
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 
PODPROGRAM 2015 

 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zrealizował zadania w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
w Podprogramie 2015 

Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmował różne rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach 
towarowych: 

7 opakowań makaronu świderki (500 g), 
4 opakowania ryżu (1 kg), 
8 opakowań kaszy jęczmiennej (500g), 
8 opakowań herbatników (200g), 
4 opakowania kawy zbożowej instant (200g), 
3 opakowania płatków kukurydzianych (500g), 
8 opakowań mleka UHT (1l), 
2 opakowania sera podpuszczkowego dojrzewającego(400g), 
12 opakowań sera topionego (100g), 
5 opakowań groszku z marchewka (400g), 
4 opakowania soku jabłkowego (1lit), 
7 opakowań koncentratu pomidorowego (160g), 
5 opakowań dżemu truskawkowego (390g), 
10 opakowań mielonki wieprzowej (400g), 
4 opakowania klopsików w sosie własnym (850g), 
5 opakowań cukru białego (1kg), 
2 opakowania oleju rzepakowego (1l). 

Osoby odbierające żywność brały udział w realizacji środków towarzyszących, wspierających włączenie osób doświadczających 
deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz obejmujących  pomoc towarzyszącą niezbędną do 
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej). 
 

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych była wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie 
całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2016. 
 
Środki towarzyszące miały też na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego 
i obejmowały: 

 warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, 
pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 

 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, 
 programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu 

żywności, 
 warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym 
darów żywnościowych). 

W Podprogramie 2015 zrealizowaliśmy pomoc wg następujących wskaźników:  
1. Liczba osób objętych pomocą żywnościową – 27 485 
2. Ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem – 2478,456 t 
3. Liczba wydanych paczek żywnościowych – 190 393 szt. 
4. Liczba wydanych posiłków – 6 657 szt. 
5. Liczba działań towarzyszących – 166 
6. Liczba osób objętych działaniami towarzyszącymi – 2 959 

 


