
Pomoc żywnościowa Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa (PO PŻ) w 2020 w okresie pandemii 
 

W roku 2020 r pracownicy ośrodka wydawali artykuły spożywcze osobom najbardziej 

potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – w ramach Podprogramu 2019.  

 

Kwalifikację dochodową osób uprawnionych przeprowadzali pracownicy socjalni. Stale i 

systematycznie poszerzała się lista odbiorców Programu, którzy w ramach jego realizacji 

otrzymywali paczki żywnościowe. Realizacja Programu wymagała stałej weryfikacji list jego 

odbiorców oraz działań motywacyjnych skłaniających odbiorców do pobierania żywności w 

wyznaczonych terminach. 

 

W 2020 roku pomocą objęto 225 osób. Poniższe zestawienie dotyczy ilości osób objętych 

pomocą żywnościową w 2020 roku, z podziałem na kryterium dochodowe 
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Zestawienie poniższe obrazuje liczbę osób objętych pomocą żywnościową w okresie 

styczeń-lipiec 2020 roku, z podziałem na wiek, płeć i grupę docelową. 
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okres I-VII 

2020 r. 

225 124 101 45 39 141 0 26 199 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) realizowany był przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (MOPS) na podstawie umowy zawartej z Bankiem 

Żywności we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych 

dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

realizowanego w Podprogramie 2019. Transport żywności odbywał się na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy MOPS w Szklarskiej Porębie a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym 

”Kaja” Anetta Jahn w Szklarskiej Porębie. Ponadto MOPS podjął współpracę z Zespołem 

Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, polegającą na 

przydzieleniu przez placówkę uczniów do pomocy przy wyładunku i wydawaniu żywności. 

PO PŻ realizowany był w okresie od stycznia 2020 r. do lipca 2020 r. Wydawanie żywności 

odbywało się zgodnie z zasadami przekazywania artykułów spożywczych osobom 

najbardziej potrzebującym, zawartymi w Wytycznych Instrukcji Zarządzającej Ministerstwa 

Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Żywność przekazywano osobom spełniającym kryteria 



kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczył 200% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzenie. Żywność wydawano w siedzibie 

MOPS. Każdorazowa dystrybucja poprzedzana była zamieszczanymi z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem komunikatami na tablicach informacyjnych miasta, w siedzibie oraz na 

stronie internetowej MOPS. Ponadto pracownicy socjalni osobiście informowali osoby 

korzystające z PO PŻ o terminach wydawania żywności. 

W ramach działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego i edukacji żywieniowej 

w dniu 20.07.2020 r. odbyły się warsztaty dietetyczne, a w dniu 27.07.2020 r. 

ekonomiczne i kulinarne.  

 


