Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 (Podprogram
2021) przeprowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd
Rejonowy Siedlce (PKPS ZR Siedlce)
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach realizuje Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 – krajowy program operacyjny, który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego
realizacja odbywa się na podstawie wytycznych, zawartych w dokumencie „Wytyczne Instytucji
Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2021” (Wytyczne) oraz właściwych dla tego dokumentu załączników.
Celem Programu jest zapewnienie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym
oraz uczestnictwa w działaniach finansowanych ze środków towarzyszących w okresie grudzień
2021 – czerwiec 2022.
Pomoc żywnościowa jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących grup społecznych:
•

bezdomni;

•

migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności
marginalizowane, takie jak Romowie);

•

niepełnosprawni;

•

pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w ust. 11 Wytycznych.

Kryteria, które muszą spełnić końcowi odbiorcy – kwalifikowalność
Zgodnie ze zmianą do Wytycznych z dnia 13 grudnia 2021 r. od 1 stycznia 2022 roku odbiorcy
końcowi artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2021 muszą spełniać
wymogi określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dni 12 marca 2004 r (Dz.U. z 2020 r nr
1876 z poźn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej tj.:
•

1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

•

1320,00 zł dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w Podprogrmie 2021 prowadzone jest przez
Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania
pomocy żywnościowej, zgodne z załącznikiem do Wytycznych.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – dystrybucja
Osoby najbardziej potrzebujące otrzymają artykuły spożywcze wydane w formie paczki
żywnościowej. Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co
najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące
w skład zestawu w POPŻ FEAD 2021.
Zestaw artykułów spożywczych w POPŻ FEAD 2021 obejmuje następujące artykuły
spożywcze:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
◦ groszek z marchewką 3,20 kg;
◦ koncentrat pomidorowy 1,12 kg;
◦ powidła śliwkowe 1,50 kg.
2. Artykuły skrobiowe
◦ makaron jajeczny świderki 4,50 kg;
◦ kasza jęczmienna 1,00 kg.
3. Artykuły mleczne
◦ mleko UHT 5 l.
4. Artykuły mięsne
◦ szynka drobiowa 1,80 kg;
◦ szynka wieprzowa mielona 1,20 kg;
◦ filet z makreli w oleju 0,85 kg.
5. Cukier
◦ cukier biały 4,00 kg.
6. Tłuszcze
◦ olej rzepakowy 4,00 l.
Łączna ilość żywności dystybuowanej dla 1 odbiorcy końcowego wynosi 28,17 kg. Dopuszcza się
zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, jednak nie więcej niż do 80% jego
całkowitej ilości – tj. do około 22,50 kg.
Punkty dystrybucji żywności z POPŻ FEAD 2020 na terenie działania PKPS ZR Siedlce
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach (telefon 515 248 691)
prowadzi dystrybucję żywności z POPŻ FEAD 2021 w Magazynie w Siedlcach na ul.
Starzyńskiego 4, 08-110 Siedlce – bezpośredni telefon na magazyn 518 112 302.

Wydania indywidualne żywności z Podprogramu 2021 mają miejsce w magazynie
przy ul. Starzyńskiego 4, 08-110 Siedlce i prowadzone są na podstawie skierowań wystawionych
przez:
•

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce;

•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce;

•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn.

Ponadto ZR PKPS Siedlce prowadzi dystrybucję żywności w ramach współpracy z 10
Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi (OPL), które działają na terenie województwa
mazowieckiego. Do tego grona należą:
•

MGOPS w Łosice, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, tel. 83/357 37 47;

•

GOPS Platerów, ul. Dworcowa 21, 08-210 Platerów, tel. 83/357 84 11;

•

GOPS Olszaka, Olszanka 42, 08-207 Olszanka, tel. 83/357 51 19;

•

GOPS Huszlew, Huszlew 77, 08-206 Huszlew, tel. 83/358 01 96;

•

GOPS Kotuń, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, tel. 25/631 43 63;

•

GOPS Trojanów, Trojanów 57a, 08-455 Trojanów, tel. 25/682 71 21;

•

GOPS Bielany-Żyłaki, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany-Żyłaki, tel. 25/787 80 98;

•

GOPS Paprotnia, ul. 3-go Maja 2, 08-107 Paprotnia, tel. 25/631 21 93;

•

GOPS Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, tel. 25/631 26 58;

•

GOPS Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, tel. 25/631 26 58.

Działania w ramach środków towarzyszących
W ramach Podprogramu 2021 PKPS ZR Siedlce będzie prowadził wśród beneficjentów
Programu warsztaty i zajęcia w ramach działań ze środków towarzyszących. Celem prowadzonych
działań jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób potrzebujących w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego
•

warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia;

•

programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności;

•

warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem
wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych);

•

inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie
społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt.
1.8., tj. Działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności
organizacji.

