
PROGRAM OPERACYJNY 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

2014 – 2020  

 
UNIA EUROPEJSKA 

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY 

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                 

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

 

 

Program Operacyjny Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie                       

z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy 

maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby 

najbardziej potrzebujące w całym kraju będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci 

żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, 

edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest 

wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje w zakresie dystrybucji żywności      

z Kołem Gospodyń Wiejskich w Starbieninie - organizacja pełni rolę Organizacji Partnerskiej 

o zasięgu lokalnym ( OPL). Umowa na realizację zadań z zakresu dystrybucji żywności 

została zawarta pomiędzy Kołem Gospodyń Wiejskich w Starbieninie a Bankiem Żywności  

w Słupsku w dniu 30 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie 

zapewnia pomieszczenia do obsługi administracyjno-technicznej (komputer, telefon, program 

komputerowy do prowadzenia dokumentacji) oraz pomoc pracowników w kontakcie z 

klientami oraz w zakresie informacyjnym. 

Do końca lutego 2016 roku dzięki działalności Koła Gospodyń Wiejskich                             

w Starbieninie, osoby które otrzymają skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Choczewie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie 

będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Niezbędne jest, by osoby 

zainteresowane odbiorem artykułów spożywczych w ramach POPŻ kierowały się do 

tutejszego ośrodka. Po złożeniu oświadczenia i kwalifikacji przez pracownika socjalnego 

osoba zostaje skierowana do odbioru żywności i umieszczona na liście przekazanej OPL. 

Osoby, które nie spełniają warunków kwalifikowalności otrzymają pisemną informację. 

Żywność będzie dystrybuowana raz w miesiącu, a o terminach będą Państwo informowani na 

bieżąco.  

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty 

następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, 
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mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, 

mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.  

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły 

również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania 

samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie 

działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która 

realizowana jest w ramach Programu.  

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do 

osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: 

osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( 951 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania 

wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku 

osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. 

Prócz wsparcia żywnościowego, Koło Gospodyń Wiejskich w Starbieninie, realizować 

będzie cykliczne działania wspierające poprzez Projekt „Daj mi szansę”, który zostanie 

skierowany do mieszkańców naszej gminy, beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa Podprogram 2015. Realizację projektu zaplanowano na okres od września do 

grudnia 2015 r. w ramach którego odbędą się warsztaty dietetyczne i gastronomiczne. Projekt 

będzie realizowany wraz z GOPS w Choczewie, GKRPA w Choczewie, Urzędem Gminy w 

Choczewie i Bankiem Żywności ze Słupska.  

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego  Koło 

Gospodyń Wiejskich w Starbieninie objęło wsparciem żywnościowym 1200 osób. Obok 

dystrybucji paczek, prowadzone były również działania na rzecz włączenia społecznego gdyż 

w 2014 roku zrealizowano m.in. Projekt o nazwie „Grosik 2014”. Został on skierowany do 

bezrobotnych mieszkanek Gminy Choczewo, a celem projektu było wzmocnienie szans 

uczestniczek na rynku pracy i nauka zarządzania domowym budżetem poprzez cykliczne 

zajęcia aktywizujące, wizaż oraz kurs gastronomiczny z wykorzystaniem artykułów 

spożywczych otrzymanych z Banku Żywności.  


