Działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017
Czas realizacji VIII 2017-VI 2018
Cel Programu- zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Wilczęta pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r.- czerwiec 2018 r.
Cele szczegółowe- organizacja, koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji
partnerstw lokalnych 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 zakwalifikowanym, do otrzymania pomocy żywnościowej
zgodnie z zasadami PO PŻ, prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej
potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia żywnością, mających na celu włączenie społeczne.
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Olsztynie do Organizacji Partnerskich
Lokalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób
potrzebujących.
Sposób kwalifikacji:
1.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych 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 poziomie 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.: 1268,00zł osoby samotnie gospodarującej i 1028,00zł dla osoby w rodzinie) stanowiąc
systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków,
które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

1.

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek
żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa w skład której wchodzą: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany
bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający,
gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet
z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

Posiłki w formie gorącego posiłku.
Działania towarzyszące
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach w ramach realizacji zadań zorganizuje warsztaty. Do
udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do
odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich
skorzystać. Planowany termin warsztatów: 23.10. 2017 r.

Planowane terminy dostawy żywności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach:
06.09.2017 r., 23.10.2017 r., 14.12.2017r.

