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Wójt Gminy Dębowa Kłoda przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Uhninie  i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  kontynuują pomoc 

dla potrzebujących mieszkańców poprzez dystrybucję artykułów 

spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 

 

 
Od listopada 2016r. Ochotnicza Straż Pożarna w Uhninie będzie dystrybuowała artykuły 

spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 

2016. 

 

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria 

kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do 

skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN 

dla osoby w rodzinie.   

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą 

żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od listopada 2016r. 

roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej 

potrzebujące w całej Polsce będą mogły 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. 

 

Osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie, będą 

mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w 

formie paczek żywnościowych. Każdy z zakwalifikowanych osób otrzymujących paczki 

żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, 

herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, 

powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka 

drobiowa, cukier biały olej rzepakowy.  
  

Żywność będzie wydawana w dniach: 16,17,18 listopada 2016r. w godzinach                             

od 9.00  do 15.00 w budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej w Uhninie 

 

 

 

Informacje dotyczące rodzin zakwalifikowanych do programu dostępne są                                    

pod numerem telefonem: 83 355 70 18 

 


