Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO)
od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy z
Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020. Instytucją
Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jakie działania obejmuje Podprogram 2017?
Głównymi kierunkami Podprogramu 2017 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż są:
 zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej poprzez
koordynację oraz organizację sieci dystrybucji na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez
działania w ramach środków towarzyszących.
Podprogram 2017 przewiduje objęcie pomocą żywnościową 95 600 najbardziej
potrzebujących osób oraz rodzin w Polsce, którym w trakcie całego okresu dystrybucji
zostaną bezpośrednio dostarczone 478 000 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.
W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup
towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 21 artykułów spożywczych (warzywnych,
owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby
samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.
Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 obejmuje działania w
ramach środków towarzyszących, których celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie
osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych. Przykładem są
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby
samotne), a także różnorodne warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i
kompetencje w zakresie:
 umiejętności kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów,
kuchmistrzów, dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i
wykorzystania artykułów spożywczych,
 dietetyki i zdrowego żywienia,
 programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania
marnowaniu żywności,
 edukacji ekonomicznej na temat tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego,
ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich
finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków
towarzyszących Podprogramu 2017?
Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w
trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są określone w art.7
ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien
przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w
rodzinie.
Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe
uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb
żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów
finansowych.
Zatem równolegle z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Polski Czerwony
Krzyż prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i
rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w
ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017 mają na celu współdziałanie z 10 891
osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji
życiowych.
Jak zostać objętym pomocą żywnościową?
Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017 będą kwalifikować
właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS), wydając odpowiednie
skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób
zakwalifikowanych do pomocy.
W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie
zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.
Ponadto, każdy z Oddziałów Okręgowych PCK jako Organizacja Partnerska Regionalna
(OPR) w PO PŻ 2014-2020 we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zobowiązany
jest:
 dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą
skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w
korzystaniu z takich działań,
 współpracować z właściwymi terytorialnie OPS w celu udzielenia pomocy osobom
korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową
wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o
możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych
regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),



kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem
oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Jak odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej?
Polski Czerwony Krzyż, na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego dystrybuuje
otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:
 Oddziałów Okręgowych PCK będących Organizacjami Partnerskimi Regionalnymi
(OPR) w PO PŻ 2014-2020
 innych organizacji partnerskich lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia
zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy
określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.
W Podprogramie 2017 realizowanym od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. artykuły
żywnościowe są dostarczane do 17 magazynów PCK w następujących Oddziałach
Okręgowych PCK (OPR):
 Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu, Zwycięska 39,
53-033 Wrocław
 Lubelski Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie
ul. Bursaki 17 20-150 Lublin
 Lubuski Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 20,
67-100 Nowa Sól
 Łodzki Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK w Łodzi, ul. Pułaskiego 54,
95-100 Zgierz
 Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie, ul. Sportowa 29,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Magazyn Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie, ul. Partyzantów 7,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Magazyn Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie, ul. 3-go Maja 3,
06-100 Pułtusk
 Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie, ul. Tunelowa 2,
38-100 Strzyżów
 Pomorski Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku, ul. Harfowa 58,
80-298 Gdańsk

Magazyn Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku ATC-Cargo
ul. Kontenerowa 21 80-601 Gdańsk
Magazyn Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku
Greenyard Logistics Poland
ul. Kontenerowa 21 80-601 Gdańsk
 Śląski Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Katowicka 35,
41-600 Świętochłowice
Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Łużycka 12a,
41-902 Bytom
Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Wrocławska 16,
44-100 Gliwice
Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Wilsona 10,
44-190 Knurów
Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Chrobrego 16,
44-200 Rybnik
 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK
Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie, ul.
Grunwaldzka 20, 75-241 Koszalin
Finansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PO PŻ 2014 - 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków
krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres
realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład
środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR.
Z ogólnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na Podprogram 2017 do magazynów
Polskiego Czerwonego Krzyża trafi ponad 5123,55 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej
wartości ponad 24,2 mln zł.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do
kontaktu z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które
pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu: www.mrpips.gov.pl
Słownik pojęć:
PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy
program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej
Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp.
FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski
Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego
Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa
OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do
którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub
bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku
Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu
Oddziałów Okręgowych PCK
OPL – organizacja partnerska lokalna; wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty
wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe
PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom
najbardziej potrzebującym
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca
(IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo
Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Instytucja Audytowa (IA).

