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Sprawozdanie całościowe PO BŻ Podprogramu 2017/2018
( z I, II,III,IV dostawy żywności)
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARSZIEJ POTRZEBUJĄCYM
Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” finansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zakłada przekazanie
żywności

w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Instytucją zarządzającą program

jest Minister Pracy i Polityki Społecznej . Do współpracy wybrano 4-organizacje-Caritas
Polaka ,Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Komitet Pomocy
Społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu zgodnie
z założeniami programu podjął współpracę z organizacją pozarządowa, realizując program
dystrybucji żywności dla najuboższych rodzin Gminy Oświęcim. Głównym założeniem
programu jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego
osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu kwalifikuje osoby, rodziny do odbioru
pomocy żywnościowej , wystawia skierowania, przyjmuje zgłoszenia od osób chcących
otrzymać taką formę pomocy na podstawie oświadczeń o dochodach .
Z programu mogą skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkańcy gminy Oświęcim
spełniający wymagane kryterium do odbioru w/w pomocy , dochód który nie przekracza
200 % kryterium dochodowego wg Ustawy o pomocy społecznej tj .:
1028,00 zł. dochód na osobę w rodzinie
1268,00 zł. dochód osoby samotnie gospodarującej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu
Pomocy Społecznej w Brzeszczach

przy współpracy

z

Fundacją

wydał łącznie w ramach PO BŻ „Podprogram

2017/18” partię żywności dla najuboższych rodzin gminy w ilości ok. 16 ton żywności .
W ramach podprogramu 2017, akcja wydania żywności odbyła się czterokrotnie
w miesiącach grudzień 2017r., kwiecień i czerwiec 2018r. Żywność wydawana była przez

pracowników

Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach ,

w formie paczek

żywnościowych składających się do 23 – produktów żywnościowych:
fasola biała, kabanos, mód, buraczki, powidła, kasza gryczana, olej, cukier, mleko, makaron,
ryż, ser żółty, groszek konserwowy z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła
śliwkowe, gulasz wieprzowy, herbatniki, filet z makreli w oleju, fasola biała, szynka
drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.
Z pomocy Pomoc Żywnościowa „ podprogramu 2017/18 skorzystało łącznie:
- 270 osób wchodzących w skład 124 rodzin ( w tym 79 dzieci do 15 roku życia), którym
tutejszy ośrodek wydał skierowania do odbioru żywności. W trakcie trwania programu
z pomocy rezygnowało 16 osób wchodzących w skład 12 rodzin .
Tutejszy ośrodek partycypował

w kosztach wsparcia realizacji „podprogramu

2017/18” PO PŻ i przeznaczył na ten cel środki finansowe. Poniósł też koszty związane
z wynajmem części magazynu na terenie Brzeszcz do składowania i przechowania żywności.
Dodatkowo poniósł koszty związane z transportem żywności do rodzin , osób które nie były
w stanie odebrać pomocy we własnym zakresie .
Pracownicy socjalni

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , z uwagi na,

niepełnosprawność , niezadawalający stan zdrowia, podeszły wiek osób potrzebujących,
znaczną odległość terytorialną między

miejscem wydania żywności , a miejscem

zamieszkania rodzin, zatroszczyli się o bezpośrednie dostarczenie żywności do domów
osobom, rodzinom z terenu gminy Oświęcim.
W

ramach

działań

towarzyszących

PO

BŻ

„Podprogram

2017/18”

11 – osób zostało wytypowanych do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych „akademia
kulinarna”,

warsztatach

żywieniowych

„akademia

żywienia”,

warsztatach

edukacji

ekonomicznej „akademia gospodarowania” , których organizatorem był Bank Żywności
w Krakowie. Warsztaty odbyły się w dniu 28.05.2018r. na terenie Brzeszcz przy współpracy
Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach z Bankiem Żywności w Krakowie .
Kolejna program

PO BŻ „ Podprogram 2018/19” będzie rozpoczynał się od 1 sierpnia

2018r. i będzie trwał do czerwca 2019r. Tutejszy ośrodek będzie wydawał nowe skierowania
kwalifikujące rodziny do pomocy żywnościowej.
Sprawozdanie sporządziła :
Aneta Albiniak
Grojec, dnia 11.06.2018 r.

