PODPROGRAM 2014

Od początku grudnia 2014 r. Polski Czerwony Krzyż przystąpił do udziału w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Program realizowany jest w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W Programie Agencja
Rynku Rolnego jest Instytucją Pośredniczącą i realizuje FEAD we współpracy z organizacjami
partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub
ponadregionalnym tj. Polskim Czerwonym Krzyżem, Federacją Polskich Banków Żywności,
Caritas oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Funkcję Instytucji Zarządzającej
w Programie pełni Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy
wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić
integrację ze społeczeństwem.
Celem realizowanego w 2014 r. Podprogramu 2014 było dostarczenie osobom najbardziej
potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z 5 rodzajów
artykułów spożywczych spośród 5 grup towarowych tj. makaron, cukier, mleko, olej i
mielonka wieprzowa. Odbiorcami końcowymi w Podprogramie były przede wszystkim osoby
i rodziny podlegające deprywacji materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy
społecznej. Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu, kwalifikowały właściwe
Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Samodzielnie przez organizacje
uczestniczące w programie zakwalifikowane do pomocy były jedynie osoby bezdomne. W
Podprogramie 2014 (realizowanym w okresie grudzień 2014 – luty 2015) artykuły
żywnościowe zostały dostarczone do 6 magazynów PCK w województwach: dolnośląskim,
mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim. Żywność była
dystrybuowana za pośrednictwem:







Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK
Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK
Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK
Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK
Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

Łącznie Polski Czerwony Krzyż rozdysponował 585,46 t artykułów spożywczych o wartości 1
485 088,58 zł. Łącznie wydano 80 183 paczki żywnościowe dla 37 706 osób
zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu.
OPR/OPL, które dystrybuowały artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących
prowadziły różne działania towarzyszące zależnie od regionu oraz możliwości
organizacyjnych. Działania te w Podprogramie 2014 finansowane były ze środków OPR/OPL.
Były to:
1.

2.

działania na rzecz włączenia społecznego w zakresie zajęć aktywizujących
społecznie (np. spotkania integracyjne podopiecznych m.in. połączone z
podtrzymywaniem tradycji regionalnych, świątecznych). Każdego roku w grudniu
Polski Czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską akcję „Czerwonokrzyska
Gwiazdka”. Świąteczną pomoc nasze Stowarzyszenie
kieruje do najuboższych i opuszczonych, rodzin wielodzietnych, samotnie
wychowujących dzieci, bezrobotnych, bezdomnych, chorych. Pomoc Polskiego
Czerwonego Krzyża w ramach „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” to najczęściej:

• wydawanie paczek z żywnością, owocami, środkami czystości, odzieżą,
zabawkami dla dzieci,

słodyczami i

• organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych,
• wizyty u osób chorych, starszych i samotnych,
• organizacja spotkań Mikołajkowych dla najmłodszych
2. prowadzenie wsparcia psychologicznego i prawnego skierowanego do osób w kryzysie, tj.
doznających przemocy domowej, ofiar przestępstwa, osób borykających się z kryzysem
rodzinnym
3. konsultacje rodzinne i kompleksowe wsparcie dla rodzin i osób z problemami
alkoholowymi, mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. prowadzenie spotkań o tematyce prawidłowego odżywiania się oraz efektywnego
wykorzystania produktów żywnościowych w gospodarstwie domowym.
Powyższe, prowadzone w ramach Podprogramu 2014, działania wpisywały się w cele
projektu o dofinansowanie w zakresie włączenia osób doświadczających deprywacji
materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej oraz pomocy towarzyszącej, niezbędnej

do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy
żywnościowej. Działania te zgodne były z umową POPŻ/0/3/2014 z 25 listopada 2014 r.
przemocy w rodzinie. Działania te różniły się w zależności od regionu i potrzeb społecznych.
W działaniach towarzyszących uczestniczyło ok. 20 % osób, które otrzymywały pomoc
żywnościową z PO PŻ.
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