PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Podprogram 2018
Caritas Archidiecezji Warmińskiej po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją
Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i
rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej
bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.
Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Archidiecezji Warmińskiej pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami
szczegółowymi
są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych,
zwanych
dalej
OPL,
zgodnie
z
zasadami
PO
PŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania
pomocy
żywnościowej
osobom
najbardziej
potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami
POPŻ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do
objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:ośrodki pomocy społecznej (OPS),organizacje
partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca
zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in.
adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób
zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.
Kryterium kwalifikowalności: Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest 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.: od 01.10.2018 r. –1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby
w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków,
które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się
do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy
żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje
osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych
parafii (OPL) ,ogłaszane w czasie mszy świętej. Takich informacji będą udzielać również pracownicy OPS.
Kolejny etap realizacji Programu „Podprogramu 2018” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań
towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od
m-ca października b.r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem
Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCEKażdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw.
działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności
i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być
realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania
posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania
marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy
z OPL i OPS to: warsztaty kulinarne; warsztaty o nie marnowaniu żywności; warsztaty dietetyczne;
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia
żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy
unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

