczone: sruadarue, II sniadante, obiad - w szczecolnosci gorCjCyposilek, podwieczo-
rek, kolacja]. positki do spozvcta na miejscu sa przygotowywane i wydawane w placowkach posla-
dajqcych zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadlodajmach, noclegowniach)
z wvlaczenlem swladczenra usluq firm zewnetrznvch (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osob uprawnionych do pomocy zvwnosciowej zg~aszajqcych ste w trakcie
realizacji Podprogramu 2019 jest wieksza nit do danej OPRjOPL bedzie wieksza niz planowana,
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Instytucja Zarzadzajaca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie wiecej jed-
nakie nii do 80% jego calkowite] ilosci (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie naleiy w rniare mozhwosci
uwzgl~dnie produkty ze wszystkich 7 grup artvkurow spoZywczych

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby zvwnosciowe rnozna
zmienic artykul spoZywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwi~kszyc llczbe opekowari.

6. W przypadku rodzin z dziecrni dopuszcza sie zwiekszenie liczby opakowari artykulow spoZywczych
do potrzeb rodzin .

7. ZywnoSc jest wydawa na osobom potrzebujacvm w ramach POPZ nieodplatnie.

SKtADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAlBARDZIEJ POTRZEBUJJ\CE:

Kazda osoba potrzebuiaca ma prawo zlozenla skargi dotvczacej sposobu dystrybucji zvwnosc do lokal-
nego Banku ZywnoSci, nastepnie do Federacji Polskich Bankow ZywnoSci z siedzlba w Warszawie albo
do Instytucji Zarzadzajace] - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej.

DZIAtANIA TOWARZYSZJ\CE:

Dzia~ania realizowane przez Bank Zywnosci na rzecz podopiecznych OPL, przy wspolpracv z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania zvwnoso,
• inne dziatania 0 charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym,

majqce na celu wlaczenle spoleczne najbardziej potrzebujqcych

Dzia~ania realizowane SCIw siedzibie organizacji boracej udziat w Podprogramie lub w miejscu wyzna-
czonym przez orcanlzacje na rzecz podopiecznych, ktOrzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy
zvwnosdowe], w poblizu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatow znajdujq
se na stronach internetowych Bankow Zywnosci.

Ozialama realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• wlaczenle os6b doswiadczajacycn deprywacji materialnej w funkcjonowanie spotecznosci 10-
kalnych, np.: zajecla aktywizujace i wspolne inicjatywy na rzecz spcleczncsci lokalnej, zmie-
rzajace do wyjscia z ubostwa:

• grupy wsparcia dla roznvch kategorii osob w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z
dziecnu, osoby samotne);

• pomoc towarzyszaca niezbedna do zaspokajania podstawowych potrzeb zvciowvch - os6b ko-
rzvstajacvch z pomocy zvwnosciowej (z wytCjczeniem pomocy rzeczowej);

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osob zagroionych wykluczeniem spotecznym.

Do udziafu w dziafaniach towarzysz"cych rna prawo kazda osoba, ktora otrzymala skiero-
wanie z OPS do odbioru wsparcia iywnoSciowego w ramach POPZ - ale nie znaczy to, ze kazda osoba
musi z nich skorzystac, Konieczna jest wsp6tpraca zaps w zakresie rzeczywistych potrzeb objecia
wsparciem dzialanlaml osob. ktore korzystaja z POPZ. Dziatania nie rnoqa sie pokrywac z dztalanlarnl
prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym woiewodztwie, ale musza
bye z nimi komplementarne.



Pomoc zywnosciowa jest finansowana ze srodk6w Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujctcym
w rarnach Programu Operacyjnego Pornociywnosciowa 2014-2020 Podprogram 2019

KTO MOlE OTRZYMAC POMOC? KTO MOiE OTRZYMAC POMOC?

Pomoc w ramach popt kierowana jest do tych os6b i rodzin, k:6re z powodu niskieh
dochod6w n.e mogq zapewnie sobie/rodzinie odpowiednich produkt6w iywnosciowych
(posifk6w) i dlatego lei trafiac b~dzie do ograniczonej liClby os6b znajduJ~cych si~
w 1ajtrudniejszej sytuacji iyciowej (okre~lonej pneslankami 1 art. 1 ustawy 0 pomocy
spotecznej) , kt6rych kryterium dochodowe okreslone w tej ustawie nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniajqcego do skorzystania z pomocy spolecne] tj. do
30.09.2018 r. -1268 PLNdla osoby samotnie gospodaruJ~ceji1028 PLNdla
osoby w rodzinie. a od 01.10.2018 r. - 1402 PLN dla osoby samotnie gospo-
daruj~cej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, Sl()nowi~c systematyczne wsparcie.

poprzez Osrodek Pomocy Spotecznej. OPS moie wydac skierowanie do otrzymania I

pomocy zywnosciowej lub przekazac do Organizaeji Pannerskich Lokalnych listy os6b
zakwalifikowanych do pomocy, za zgodq tych osob.

1. poprzez Organizaeje Partnerskie Lokalne. OPL przyjmujq oswiadClenia od os6h
llbiegajCjcych sle 0 olrzymanie pomocy iywnosciowej i weryfikujq je razem vlJOsrodku
Pomocy Spofecznej,

2. poprzez Organizacje Partnerskie Lokalne. OPL samodzlelnie kwalifikujij do pomoey
iywnosciowej osoby bezdomne.

POMOC UDZIELANAJEST W FORMIE PACZEK LUB POSltKOW

Zestaw roczny artyktAtow spozywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuty
spozywcze: warzywne i owocowe, skroblcwe, mleczne, mi~sne, cukier, Huszcze, dania
gotowe.

Pomoc udzielana b~dzie w postaci artykufow spoiywczych lub positk6w,
kt6re b~d~przekazywane osobom najbardziej potrzebuj~cym bezplatnie.

W sprawie skarg i uwag dotyczqcych sposobu dyslrybucji iywnosci w rarnxh Progriln1U
OperacYJnego Pomoc zywnosciowa 2014-2020 prosimy 0 kontakt t.

Bank iywnosci w SJupsku
ul, ~neczna 16E

76-200 Slupsk

lub z FederacjCj Poiskictl Bank6w iywnosci
albo z Instytuejq Zarzqdzajqcq - Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
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