INFORMACJA
DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH ŻYWNOŚĆ

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniające kryterium dochodowe – do 150%
kryterium dochodowego:
• dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 951 zł (634 zł x 150%),
• dla osoby w rodzinie – maksymalnie 771 zł (514 zł x 150%)

Wsparcie wydawane jest na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej – zał. nr 5:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Organizacja

……………………………………………………………………

sama może kwalifikować osoby bezdomne (konieczne jest wypełnienie oświadczenia
– zał. nr 6)

W ramach trwania programu (maj 2015 – kwiecień 2016) każda osoba otrzyma
min. 5 paczek żywnościowych.
Każda paczka powinna zawierać co najmniej 6 rodzajów art. spożywczych z co
najmniej 3 grup towarowych.
Grupy towarowe to: artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły warzywne i
owocowe, artykuły mięsne, cukier, tłuszcze.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zestaw

artykułów

spożywczych

dla

jednej

osoby

W CAŁYM Podprogramie 2015 obejmuje:
• 7 opakowań makaronu świderki (500g)
• 4 opakowania ryżu (1 kg)
• 8 opakowań kaszy jęczmiennej (500g)
• 4 opakowania kawy zbożowej instant (200g)
• 3 opakowania płatków kukurydzianych (500 g)
• 8 opakowań mleka UHT (1l)
• 2 opakowania sera podpuszczkowego dojrzewającego (400g)
• 12 opakowań sera topionego (100g)
• 5 opakowań groszku z marchewką (400g)
• 4 opakowania soku jabłkowego (1l)
• 7 opakowań koncentratu pomidorowego (160g)
• 5 opakowań dżemu truskawkowego (390g)
• 10 opakowań mielonki wieprzowej (400g)
• 4 opakowania klopsików w sosie własnym (850g)
• 5 opakowań cukru białego (1 kg)
• 2 opakowania oleju rzepakowego (1l)

Powyższa lista produktów to minimum, które powinna dostać 1 osoba w SUMIE
(łącznie we wszystkich paczkach).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności w wydawaniu
artykułów spożywczych istnieje możliwość składania skarg przez osoby
najbardziej potrzebujące do organu wyższego stopnia:
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście,
nr telefonu: (58) 325 24 48
adres e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

