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INFORMACJA 

Gmina Suchy Dąb przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2015. Program jest realizowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił 

obowiązujący wcześniej program „Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności 

UE”(PEAD). Umowa została podpisana pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Suchym Dębie a Bankiem Żywności w Tczewie. W ramach Programu najbardziej 

potrzebujący będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości 

uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego celem będzie 

przekazywanie osobom o najniższych dochodach pomocy w formie paczek żywnościowych, 

składających się z ośmiu rodzajów artykułów spożywczych z trzech grup towarowych. 

Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej tj. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu 

ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 



uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej, oraz 684 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

 

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 253 osoby. 

 

Osoby zakwalifikowane do pomocy w ramach Programu, o dokładnym terminie 

wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.  

 

Osoby, które nie są klientami tutejszego GOPS powinny powiadomić Ośrodek o trudnej 

sytuacji życiowej, dostarczając aktualne dokumenty potwierdzające ich dochody (wszystkich 

dorosłych osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe) na podstawie których Ośrodek 

może dokonać kwalifikacji do skorzystania z programu na kolejny okres. 
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