
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy 

żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie 

sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są: 

 organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z 

organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,  

 racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych 

źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,  

 przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy 

żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,  

 prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej 

potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu 

włączenie społeczne.  

Na terenie naszej gminy z w/w pomocy dotychczas skorzystało 124 rodziny,  razem to  292 

osoby. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi -Wawrzeńczycach wydawał osobom 

potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie  których 

wydawane były paczki żywnościowe w Caritas Kraków oraz w Caritas Proszowice. 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów 

nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego 

też trafia  do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej 

(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów 

odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w 

tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego 

do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie 

gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne 

wsparcie.  

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w 

łącznej ilości ok 49 kg, w tym: 

 Artykuły warzywne i owocowe:  

 groszek z marchewką 3,6 kg,  

 fasola biała 3,6 kg,  

 koncentrat pomidorowy 1,60 kg,  

 buraczki wiórki 1,05 kg,  



 powidła śliwkowe 1,80 kg,  

 Artykuły skrobiowe:  

 makaron jajeczny 4,5 kg,  

 makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg  

 ryż biały 3 kg,  

 kasza gryczana 1,5 kg,  

 herbatniki maślane 0,8 kg,  

 Artykuły mleczne:  

 mleko UHT 7 l,  

 ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,  

 Artykuły mięsne:  

 szynka drobiowa 3 kg,  

 szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,  

 pasztet wieprzowy 0,64 kg,  

 kabanosy wieprzowe 0,36 kg,  

 filet z makreli w oleju 1,7 kg,  

 Cukier  

 cukier biały 4 kg,  

 miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg  

 Tłuszcze  

 olej rzepakowy 4 l,  

 Dania gotowe  

 gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;  

W siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie –  Caritas Kraków oraz Caritas 

Proszowice były organizowane dla podopiecznych: 

 warsztaty kulinarne;   

 warsztaty edukacji ekonomicznej;  

 warsztaty dietetyczne;  

 warsztaty niemarnowania żywności.  

W warsztatach mogły brać udział wszystkie osoby , które korzystały ze wsparcia żywnościowego 

w ramach POPŻ. 

 


