Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020)
- Podprogram 2016
realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym w miesiącu
czerwcu br. zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016.
FEAD – to Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, z którego współfinansowany
jest program pomocy dla najbiedniejszych, realizowany w ramach unijnego Programu
Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”.
FEAD przysługuje osobom w najtrudniejszej sytuacji, spełniającym przesłanki wskazane w art. 7
ustawy o pomocy społecznej (wsparcie z powodu między innymi: …” ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w
rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, alkoholizmu
lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej..”), których dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.
951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie -powyższe kryteria
dochodowe obowiązywały do dnia 31 grudnia 2016r. Z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe
kryteria dochodowe. Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
– 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
– 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.
Wydawanie żywności uzależnione było od dostaw artykułów przez Związek Stowarzyszeń Śląski
Bank Żywności w Chorzowie ul. Janasa 15 tj. Organizację Partnerską o zasięgu regionalnym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu z Podprogramu 2016 pozyskał żywność w tonażu łącznym
9957,15 kg rozdzielonym na 6 dostaw. Pomocą tą objęto 203 najuboższych mieszkańców Gminy
Siewierz. Żywność wydawana była w formie paczek, a wydaliśmy łącznie 1218 szt. paczek.
Do rozdysponowania były następujące artykuły spożywcze:
makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką,
fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju,
szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.
W ramach PO PŻ obowiązkowe jest prowadzenie działań włączenia społecznego (tzw. środki
towarzyszące). Mają one na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w
funkcjonowaniu społeczności lokalnych, pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), a także
wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej Gminie wzięły udział w dwóch warsztatach
pt.”Jedz zdrowo i mądrze” oraz „Smaczne pomysły”. Warsztaty odbyły się w miesiącu grudniu 2016 r.
i styczniu br. Warsztaty te miały na celu pokazanie różnych możliwości przygotowania potraw

i wykorzystania artykułów spożywczych, zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Mieszkańcy naszej Gminy licznie wzięli udział w
warsztatach. Grupa wykazywała zainteresowanie oraz ciekawość, część uczestników brała udział w
warsztatach poprzednich edycji Programu POPŻ. Organizatorem warsztatów był Związek
Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie.
Należy nadmienić, iż Ośrodek Pomocy Społecznej czyni starania by wzorem lat ubiegłych podjąć
dalszą współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie celem
realizacji Podprogramu 2017.
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