
 

 

 

Informacja o zasadach realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

 

1. Artykuły żywnościowe będą przekazywane w 2017 r. w formie zestawu złożonego z kilku 

produktów z poniższej listy:  

 makaron jajeczny,  

 ryż biały,  

 herbatniki,  

 fasola biała konserwowa,  

 powidła śliwkowe,  

 mleko UHT,  

 ser podpuszczkowy dojrzewający,  

 groszek z marchewką,  

 gulasz wieprzowy z warzywami,  

 koncentrat pomidorowy,  

 filet z makreli w oleju,  

 szynka drobiowa,  

 cukier,  

 olej rzepakowy.  

 

2. Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach Programu są osoby i rodziny znajdujące 

się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy itp.), których 

dochód nie przekracza:  

 1.268 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej lub  

 1.028 zł (netto) dla osoby w rodzinie.  



 

 

Dochód obejmuje kwotę brutto pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy i składki na 

ubezpieczenie zdrowotne (oraz ew. płacone alimenty).  

Osoba ubiegająca się o przydział żywności składa oświadczenie o dochodach, które jest 

weryfikowane przez pracownika socjalnego.  

 

3. Artykuły żywnościowe będą wydawane w dniach  

od 19.01.2017 r. 

od 17.02.2017 r. 

od 17.03.2017 r. 

od 19.04.2017 r. 

od 18.05.2017 r. 

od 20.06.2017 r. 

w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem  

(ul. Dębowa 11).  

 

Osoby, które w ostatnich sześciu miesiącach nie korzystały z pomocy społecznej proszone są o 

dostarczenie (do wglądu) dokumentów potwierdzających uzyskiwany dochód, tj. np. aktualnej decyzji 

emerytalno-rentowej, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (za grudzień 2016 

lub styczeń 2017 r.) albo innych dokumentów potwierdzających źródła i wysokość dochodów.  

 

Prosimy o zaopatrzenie się w duże i mocne torby lub środki transportu 

(paczka dla jednej rodziny może ważyć nawet kilkanaście kilogramów).  

 

4. W przypadku osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych, w celu otrzymania skierowania można 

zgłosić potrzebę u pracownika socjalnego, który uda się osobiście pod wskazany adres i będzie miał 

możliwość na miejscu wziąć wymagane oświadczenie.  

 

Telefon kontaktowy do pracowników socjalnych Ośrodka:  

(77) 46 22 095 wew. 20, 21 lub 22. 

 


