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Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach po raz kolejny przystąpił do
realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w
ramach Podprogramu 2019.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD). Celem w/w Programu jest zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w
ramach środków towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (sieroctwo,
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie
na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska
żywiołowa lub ekologiczna), których dochód nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1 056,00 zł dla osoby w rodzinie
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Osoby, które nie przedstawią dochodów netto za miesiąc poprzedzający
zgłoszenie się do pracownika socjalnego bądź nie wypełnią oświadczenia
nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu 2019 PO PŻ.

Według wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) z 26 lutego 2019 zestaw
artykułów spożywczych na Podprogram 2019 obejmuje produkty m.in: groszek z
marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła
śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany
bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser
podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet
wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie
pomidorowym. Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek
żywnościowych.

Osoby zakwalifikowane do Programu będą zobowiązane brać udział w
działaniach towarzyszących (zajęciach) w ramach bezpłatnych szkoleń lub
warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i
zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym,
zapobiegania marnowaniu żywności.

Informacji o Programie udzielają pracownicy socjalni OPS w Brzezinach pod
numerem telefonu: 62 7698775.
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