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Grojec, 29.01.2014r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
POMOCY NAJBARSZIEJ POTRZEBUJĄCYM
(FEAD)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu w dniach
29-31 grudnia 2014r. wydał paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin Gminy Oświęcim
w ramach nowego programu , który zastąpił realizowany wcześniej program przez Federację
Polskich Banków Żywności.
Obecny Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” finansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zakłada
przekazanie żywności w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Instytucją zarządzającą
program jest Minister Pracy i Polityki Społecznej . Do współpracy wybrano 4-organizacjeCaritas Polaka ,Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Komitet
Pomocy Społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu za pośrednictwem Fundacji Pomocy
Społecznej w Brzeszczach w dniach 29.12.2014r. do 31.12.2014r. w postaci paczek
żywnościowych składających się z 5 –ciu produktów żywnościowych: olej, cukier, mleko,
makaron, konserwa mięsna wydał:
Łącznie 420 paczek żywnościowych, 102 rodzinom w tym:
- 176 rodzin spełniających kryterium dochodowe pomocy społecznej do 100%
-102 rodziny spełniających kryterium dochodowe pomocy społecznej do 150%
Rodziny do odbioru żywności zostały wytypowane przez tutejszy ośrodek,
spełniające ustalone kryteria dochodowe : tj. dochód na poziomie do 150 % kryterium
wynikające z ustawy o pomocy społecznej tj.:
684,00 zł. dochód na osobę w rodzinie
813,00 zł. dochód osoby samotnie gospodarującej

W grudniu 2014 roku z odbioru produktów żywnościowych w formie paczek
żywnościowych skorzystały :
278 osoby w tym :
do 15-go roku życia - 94 dzieci,
kobiet- 129 ,
mężczyzn - 149,
powyżej 65lat -3 osoby
osób bezrobotnych - 60,
osób niepełnosprawnych -51
W akcji rozładunku żywności , przeniesienia jej z samochodu dostawczego do siedziby
GOPS w Grojcu , segregacji i wydawania żywności ,aktywnie uczestniczyli i pomagali sami
klienci pomocy społecznej wytypowani do odbioru żywności przez tut. ośrodek w ramach
programu FEAD.
Całkowity koszt pokrycia transportu przywozu żywności poniesiony przez GOPS
w 2014r. wyniósł 500,00 zł.
W ramach akcji w 2014r. wydano żywność w ilości :
1. Mleko

840

l

(840 szt. - 1l)

2. Cukier

840

kg

(840 szt. - 1kg)

3. Makaron świderki

630

kg

(1260 szt. - 0,50kg)

4. Mielonka wieprzowa

336

kg

(840 szt. - 0,40kg)

5. Olej

420

l

(420 szt. - 1l)

Łącznie wydano żywność w ilości:
- 3066 kg
Sprawozdanie sporządziła :
Aneta Albiniak
Grojec, dnia 29.01.2015r.
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Grojec, 27.02.2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEDŁUŻENIA
Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
POMOCY NAJBARSZIEJ POTRZEBUJĄCYM
(FEAD)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu w dniu
27 lutego 2015r. wydał dodatkowo paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin Gminy
Oświęcim w ramach nowego programu , który zastąpił realizowany wcześniej program
przez Federację Polskich Banków Żywności. Program przedłużył wydanie dodatkowej
żywności w formie paczek żywnościowych do lutego 2015r. i przekazał tutejszemu
ośrodkowi 692 paczki żywnościowe z których łącznie z odbioru skorzystały 278 osoby
w tym :
do 15-go roku życia - 94 dzieci,
kobiet- 129 ,
mężczyzn - 149,
powyżej 65lat -3 osoby
osób bezrobotnych - 60,
osób niepełnosprawnych -51

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” finansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z uwagi na nadmiar
zgromadzonej żywności w magazynach jak wyżej nadmieniono, przewidział przedłużenie
programu . Wydania dodatkowej żywności w formie paczek żywnościowych wyrównując
maksymalnie do 4 paczek żywnościowych na osobę w rodzinie.

W ramach akcji Programu Operacyjnego od grudnia 2014r. do lutego2015r. wydano
żywność łącznie w ilości :
1. Mleko

2224

l

(2224 szt. - 1l)

2. Cukier

2224

kg

(2224 szt. - 1kg)

3. Makaron świderki

1668

kg

(3336 szt. - 0,50kg)

4. Mielonka wieprzowa

889,6

kg

(2224 szt. - 0,40kg)

5. Olej

1112

Łącznie wydano żywność w ilości:
- 8117,6 kg

Sprawozdanie sporządziła :

Maria Koniarz
Grojec, dnia 27.02.2015r.

l

(1112 szt. - 1l)

