Realizacja zadania publicznego
„Magazyn wsparcia społecznego PKPS”
współfinansowany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

„Magazyn Wsparcia Społecznego PKPS” to nazwa zadania publicznego realizowanego przez Radę
Nadzorczą PKPS od 15.02.2018 r. do 31.12.2018 r. wspieranego przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy. Zadanie stanowi kontynuację podobnych projektów realizowanych od kilku lat na
terenie Dzielnicy Praga Północ przez RN PKPS.

Głównym celem zadania publicznego „Magazynu Wsparcia Społecznego PKPS” jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Instrumentem realizacji tak wyznaczonego celu zadania będzie pozyskiwanie, magazynowanie
i bezpłatna dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st.
Warszawy na bazie Magazynu Wsparcia Społecznego PKPS.
Podobne zadania nasze stowarzyszenie wykonuje od 2013 r. na terenie Dzielnicy Praga Północ na
podstawie § 10 pkt 47 Statutu PKPS.
Magazyn będzie prowadzony w lokalu komunalnym przy ul. Środkowej 14, którego najemca jest
PKPS. Lokal usytuowany jest na parterze budynku, ma powietrznię 41,52 m2 . Magazyn wpisał się już
na trwałe w sieć lokalnej infrastruktury socjalnej Dzielnicy Praga Północ. Jest miejscem znanym
mieszkańcom jako punkt dystrybucji art. żywnościowych i odzieży. Pomoc ta sprzyja ograniczeniu
rozmiarów ubóstwa wśród mieszkańców Warszawy, w szczególności Dzielnicy Praga Północ.

MAGAZYN WSPARCIA SPOŁECZNEGO PKPS UL. ŚRODKOWA 14
WTOREK, ŚRODA , PIĄTEK 8:00 – 14:00
TEL: 733-338-961

Beneficjentami pomocy są rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które
uzyskały stosowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Zasady
współpracy z Ośrodkiem zostały określone w stosownym porozumieniu.
Zadanie publiczne obejmuje pozyskiwanie art.. żywnościowych i rzeczowych, magazynowanie,
dystrybucję, a także zapewnienie odpowiedniego transportu.
Projekt jest realizowany przez zespół specjalistów legitymujących się dużym doświadczeniem
w realizacji podobnych zadań, w tym: magazyniera, kierowcę zaopatrzeniowca, księgowego,

koordynatora oraz wolontariusza przeszkolonego i doświadczonego w podobnych usługach: do
rozładunku towarów, do sprzątania oraz pomocy w dystrybucji darów.
Planujemy objecie pomocą żywnościową 2000 osób na podstawie skierowań z Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Praga Północ, w tym: 150 osób inną pomocą rzeczową np. w postaci odzieży.
Przewidujemy udzielenie jednorazowej pomocy bez skierowania Ośrodka z jednoczesnym
obowiązkiem niezwłocznego poinformowania Ośrodka o takim przypadku.
W ramach działań objętych projektem będziemy prowadzić współpracę z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej oraz Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Z realizacji zadania
będzie prowadzona stosowna dokumentacja. Nasza oferta jest komplementarna wobec innych form
pomocy udzielanych w szczególności przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wzbogaca lokalny system
wsparcia o pomoc rzeczową, która co potwierdza doświadczenie jest efektywna i przyczynia się do
ograniczenia zjawiska ubóstwa rodzin i osób – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Praga Północ m.st. Warszawy.
Przy wykonywaniu zadania publicznego PKPS kieruje się zasadą równości, w szczególności wykazuje
dbałość o równe traktowanie wszystkich odbiorców.
Serdecznie zapraszamy

