
Celem Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  2014 –  2020 jest
dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej
Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w
ramach  którego  osoby  najbardziej  potrzebujące  w  całej  Polsce  będą  mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia

w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.  Program
Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  2014  –  2020  jest
wspófinansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.

Do  końca  lutego  2016  roku  22  Organizacje  i  Stowarzyszenia
współpracujące z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności , a poprzez nie około
8200 osób,  które otrzymają skierowanie z  Ośrodka Pomocy Społecznej,  będą
mogły  skorzystać  ze  wsparcia  w  postaci  żywności,  która  cyklicznie  będzie
dystrybuowana w formie paczek żywnościowych  :  za miesiąc maj i czerwiec
2015  osoby  uprawnione  otrzymały  5,75  kg  żywności  w  postaci  –
makaron świderki – 1 kg, ryż – 1 kg, kasza jęczmienna – 1,5kg, mleko- 1
l, ser żółty – 0,40 kg, klopsiki – 0,85 kg.

W lipcu 2015 roku osoby uprawnione otrzymają 4,62 kg w postaci:

Mleko  –  1  kg,  cukier  –  1  kg,  kasza  jęczmienna  –  1  kg,  groszek  z
marchewką – 0,40 kg, koncentrat pomidorowy – 0,32 kg, makaron – 0,50
kg, mielonka wieprzowa – 0,40 kg          

                                                                        

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe,
otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały,
kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z
marchewką,  koncentrat  pomidorowy,  dżem  truskawkowy,  mielonkę
wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. 

Prócz wsparcia żywnościowego, organizacje i stowarzyszenia wydające żywność
realizować będą cykliczne działania niefinansowane na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem  społecznym  oraz  służyć  będą   pomocą  w  zaspokojeniu
podstawowych potrzeb życiowych osób potrzebujących.   



             Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą
mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących
wzmacniania  samodzielności  i  kompetencji  w  zakresie  prowadzenia  gospodarstwa
domowego.  O  szczegółach  informować  będziemy  na  bieżąco. Wsparcie  działaniami
towarzyszącymi,  pozwoli  na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej,  która
realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc  żywnościowa,  w  postaci  paczki  żywnościowej może  być
przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby
najbardziej  potrzebującej,  tj.:  osób  i  rodzin  znajdujących  się  w  trudnej
sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o
pomocy  społecznej  i  których  dochód  nie  przekracza  150% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813
zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na
podstawie  skierowania wystawionego  przez  właściwy  terytorialnie  Ośrodek
Pomocy  Społecznej,  lub  w  przypadku  osoby  bezdomnej  –  oświadczenia
podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Bank
Żywności  w  Tarnobrzegu  objął    wsparciem żywnościowym 5884  osób   z  18
organizacji  współpracujących  przy  Programie  Operacyjnym  FEAD  Podprogram
2014. 

         Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące
integrujące  mieszkańców  przekazywanie  informacji  dotyczących  tych  działań,
informowanie o zasadach udziału w programie, miejscach dystrybucji  żywności
oraz różnego typu działaniach na rzecz włączenia społecznego w funkcjonowanie
społeczności lokalnych.

    W Programie Operacyjnym  Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2015 współfinansowanego  w Ramach Europejskiego
Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Potrzebującym  biorą  udział
następujące organizacje lokalne:

Akcja Katolicka Koło Przy Parafii M.B.Cz. w Sobowie, 

Akcja Katolicka Przy Parafii O.O. Dominikanów w Tarnobrzegu,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu dla osiedli:

- Miechocin, Ocice, Zakrzów, Wielowieś, Mokrzyszów, Sielec

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Stanisława BM Ruszcza

Parafialny Oddział Akcji katolickiej w Chodkowie



Parafialny  Oddział  Akcji  Katolickiej  Przy  Parafii  Miłosierdzia  Bożego
Dzików

Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Bezrobotnych Mielec

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnobrzegu

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Promyk” w Skopaniu

Stowarzyszenie Kobiet w Borkach Nizińskich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Przy Parafii M.B.N.P. w Tarnobrzegu

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Przy Parafii N.M.P. w Sulisławicach

Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich  Przy  Parafii  Św.  Antoniego  Padew
Narodowa

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Skopaniu

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Łoniowie

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Mielcu

Zespół Caritas przy Parafii p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu

Osoby chcące jeszcze skorzystać z pomocy żywnościowej , a spełniające
kryterium  dochodowe  j.  w.  powinny  przedstawić  w/w  organizacjom
skierowania  wydane  przez  Ośrodki  Pomocy  Społecznej  działające  na
terenie ich zamieszkania

Bliższych informacji odnośnie uczestnictwa w Programie Żywnościowym
udzielają:

Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” Tel. 15 822 40 05

Ośrodki Pomocy Społecznej,

Organizacje i Stowarzyszenia wydające żywność z Programu Unijnego

Zarząd Stowarzyszenia Tarnobrzeski Bank Żywności

                                                                                                


