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PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) - PODPROGRAM 2014 REALIZOWANY
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

W dniu 20 stycznia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego
Banku Żywności z siedzibą w Chorzowie ul. Janasa 15 czym rozpoczął realizację nowego Programu Pomocy Żywnościowej.

Program "Pomoc żywnościowa" jest kontynuacją programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD).
Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program będzie wspierał osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej i polegać będzie na pomocy żywnościowej, która zaspokoi ich
podstawowe potrzeby w tym zakresie. Jest to najbardziej wymierne wsparcie osób potrzebujących, bowiem są to artykuły pierwszej potrzeby w
każdym gospodarstwie domowym. Dzięki takiej pomocy zaoszczędzone środki budżetów własnych osoby i rodziny będą mogły przeznaczyć na
inne potrzeby. Program jest krajowym programem operacyjnym pomocy żywnościowej i/lub podstawowych produktów konsumpcyjnych. Oprócz
działań obejmujących pomoc żywnościową będzie oferować jeszcze działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne odbiorców
końcowych pomocy. Program będzie realizowany na terenie całego kraju.

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”.

Komu przysługuje pomoc żywnościowa FEAD ? – 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. 830,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie. Tak określony wymóg ma na
celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny.

UWAGA ! Zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej Programem, którą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kryterium dochodowe
uprawniające  do  udziału  w  Programie,  jest  ściśle  określone  i  nie  dopuszcza  się  żadnych  szczególnych  okoliczności  umożliwiających
zakwalifikowanie  osób,  których  dochody  przekraczają  ustalone  kryterium,  a  np.  ze  względu  na  okoliczności  losowe  byłyby  zainteresowane
skorzystaniem z pomocy w ramach ww. Programu. Forma pomocy – Paczka żywnościowa dla 1 osoby. Paczka składa się z 5 rodzajów artykułów
spożywczych:  makaron  świderki  (3  opakowania),  mielonka  wieprzowa  (2  opakowania),  cukier  biały  (2  opakowania),  olej  rzepakowy  (1
opakowanie), mleko UHT (2 opakowania). Minimalny limit pomocy żywnościowej wynosi 1 paczkę na osobę, a maksymalny limit to 3 paczki na



osobę. Od dnia 23 stycznia br. zaplanowano wydawanie paczek żywnościowych.   W razie uwag do sposobu dystrybucji prosimy o kontakt z
Bankiem Żywności w Chorzowie, ul. W. Janasa 15, tel.: 32 2410138, e-mail: bz.chorzow@bankizywnosci.pl Kolejne etapy Programu rozpoczną
się wiosną 2015r.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


