POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, iż od dnia
02 października 2017 r. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017.
W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym
w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020:
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj.:
dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł (200 % wynosi 1268 zł)
dla osoby w rodzinie 514 zł (200% wynosi 1028 zł)
Wymagane dokumenty: * zaświadczenie o wysokości dochodów za wrzesień br. (min.
wynagrodzenie za pracę po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne tj. zarobki netto; decyzja organu właściwego w sprawie renty,
emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego; kopia decyzji
o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego); * decyzja
o podatku rolnym na rok 2017 lub zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
* zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej; * inne
dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialno-bytową min. zaświadczenie lekarskie,
wydatki na leki i leczenie i inne.
Planowany skład zestawu artykułów spożywczych do wydania w okresie październik
2017 r. - czerwiec 2018 r.:
groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, buraczki
wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany
bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 4 kg, kasza gryczana 2 kg, herbatniki maślane 0,6 kg, mleko
UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, filet
z makreli w oleju 1,7 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
Działania w zakresie włączenia społecznego:
warsztaty kulinarne,
warsztaty dietetyczne,
warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników
socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu, pokój Nr 4, I piętro, w godzinach
od 800 do 1400. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (16) 671-98-94.
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