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Szanowni Państwo,

w związku ze zgłaszanymi przez Państwa organizacje trudnościami w dystrybucji
żywności, spowodowanymi koniecznością dostosowania się do zaleceń Prezesa Rady
Ministrów wprowadzających kolejne ograniczenia dotyczące zgromadzeń, uprzejmie
informuję, że w opinii Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
2014-2020 wydane zalecenia nie dotyczą dystrybucji i odbioru żywności z programów
pomocowych przez osoby potrzebujące.
Zgodnie z ww. zaleceniami (źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus), do dnia 11
kwietnia 2020 r. nie można się swobodnie przemieszczać, z wyjątkiem realizacji działań
służących celom bytowym, zdrowotnym i zawodowym. Obostrzenie w zakresie zgromadzeń
nie dotyczy więc:
•

dojazdu do i z pracy (dotyczy to również prowadzenia działalności gospodarczej),

•

wolontariatu (na rzecz walki z koronawirusem, poprzez pomaganie potrzebującym
przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

•

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (zrobienie

niezbędnych

zakupów, wykupienie medykamentów, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi osobami
i zwierzętami).
Działania Państwa organizacji, z uwagi na bardzo ważny charakter świadczonej pomocy
oraz fakt, że dotyczą one zaspakajania podstawowych potrzeb beneficjentów Programu,

w opinii IZ POPŻ nie podlegają obostrzeniom wydanym przez Pana Premiera. Ich wydanie nie
powinno uniemożliwiać prowadzenia przez Państwa dalszej dystrybucji żywności.
Zdaję sobie sprawę, że dodatkowe obostrzenia zapewne przysporzą wszystkim
organizacjom wydającym żywność kolejnych trudności i wymagać będą od nich dodatkowej
pracy. Mam nadzieję jednak, że wprowadzicie

Państwo rozwiązania, które pozwolą na

kontunuowanie wydawania żywności, na przykład poprzez wydłużenie czasu wydawania
żywności w OPL/OPR, aby ograniczyć gromadzenie się o jednej porze wielu osób, lub też
wprowadzenie powiadomień sms o wyznaczonej porze odbioru.
Zwracam także uwagę na możliwość zaangażowania i udziału służb w bezpośrednim
dowozie do osób potrzebujących, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, np. osób
starszych , chorych czy niepełnosprawnych.
Liczę na Państwa inicjatywę i mam nadzieję, że w tych jakże trudnych dla wszystkich
czasach znajdziecie Państwo rozwiązania dostosowane do lokalnych możliwości, aby nadal
nieść tak ważną i doniosłą pomoc.
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