
 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  FEAD 

PODPROGRAM 2016 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu realizuje Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (zwany PO PŻ) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016  

(wrzesień 2016 – maj 2017) w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych i środków 

towarzyszących. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu kwalifikuje poprzez wydanie skierowania 

osobom/rodzinom uprawnionym do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie 

wypełnionych oświadczeń ustalających sytuację bytową osoby/rodziny.  

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  

w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego 

do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej  

i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie . 

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym to paczki 

żywnościowe.  

Paczka żywnościowa dla jednej osoby to zestaw artykułów spożywczych z  grup towarowych 

składający się z następujących artykułów spożywczych, tj.: 

 makaron jajeczny w opakowaniach jednostkowych 500 g,  

 ryż biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,  

 herbatniki w opakowaniach jednostkowych 200 g,  

 mleko UHT w opakowaniach jednostkowych 1 l,  

 ser podpuszczkowy dojrzewający 400 g, 

 groszek z marchewką w opakowaniach jednostkowych 400 g, 

 fasola biała w opakowaniach jednostkowych 400 g, 

 koncentrat pomidorowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,  

 powidła śliwkowe w opakowaniach jednostkowych 300 g,  

 gulasz wieprzowy z warzywami w opakowaniach jednostkowych 850 g,  

 filet z makreli w oleju w opakowaniach jednostkowych 170 g,  

 szynka drobiowa w opakowaniach jednostkowych 300 g, 

 szynka wieprzowa 300 g, 

 pasztet wieprzowy 160 g, 

 cukier biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,  

 olej rzepakowy w opakowaniach jednostkowych 1 l 

 

 

 



 

W ramach realizacji POPŻ 2014-2020 prowadzone są następujące działania towarzyszące: 

• warsztaty kulinarne, 

• warsztaty edukacji ekonomicznej, 

• warsztaty dietetyczne, 

• warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. 

 

Działania będą realizowane przez Bank Żywności w Częstochowie w miejscu wyznaczonym przez 

organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy 

żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie  

z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. 

WYTYCZNE Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej  i beneficjentów 
dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   
2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
w Podprogramie 2016  -  wg stanu na 28.12.2016r. –  

link – http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-

zywnosciowa-2014-2020 popz/wytyczne/podprogram-2016/ 
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