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CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższymmieszkańcomPolski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach
w ramach
środków towarzyszących
w okresie
sierpień
2018
–czerwiec2019, ajej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej sięz
organizacji partnerskichlokalnych, zwanychdalej OPL, zgodniezzasadami POPŻ,
b) racjonalnezagospodarowanieartykułówspożywczychotrzymanychzOPOorazzinnychźródeł, napotrzeby udzielaniapomocy żywnościowej osobomnajbardziej potrzebującym,
c) przekazanieartykułówspożywczych osobomzakwalifikowanymdootrzymania pomocy żywnościowej zgodniez zasadami POPŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanychdoobjęcia pomocą żywnościową, mającychnaceluwłączeniespołeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień2018–czerwiec2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność
bezpośredniodoosóbpotrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić
sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby
osób znajdujących się wnajtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy opomocy społecznej
oraz poziomemdochodówodniesionych doprocentowej wartości odpowiedniegokryteriumdochodowegookreślonegow
tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryteriumdochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1
028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne
wsparcie. Pomocudzielanabędziewpostaci artykułówspożywczychlubposiłków, którebędą przekazywaneosobomnajbardziej potrzebującymbezpłatnie.
2. Sposóbkwalifikacji:



OPSbędą wydawać osobompotrzebującymskierowania dootrzymania pomocy żywnościowej lubprzekazywać OPL
listy osóbzakwalifikowanychdopomocy zPOPŻ, podwarunkiemuzyskaniazgody tychosób;
OPLmogą wswoichsiedzibachprzyjmowaćoświadczenia odosóbkwalifikującychsiędoprzyznaniapomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionymskierowaniem przekazywane będą do
OPS, , który potwierdzadokwalifikowalnośćdoprzyznaniapomocy;



OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego
oświadczenia [załączniknr 6dowytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomocżywnościowajest przekazywana osobomnajbardziej potrzebującymzapośrednictwemOrganizacji PartnerskichLokalnychjako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018obejmujeartykuły spożywcze
włącznej ilości ok49kgwtym:
1. Artykuły warzywnei owocowe:
1. groszekzmarchewką3,6kg,
2. fasolabiała3,6kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,60kg,
4. buraczki wiórki 1,05kg,
5. powidła śliwkowe1,80kg,
2. Artykuły skrobiowe:
1. makaronjajeczny 4,5kg,
2. makaronkukurydziany bezglutenowy 0,5kg
3. ryżbiały 3kg,
4. kaszagryczana 1,5kg,
5. herbatniki maślane0,8kg,
3. Artykuły mleczne:
1. mlekoUHT7l,
2. serpodpuszczkowy dojrzewający 2,4kg,
4. Artykuły mięsne:
1. szynka drobiowa3kg,
2. szynka wieprzowa mielona2,1 kg,
3. pasztet wieprzowy 0,64kg,
4. kabanosy wieprzowe0,36kg,
5. filet zmakreli woleju1,7kg,
5. Cukier
1. cukier biały 4kg,
2. miódnektarowy wielokwiatowy 0,4kg
6. Tłuszcze
1. olej rzepakowy 4l,
7. Daniagotowe
1. gołąbki wsosiepomidorowym1,6kg;

2.

Paczka żywnościowa to minimumkilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych
wydawanychjednorazowo.
Posiłek tokażdy posiłek przygotowany wOPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osóbbezdomnych] dotegoprzeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad–wszczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki dospożycia na miejscu
są przygotowywanei wydawanewplacówkachposiadającychzapleczekuchenne(m.in. wschroniskachdla bezdomnych,
jadłodajniach, noclegowniach) zwyłączeniemświadczeniausługfirmzewnętrznych(np. catering).

3.

4. Wprzypadkugdy liczba osóbuprawnionychdopomocy żywnościowej zgłaszającychsięwtrakcierealizacji Podprogramu
2018jest większaniżdodanej OPR/OPLbędziewiększaniżplanowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie
zestawurocznegodla1 osoby, niewięcej jednakżeniżdo80% jegocałkowitej ilości (tj. dook. 39,5kg). Wzestawienależy w
miaręmożliwości uwzględnićprodukty zewszystkich7grupartykułówspożywczych
5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy nainny wodpowiedniej proporcji lubzwiększyćliczbęopakowań.
6. Wprzypadkurodzinzdziećmi dopuszczasięzwiększenieliczby opakowańartykułówspożywczychdopotrzebrodzin.
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności,
następnie doFederacji Polskich BankówŻywności z siedzibą wWarszawie albodoInstytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
DziałaniarealizowaneprzezBankŻywności narzeczpodopiecznychOPL, przy współpracy zOPLi OPS:





warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowanesą wsiedzibieorganizacji biorącej udział wPodprogramielubwmiejscuwyznaczonymprzezorganizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, wpobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy orazmiejsca realizacji warsztatówznajdująsięnastronachinternetowychBankówŻywności.
DziałaniarealizowaneprzezOrganizacjePartnerskieLokalnenarzeczpodopiecznychto:






włączenieosóbdoświadczającychdeprywacji materialnej wfunkcjonowaniespołeczności lokalnych, np.: zajęcia
aktywizującei wspólneinicjatywy na rzeczspołeczności lokalnej, zmierzającedowyjściazubóstwa;
grupy wsparcia dlaróżnychkategorii osóbwtrudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki zdziećmi, osoby samotne);
pomoctowarzyszącaniezbędnadozaspokajaniapodstawowychpotrzebżyciowych–osóbkorzystającychzpomocy
żywnościowej (zwyłączeniempomocy rzeczowej);
pomocwutrzymaniuhigieny osobistej osobombezdomnym;
wsparciepsychologiczne/terapeutyczneosóbzagrożonychwykluczeniemspołecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała
skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego wramach POPŻ– ale nie znaczy to, że każda osoba musi z
nichskorzystać. Konieczna jest współpraca zOPSwzakresierzeczywistychpotrzebobjęcia wsparciemdziałaniami osób, którekorzystają zPOPŻ. Działania niemogą siępokrywać zdziałaniami prowadzonymi wramach innych funduszy unijnych (EFSi
PROW) wdanymwojewództwie, alemusząbyćznimi komplementarne.

