Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020)
- Podprogram 2018 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu realizował od września 2018 r. wraz ze Związkiem
Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności (OPR) z siedzibą w Chorzowie ul. Janasa 15 Program
Operacyjny Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018.
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie
wrzesień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji
partnerskich lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych, na potrzeby udzielania pomocy
żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy
żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących
zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana była 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 w najtrudniejszej sytuacji życiowej
(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów
odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej
ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł
dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.
Z Podprogramu 2018 skorzystało 230 osób z terenu Miasta i Gminy Siewierz.
Pomoc żywnościowa była bezpłatnie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za
pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu w formie paczek żywnościowych.
Paczka żywnościowa składała się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup
towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.
Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmował: groszek z marchewką 3,6 kg, fasola biała 3,6
kg, koncentrat pomidorowy 1,6 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,8 kg, makaron
jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 3 kg, kasza gryczana 1,5 kg,
herbatniki maślane 0,8 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, gołąbki w
sosie pomidorowym 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet
wieprzowy 0,64 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, miód
nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg, kabanosy wieprzowe 0,36 kg. Co dało łącznie 49,25 kg/ osobę.
Z Podprogramu 2018 tut. Ośrodek pozyskał w 4 dostawach łącznie 11327,50 kg o wartości
łącznej 56 522,37 zł.
W ramach PO PŻ Podprogram 2018 prowadziliśmy działania włączenia społecznego (tzw. środki
towarzyszące). Celem ich było 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.
W dniu 13 luty 2019r. odbyły się warsztaty dietetyczno-żywieniowe, kulinarne, edukacji finansowej
i przeciwdziałaniu marnowania żywności. Dyskutowano wspólnie, aby rozwiać wątpliwości
i unikać powielania mitów, które powszechnie panują i dotyczą właściwego odżywiania. Uczestnicy
otrzymali przepisy kulinarne i wykonali daktylowe kulki z kokosem oraz pastę z fasoli ze
szczypiorkiem. Trener przedstawił prezentację pokazującą dlaczego planowanie budżetu jest ważne.
Poruszano temat pożyczek, nieplanowanych wydatków oraz możliwość uzyskania porad prawnych.
Uczestnicy byli bardzo przyjaźnie nastawieni, otwarci i chętnie brali udział w dyskusjach
i ćwiczeniach.
Organizatorem warsztatów był Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu pragnie złożyć podziękowania Zarządowi i
pracownikom Związku Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności za dotychczasową efektywną
współpracę.

Z uwagi na to, że wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja PO PŻ osoby zainteresowane, a
spełniające wymogi uprawniające do odbioru żywności mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siewierzu osobiście bądź telefonicznie celem wstępnego wpisania się na listę osób
uprawnionych.
Telefony 32 64 99 495, 32 67 41 683.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siewierzu

