
Niecodziennik Banku Żywności w Lublinie

Do kraju tego gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie...
                                                 C.K. Norwid
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BEZ LUDZI POMOC NIE ISTNIEJE

    Już od lat w polskiej przestrzeni publicznej panuje 
bardzo przewrotne przekonanie, że polityka jest 
czymś w rodzaju gry hazardowej, w której nie ma 
miejsca dla uczciwych ludzi prawdziwie zatroska-
nych o dobro społeczne. Takie fałszywe pojmowa-
nie polityki wykrzywia życie publiczne w naszym 
kraju, zamykając drogę wielu młodym ludziom, 
chcącym  zaangażować się w sprawy polskie.
  Tymczasem prawdziwe politykowanie odbywało 
się bez rozgłosu, oddolnie, gdzie wielu ludzi orga-
nizowało różne akcje charytatywne, edukacyjne, 
samorządowe czy religijne. Tworzyli bardzo kon-
kretne dobro, próbując rozwiązywać zwyczajne 
ludzkie problemy. Ludzie ci najczęściej nie zdawali 
sobie sprawy, że politykują w najgłębszym tego 
słowa znaczeniu, tzn. realizują dobro wspólne. 
Feliks Koneczny pisał przed laty: „Polityk praw-
dziwy politykuje zawsze. Po kilka godzin dziennie      
i przez 365 dni w roku”. Tak, jak to robią ludzie 
zaangażowani w żywnościową pomoc charytaty-
wną. Nie każda aktywność społeczna jest dobra        
z definicji. Aby taką była, musi być zgodna z zasa-
dami etycznymi. Nie trzeba nikogo przekonywać,  
że w naszym kręgu kulturowym chodzi o etykę 
chrześcijańską. Niezwykle potrzebna jest więc 
praca ludzi społecznie zaangażowanych i moralnie 
dobrze uformowanych.

    Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Lublinie 
zajmują się udzielaniem pomocy ludziom najbar-
dziej potrzebującym, a żywność to najbardziej 
elementarna potrzeba człowieka. Ludzie zaanga-
żowani w tę służbę pochylają się nieraz nad najwię-
kszą ludzką biedą. Pomagając, ratują, ale jedno-
cześnie budują siebie w sensie moralnym, duch-

POLITYKA I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE OBYWATELI

owym. Tworzą niepowtarzalną wspólnotę ludzi 
zatroskanych o dobro wspólne. Spotkanie w Lubli-
nie w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego przed-
stawicieli samorządów, jednostek pomocy spo-
łecznej i organizacji pozarządowych z różnych 
części województwa lubelskiego było okazją do 
umocnienia tej wspólnoty. Dyskusje  i przemyślenia 
ubogacały i dały szansę na jeszcze skuteczniejsze 
działanie. Miały również olbrzymie znaczenie 
wychowawcze. Uzdrowienie polskiego życia pub-
licznego nie może dokonać się inaczej, jak tylko 
dzięki ludziom zaangażowanym w działania spo-
łeczne. Naród to rodzaj wspólnoty wspólnot, 
tworzący się oddolnie. Polityków nie przygotowuje 
się do służby publicznej poprzez naukę różnych 
chwytów medialnych i międzypartyjnych rozgry-
wek. Prawdziwych polityków wychowuje się po-
przez pracę społeczną.
  Warto zatem wspierać inicjatywy realizowane 
przez Banki Żywności, gdyż spełniają one bardzo 
ważną rolę w naszym życiu społecznym, czyli po-
litycznym. Warto wydobywać na powierzchnię me-
dialną ludzi codziennie zaangażowanych w pracę 
oddolną. To oni powinni być prawdziwym wzorcem 
dla młodego pokolenia przygotowującego się do 
dorosłości.

prof. Mieczysław Ryba
historyk, nauczyciel akademicki,

członek Kolegium IPN,
prof. nadzwyczajny KUL, 

członek Kapituły
Orderu Odrodzenia Polski

Najnowszy numer „Kromki chleba” pragniemy poświę-
cić przede wszystkim Programowi Pomocy Żywnościowej 
2014–2020, a raczej efektom, które przynosi on w naszej 
rzeczywistości. Postanowiliśmy przedstawić Państwu 
mateiały konferencji podsumowującej realizację Podpro-
gramu 2015. Niektórzy z naszych gości przygotowali swoje 
wypowiedzi do publikacji. Zachęcamy Czytelników do 
zapoznania się z ich wypowiedziami, spojrzenia na wspólne 
działania z szerszej perspektywy, które pozwala zauważyć 
ich głębszy sens, nie tylko praktyczną stronę realizacji 
projektu.  

Z wypowiedzi uczestników konferencji wynika, że PO 
PŻ pobudza, aktywizuje ludzie. Możliwość niesienia 
pomocy żywnościowej, możliwość odbioru tej pomocy 
sprawia, że tworzą się nowe relacje, powstają platformy 
współpracy, gdzie uczymy się, w jaki sposób najlepiej 
uzupełniać nasze działania. Mamy nadzieję, że, tak jak nam, 
wydadzą się one Czytelnikom działaniami, które budują 
wspólnotę ludzi zaangażowanych w bycie z drugim czło-
wiekiem, niezależnie od tego, do którego ogniwa łańcucha 
pomocy należy. 

Zapraszamy do lektury tekstów. Są wśród nich wypo-
wiedzi bardzo osobiste, z perspektywy osób, których 
sytuacja jest lub była trudna. Pokazują, że trzeba mieć 
odwagę mówić o sobie, o swoich potrzebach, o wierze          
w siebie i w życzliwość innych. 

Pragniemy Państwu pokazać także nasze organizacje 
partnerskie, ich ofertę, przygotowane stoiska, ich entu-
zjazm i zaangażowanie. Ich codzienne działania blisko ludzi 
i dla ludzi są dowodem na potrzebę ludzkiej aktywności     
na rzecz rozwoju tego, co w nas dobre.  (kb)

WYTRWAŁOŚĆ PRZYNIOSŁA EFEKT

 

 

Pani Małgorzata Kutnik bardzo zabiegała o uru-
chomienie w rodzinnej gminie Serniki Programu 
Pomocy Żywnościowej. Ciężka choroba wiele 
zmieniła w jej życiu i pomoc żywnościowa okazała 
się niezbędna. Kiedy dowiedziała się o Programie, 
zrobiła wszystko, aby mieszkańcy tej gminy też 
mogli z niego skorzystać.

Udało się i dzięki Stowarzyszeniu „Pomocna 
dłoń” w Brzostówce wkrótce rozpocznie się dystry-
bucja żywności. Pani Małgorzata i inne osoby             
w trudnej sytuacji otrzymają upragnioną i długo 
oczekiwaną pomoc żywnościową.

Nasza bohaterka zamierza zachęcać mniej 
aktywne gminy do udziału w Programie Opera-
cyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest 
przecież po to, by pomagać.  

                                                                                                  M.P.



   Dnia 22 czerwca 2016, z inicjatywy prezes Banku 
Żywności w Lublinie, odbyła się w Sali Błękitnej 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie konferencja 
podsumowująca dotychczasową realizację (Pod-
program 2015) Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa (POPŻ 2014–2020). Patronat nad 
wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rodziny, Pracy     
i Polityki Społecznej oraz Lubelski Urząd Woje-
wódzki. Uczestnicy konferencji  chętnie dzielili  się 
swoimi praktykami i spostrzeżeniami. Dobrą reali-
zację programu widzieli w zaangażowaniu liderów, 
nawiązaniu stosunków partnerskich z władzami 
samorządowymi i ośrodkami pomocy społecznej. 
Ważna rolę spełnia wiara w senso-wność działań. 
Padały słowa, że wystarczy chcieć, że: „Wszystko 
zaczęło się od jednego telefonu”. Szczere zaanga-
żowanie i współpraca staje się kluczem do skutecz-
nej realizacji programu, która opiera się przede 
wszystkim na pracy wolontariuszy. Tam, gdzie 
ludzie potrafią współpracować, korzystają wszyscy. 
Prelegenci zwracali uwagę na legendarne już 
zbiurokratyzowanie programu. Jedna z realiza-
torek programu zachęcała, by przełamać niechęć 
do biurokracji, wskazując, że przygotowane są 
gotowe wzory formularzy, które należy tylko 
prawidłowo wypełnić. Zastanawiano się, co zrobić, 
by zachęcić gminy pozostające poza Programem

ZJAZD LUDZI DOBREJ WOLI,
CZYLI KONFERENCJA „KROMKA
CHLEBA Z SERCEM”

(w woj. lubelskim jest ich stosunkowo niedużo – 
poniżej 18%) do współpracy. Takim sposobem 
byłaby lepsza promocja i skuteczniejsza informacja 
(lokalne media, parafia) osób bezpośrednich zainte-
resowanych. Można przypuścić, że pod presją do-
brze poinformowanych beneficjentów (wyborców) 
samorządy będą bardziej skłonne do nawiązania 
współpracy przy realizacji programu. 
Rozmawiano też o konieczności wzmocnienia pro-
mocji programu, która jest niewystarczająca. POPŻ 
wciąż nie jest programem dobrze rozpoznawanym. 
Wielu uczestników podkreślało ogromne zaanga-
żowanie zarówno wolontariuszy, jak i pracownic 
OPS, które często podejmują podwójny wysiłek      
w obsłudze programu, łącząc rolę osoby wydającej 
skierowania i żywność. Przedstawiono skuteczny     
i efektywny model współpracy z ochotniczymi stra-
żami pożarnymi, dzięki którym możliwa jest dystry-
bucja żywności w gminach, gdzie są jedynymi orga-
nizacjami obywatelskimi. Wskazano, że współpraca 
koła gospodyń wiejskich i OSP nie należy do 
popularnych modeli wspólnych działań, choć takie 
partnerstwo mogłoby być bardzo pomocne przy 
realizacji PO PŻ.  Przy okazji rozmów o dystrybucji 
żywności zwró-cono uwagę na konkursy ogłaszane 
przez samo-rządy. Padła propozycja, by rozważyć 
możliwość wydłużenia okresu finansowania z roku 
do np. dwóch lat, ze względu na ponadroczny czas 
trwania niektórych, które pozwoliłoby na unik-
nięcie czasochłonnego aplikowania w kolejnym 
konkursie. Padły też słowa o komplementarności 
podczas realizacji PO PŻ. Wzajemne uzupełniające 
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    Summing up conference of the Food Aid Opera-
tional Program sub-programme 2015 - Fund for 
European Aid to the Most Deprived (FEAD) 
There was a conference summarizing the current 
implementation of the Food Aid Operational Pro-
gramme (Fund for European Aid to the Most 
Deprived) in the Lublin Voivod's Office in Lublin. 
The president of the Food Bank in Lublin, Ms. 
Marzena Pieńkosz-Sapieha was an initiator of this 
conference. Ministry of Family, Labour and Social 
Policy and the Voivod of Lublin were patrons of this 
event.
    The conference was attended by representatives  
of partner organizations, experts, representatives 
of local authorities.
The aim of the meeting was to discuss the issue        
of good practice and to recognize possible fields      
of improvement.
   Marzena Pieńkosz - Sapieha asked the guests to 
talk about the ways of helping and how to make 
FEAD more useful for the most deprived people and 
for local organizations. During the main panel  
discussion participants shared their practices. The 
follo-wing conclusions and demands are worth 

się działania różnych programów unijnych, rządo-
wych, samorządowych i społecznych są niezbędne, 
by realizacja pomocy dla potrzebujących była 
skuteczna. Mówili o niej przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego: Ewa Pachowska-Kurzępa, 
główna specjalistka ds. programowania i koordy-
nacji Departamentu Wdrażania EFS, Karolina 
Matras – kierownik oddziału Funduszy Europejs-
kich Departamentu Zarządzania RPO WL, Mateusz 
Winiarski – wicedyrektor departamentu PROW 
oraz Mirosław Fatyga – wicedyrektor WUP w Lubli-
nie. Działania towarzyszące PO PŻ – podstawowe 
kursy kulinarne (zarządzanie żywnością i zasady 
dobrego żywienia) i ekonomiczne (budżet domowy) 
są dopiero pierwszym krokiem na drodze włączenia 
społecznego i aktywizacji. Wsparcie dla uczestni-
ków PO PŻ w ramach EFS oraz innych programów 
może zapewnić im szansę wyjścia z ubóstwa                 
i zmiany trudnej sytuacji życiowej. Konferencji 
towarzyszyła część artystyczna i kulinarna.
W części artystycznej wystąpił Adrian Makar, 
laureat konkursu „Mam talent”, a także dzieci z 
przedszkola nr 87 przy ul. Woronieckiego w Lub-
linie z pantomimą pt. „Szanujmy ziemię”. Prze-
pyszne regionalne wyroby kulinarne przygotowali 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z gmin 
Leśniowice, Garbów i Krzywda.

Bogumiła Kółkiewicz
koordynatorka Programu FEAD w latach 2004-2009

i Programu PO PŻ 2015

THE SLICE OF BREAD - IT'S A NAME
OF THE MAGAZINE ISSUED BY THE
FOOD BANK IN LUBLIN

noting: Implementation of the program depends   
on the involvement of leaders. Also very important 
are partnerships with local governments and Social 
Assistance Centers and the faith in the sense of 
action. It is easy to start cooperation with organi-
zation even after only one phone call. But the 
specific request has to be addressed. The key to 
effective implementation of the program is                  
a commitment and cooperation, especially the 
commitment of volunteers, but it needs to be reco-
gnized. Where people can work together, there are 
benefits for everyone.
Panelists were also talking about problems, 
specially about legendary FEAD bureaucracy. Most 
of them  understand that some data are just 
necessary and it is not too hard to fill  ready to fill 
forms.  
   The next part of the panel was about promotion. 
The guests talked about ways to increase the 
number of cooperating organizations and local 
authorities. There are some places in Lublin area 
not covered by the food distribution. Neither 
organisations, nor local authorities do not take part 
in FEAD.
    Guests reported the huge commitment of volunt-
eers and workers of Social Assistance Centers. They 
often take a huge effort to prepare many docu-
ments and to distribute food from the warehouses. 

One of the panelists recommended a proven model 
of cooperation with the Fire Brigade Guards and 
with other rural local organizations. In his opinion 
sometimes the help of these voluntary organiza-
tions is necessary, due to lack of other charity 
organizations in some villages. 
The next important part of the conference was 
about how does the FEAD complement the Euro-
pean Social Fund. Representatives of the ESF, 
Marshal's Office and other institutions explained 
how the FEAD support is helping people take their 
first steps out of poverty and social exclusion.       
The FEAD helps the most deprived people by 
addressing their most basic needs, which is a pre-
condition for them to be able to get a job or follow a 
training course such as those supported  by the ESF.
The representatives of organizations and young 
artists presented artistic show and prepared 
regional cuisine specialties at the end of the 
conference. The dishes based on the food distri-
buted under FEAD were presented as examples 
what to do with the food distributed and how to 
improve daily nutrition of people at risk of poverty 
and social exclusion.

translation: Bogumiła Kółkiewicz

Uczestnicy konferencji
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STRAŻACY POMAGAJĄ – 
SKUTECZNY MODEL DYSTRYBUCJI
ŻYWNOŚCI  Z PO PŻ

Moja współpraca z Bankiem Żywności w Lublinie 
sięga początków jego funkcjonowania. Decyzję          
o współpracy podjąłem po rozmowie z Panią Prezes 
uznając, że nieodpłatna dystrybucja żywności            
z Banku jest bardzo potrzebna.  Przyznam, że spe-
cjalnie nie trzeba mnie było namawiać do współ-
pracy. W programie pomocy żywnościowej widzia-
łem zawsze pozytywne strony. Uznałem, że będzie 
służył ludziom. Przygotowałem też, jako konieczne 
dla tego programu, pomieszczenia magazynowe dla 
dystrybuowanej żywności. Trafia ona tam, gdzie ta 
pomoc jest najbardziej potrzebna,  do kilkuset osób 

ZACHODNIO
- POMORSKIE

      91 655
   - 18 241

- 7 182
- 55 909

------------------
 = 10 323

POMORSKIE

     111 197
- 25 785

- 8 259
     - 57 402

-----------------
   = 19 751

WARMIŃSKO
-MAZURSKIE

      113 833
- 0

      - 26 056
- 45 341

------------------
     = 42 436 PODLASKIE

       68 411
- 0

    - 70 89
- 24 977

----------------
  = 36 345

LUBUSKIE

    58 071
- 1 852
- 5 923

- 26 785
--------------

= 23 511

KUJAWSKO
- POMORSKIE

145 751
- 0

- 27 485
- 29 824

-----------------
= 88 442

    WIELKOPOLSKIE

          122 282
- 0

          - 20 048
- 55363

--------------------
        = 46 871

MAZOWIECKIE

         164 645
- 10 423

         - 47 026
- 90 773

--------------------
       = 16 423

ŁÓDZKIE
   

121 887
- 0

- 24 641
-    57 580

--------------
=  39 666

DOLNOŚLĄSKIE

     80 813
-   5 186
-19 033
- 42 800

---------------------
=  13 794

OPOLSKIE

36 587
- 0

-4848
- 20 260

--------------
= 11 479

ŚLĄSKIE

 148 795
- 4 816

- 20 017
 - 65 267
-----------
= 58 695

ŚWIĘTOKRZYSKIE

              84 906
- 873

- 12 520
           - 48 432

--------------------
         = 23 081

MAŁOPOLSKIE

          99 783
- 127

       - 11 113
      - 58 658

--------------------
= 29 885

PODKARPACKIE

         125 458
- 25 590
- 57 488
- 27 943

-------------------
        = 14 437

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2015

LUBELSKIE

103 520
- 0 

- 28 702
- 71787

---------------
= 3031

Ta forma pomocy jest nie mniej ważna niż ochrona 
przeciwpożarowa i przed innymi zdarzeniami loso-
wymi. Bardzo sobie cenię tak zorganizowaną 
współpracę – u nas ten system sprawdził się  znako-
micie. Wydaje się godny polecenia, tym bardziej,    
że ochotnicze straże pożarne są jednostkami pow-
szechnymi (w województwie lubelskim jest ich 
ponad 700), a strażaków ochotników jest ok. 60 
tysięcy.

 Stanisław Wójcicki
 wójt Gminy Kurów

potencjalna liczba beneficjentów (Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 2015)
liczba osób które, otrzymały pomoc z PCK
liczba osób które, otrzymały pomoc z PKPS
liczba osób które, otrzymały pomoc z FPBZ

liczba osób które, nie otrzymały pomocy (tzw. BIAŁE PLAMY)

POLSKA

1 677 594
- 92 893 

- 327 430
- 779 101

-------------
= 478 170

w gminie, co stanowi 5-6 % jej populacji. Różne         
są formy dystrybucji żywności dla potrzebujących  
w gminach, a każda droga jest dobra, jeśli osiąga cel. 
W gminie Kurów dystrybucję żywności z Banku 
Żywności zorganizowałem, opierając się na pracy 
społecznej GOPS oraz strażaków z ochotniczych 
straży pożarnych. Jest ich pięć. Ich zadaniem jest 
szeroko rozumiana pomoc ludziom w potrzebie.     
Ta pomoc obejmuje nie tylko gaszenie pożarów           
i pomoc w innych zdarzeniach losowych, ale także 
pomoc ludziom potrzebującym przysłowiowej 
kromki chleba.
Uznałem, że działające na podstawie prawa o sto-
warzyszeniach Ochotnicze Straże Pożarne będą      
w naszej gminie najodpowiedniejszymi organiza-
cjami społecznymi, które zajmą się rotacyjnie po-
mocą przy dystrybucji żywności.  
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     Z przyjemnością uczestniczyłam w konferencji      
i w panelu dyskusyjnym. Wysłuchałam realizato-
rów Programu Pomoc Żywnościowa z organizacji 
partnerskich Banku Żywności w Lublinie. W tym, co 
mówili, czuło się zaangażowanie, chęć działania          
i wiarę w to, że „chcieć to móc”. Ich wypowiedzi 
potwierdzały to, o czym jestem od dawna przeko-
nana, tj., że tam, gdzie jest empatia i życzliwe 
podejście do spraw ludzkich, tam program pomocy 
realizowany jest dobrze, z korzyścią dla osób, do 
których jest kierowany.
    Działania w PO PŻ podejmowane przez władze 
dobrze odzwierciedlają stosunek do mieszkańców 
gminy i ich losów. „Jaki włodarz, taka gmina”. Tam, 
gdzie „urząd” rozumie biedę i potrzebę niesienia 
pomocy, tam program realizowany jest z dobrym 
skutkiem. Z konferencji wnioskuję, że tak jest            
w większości gmin Lubelszczyzny.
Patrząc na PO PŻ przez pryzmat ogólnopolski, jako 
jedna z jego realizatorów, uważam, że program jest 
dobry i realizuje zakładane cele. Transparentność 
Programu zapewnia kwalifikowanie beneficjentów 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
   Mam wiele uznania dla działań załogi Banku 
Żywności w Lublinie. Na sposobie ich działania 
można się wzorować i powielać dobre przykłady. 

                                                                                            Aldona Cybulska 
                                              wiceprezes Banku Żywności w Płocku

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014– 
2020 to program zarządzany przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest reali-
zowany w Polsce od 2014 roku i ściśle związany         
z Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD: The Fund for European     
Aid to the Most Deprived). Banki Żywności, PCK, 
Caritas i PKPS to organizacje, które odbierają 
żywność od Agencji Rynku Rolnego, która w PO PŻ 
pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. PO PŻ 
związany z FEAD może być mylony z programem 
PEAD, który był w Polsce realizowany przez Banki 
Żywności i inne organizacje od 2004 do 2013 roku, 
ponieważ w dużej mierze wygląda jak jego kon-
tynuacja. W obu tych programach pomoc polega    
na nieodpłatnym przekazywaniu żywności potrze-
bującym. Istnieje kilka zasadniczych różnic. FEAD, 
tj. PO PŻ 2014–2020 jest skierowany do dwóch 
bardzo konkretnych grup: osób, których miesięczny 
dochód nie przekracza 150% kryterium docho-
dowego (wynoszącego od 1 października 2015 r. 
kryterium dla osoby samotnie gospodarującej      
wynosi 634,00 zł a kryterium dla osoby gospodaru-
jącej w rodzinie wynosi 514,00 zł. Oznacza to, że 
osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 
odpowiednio 951 złotych lub 771 złotych są upra-
wnione do otrzymywania pomocy żywnościowej    
w PO PŻ i do udziału w warsztatach prowadzonych 
w ramach tego programu) oraz osób bezdomnych. 
Powyższe informacje są istotne, zwłaszcza dla osób, 
które otrzymywały pomoc żywnościową z PEAD,     

EMPATIA PODSTAWĄ DZIAŁAŃ KILKA PODSTAWOWYCH
INFORMACJI
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a obecnie nie kwalifikują się jako beneficjenci.          
W PEAD, oprócz kryterium dochodowego uwzglę-
-dniano także inne kryteria z ustawy o pomocy 
społecznej. Poprzednio osoby, które miały np. duże 
wydatki na leki, a przekraczały kryterium docho-
dowe, mogły odbierać paczki lub posiłki. Teraz jest 
inaczej. Trzeba o tym pamiętać. 
Osoby, które przekraczają to „sztywne” kryterium 
dochodowe, mogą odbierać z lokalnych organizacji 
pomocowych produkty z Banków Żywności, pozys-
kane z innych niż PO PŻ źródeł: od producen-       
tów, dystrybutorów, handlowców oraz ze zbiórek             
w sklepach i supermarketach organizowanych 2-3 
razy w roku. Dzięki staraniom Banków Żywności 
udało się, we Francji, a niedługo i w Polsce, zobo-
wiązać sklepy wielkopowierzchniowe do prze-
kazywania niesprzedanych, pełnowartościowych 
artykułów o krótkim terminie przydatności do 
spożycia organizacjom pomocowym. Zgodnie z no-
wymi przepisami dotyczyć będzie sklepów, których 
powierzchnia przekracza 250 mkw., a sprzedaż 
artykułów spożywczych stanowi przynajmniej 50% 
przychodu. Handlowcy będą musieli przygoto-
wywać raporty o ilości artykułów spożywczych,     
co pozwoli oszacować skalę marnowania jedzenia  
w Polsce. Po wejściu w życie ustawy, żywności 
„odzyskanej” czy też „uratowanej przed zmarno-
waniem” dla najuboższych będzie jeszcze więcej.

                                                                                                         
                                                                                                                          

Bogumiła Kółkiewicz
koordynatorka Programu FEAD w latach 2004-2009

i Programu PO PŻ 2015

WYKONANIE PO PŻ - PODPROGRAM 2015
Łączna liczba
obsłużonych 

beneficjentów  
ile ton żywności

łącznie (t) Ile paczek (szt) Liczba OPL
średnia

kg/osobę (kg)

10 549  821 33 149 33 77Siedlce

18 548 1 630 241 124 22 87Piła 

57 580 4 855 409 964 56 84Łódź

16 918 1 083 167 913 20 64Chojnice

18 988 1 250 123 132 31 65Tczew

34 643 2 424 230 172 50 69Olsztyn
26 812 2 102 185 117 54 78Poznań

21 974 1 300 117 228 26 59Rzeszów

13 179 1 046 93 680 10 79Grudziądz

22 557 1 449 151 191 39 64Radom

14 352 1 085 118 735 18 75Toruń

10 723  694 93 680 14 64Elbląg

29 213 2 223 177 102 60 76Wrocław

15 344 1 050 94 493 23 68Konin

26 289 1 655 144 806 51 62Ostrowiec

15 151  862 90 406 14 56Słupsk

7 363  494 59 298 10 67Gdańsk

49 237 2 465 151 656 33 50Biesiekierz

21 399 1 812 137 158 55 84Warszawa

37 101 2 865 327 225 47 77Chorzów

8 540  676 78 689 25 79Tarnobrzeg

12 703  745 35 524 14 58Jawor

24 977 1 749 137 158 60 70Kielce

Lublin 71 787 4 089 336 792 122 56

Ciechanów 19 681 1 516 190 906 65 77

Kraków 58 658 5 124 431 833 104 87

Częstochowa 28 166 2 002 182 039 54 71

Gorzów 24 655 2 241 240 100 75 90

24 977 1 749 137 158 60 70Białystok

16 587  901 154 433 28 54Płock

20 260 1 446 117 044 45 71Opole

5 595  414 58 848 18 74Leszno

PLAN DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI - PO PŻ - PODPROGRAM 2016
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Odsłona pierwsza
     Mimo, że z pomocą społeczną związany jestem   
od kilkunastu lat, to Bank Żywności do ubiegłego 
roku kojarzył mi się przede wszystkim z akcją zbie-
rania żywności przeprowadzaną w miarę syste-
matycznie (na tyle systematycznie, że utkwiło mi    
to w pamięci) w moim osiedlowym supermarkecie 
oraz z informacji od zaprzyjaźnionych ośrodków 
pomo-cy społecznej, gdzie w różnych okresach 
czasu życie zatrzymywało się i padało magiczne 
„Bank Żywności!”.
Odsłona druga
     Mieszkańcy gminy, w której obecnie pracuję, kilka 
lat temu korzystali z pomocy żywnościowej. Roz-
dzielaniem żywności w gminie zajmowało się 
wówczas Stowarzyszenie Krzewienia Kultury  
Wiejskiej „Szansa”. Po kilku miesiącach pracy na 
stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej 
temat pomocy żywnościowej pojawił się i przy-
dobrej woli wójta Jerzego Kędry, władz stowa-
rzyszenia w osobach Barbary Kot i Małgorzaty 
Prządki oraz dyrekcji Banku Żywności w Lublinie, 
udało się zorganizować ponownie dystrybucję 
żywności w Gminie Krzywda. I zaczęło się…
    Aby właściwie realizować program, niezbędna 
jest ścisła współpraca między „organizacją lokalną”         
a ośrodkiem pomocy i to nie tylko na etapie wyda-
wania zaświadczeń. Podczas realizacji tego pro-
gramu, przy okazji wielu rozmów, które prowadzi-

łem z ludźmi zajmującymi się dystrybucją żywności 
w naszym województwie, okazało się, że w większo-
ści przypadków organizacje lokalne niewielkich 
gmin, które podejmują się tego typu zadań, funkcjo-
nują jako stowarzyszenia opierające się na wolonta-
riacie członków. Nie posiadają biura. Siedziba 
takiego stowarzyszenia to najczęściej dom prezesa 
lub adres udostępniony przez zaprzyjaźniony 
samorząd. Takie organizacje raczej nie posiadają 
sprzętu komputerowego, tylko korzystają z kom-
puterów swoich członków.
Niejednokrotnie więc ośrodek pomocy społecznej 
lub urząd gminy stanowią dla nich zaplecze biu-
rowe, a nierzadko także i magazynowe. Ludzie 
angażują się w wprawy społeczne, bo chcą reali- 
zować się w różnych działaniach, w tym na rzecz 
tych bardziej potrzebujących. Zawsze kiedy rozma-
wiałem z osobami zaangażowanymi w dystrybucję 
żywności, to zawsze gdzieś na końcu pojawiała       
się ta „iskierka”, która zmusza do wstania od tele-
wizora…
   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 
–2020 w swoim założeniu posiada środki nie tylko 
na zakup żywności, ale i na „pomoc techniczną”. 
Niewątpliwie jest to wielka „pomoc”, bo łatwiej 
zachęcić jest do wspólnej pracy przy dystrybucji 
żywności, gdzie jedyną zapłatą jest wdzięczność 
ludzi. O wiele trudniej jest natomiast lokalnie 
pozyskać środki finansowe wspierające te dzia-
łania. I nie chodzi mi tu tylko i wyłącznie o środki 
niezbędne na wynajęcie i organizację dystrybucji 
żywności, ale także o środki finansowe czy to na 
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zakup sprzętu komputerowego dla organizacji  
lokalnej czy na różnego rodzaju szkolenia związane
z organizacją dystrybucji żywności, czy chociażby 
na lokalną reklamę programu. Zgodnie z założe-
niami, głównym celem Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest objęcie 
pomocą jak największej grupy osób potrzebują-
cych, a wsparcie potencjału organizacji poza-
rządowych, które zdecydują się realizować ten 
program, mogłoby w tym bardzo pomóc i przyczynić 
się nie tylko do rozwoju liczby organizacji chary-
tatywnych na terenach wiejskich, ale i do ich 
wzmocnienia, które niewątpliwie w przyszłości 
zaowocowałyby realizacją kolejnych programów  
na rzecz lokalnych społeczności. Dlatego w mojej 
ocenie, a także w ocenie osób zaangażowanych        
w realizację tego programu, należałoby wzmocnić 
efektywność środków z pomocy technicznej, by 
program był jeszcze bardziej skuteczny i efektywny.
Odsłona trzecia
   Tymczasem w ośrodku, wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa” 
przygotowujemy się do realizacji Podprogramu 
2016 z nadzieją, że być może w przyszłym roku 
nasze marzenia się ziszczą.

Tomasz Ciężki
kierownik GOPS w Krzywdzie
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% Ośrodków Pomocy Społecznej w danym województwie,
które nie wzięły udziału w PO PŻ
Na podstawie danych sprawozdawczych z MRPiPS przekazanych przez OPS.

2014

2015

Ubóstwo lub wykluczenie społeczne, czyli 

konkretyzacja  celu  dla  UE

Dla wyznaczenia obszaru oddziaływania przy-

jęto trzy kryteria:

Dochody gospodarstwa domowego niższe niż 

60% mediany dochodów gospodarstw w danym 

kraju - ubóstwo relatywne

Gospodarstwo domowe wskazuje, że nie może 

z powodów finansowych zaspokoić co najmniej 

4 z 9 potrzeb (początkowo były to co najmniej   

3 z 9) - pogłębiona  deprywacja materialna

Osoby w wieku produkcyjnym w gospodar-

stwie domowym pracowałynie więcej niż 20% 

pełnego rocznego czasu pracy - bardzo niska 

intensywność pracy
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  Serdecznie dziękuję Państwu za organizację 
Konferencji „Kromka Chleba z Sercem” z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, organizacji z terenu województwa 
lubelskiego realizujących Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2015, a także przedstawicieli 
samorządów i ośrodków pomocy społecznej. 
Konferencja zorganizowana przez Bank Żywności 
w Lublinie stanowi ważny głos w dyskusji na temat 
współczesnej kondycji i roli organizacji chary-
tatywnych, w tym banków żywności. Stanowi 
świadectwo konieczności pomocy osobom po-
trzebującym i najuboższym oraz kształtowania 
świadomości współczesnego społeczeństwa            
w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania 
żywnością. To także dobra okazja do dostrzeżenia      
i docenienia podmiotów, które poprzez działania 
edukacyjne oraz wspieranie państwa w wypełnia-
niu jego zadań społecznych na co dzień przyczy-
niają się do sprawnej realizacji krajowych progra-
mów operacyjnych.
   Państwa codzienna praca ma konkretny wpływ    
na życie mieszkańców województwa lubelskiego. 
Można ją wręcz przeliczyć na wydane posiłki,           
na nakarmionych ludzi. Dzięki waszemu zaanga-
żowaniu, w minionym czasie z pomocy żywno-
ściowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2015 skorzystało 71 tysięcy osób, najubo-
ższych mieszkańców województwa. 
   Gratuluję wszystkim Państwu, przedstawicie-   
lom organizacji oraz instytucji zaangażowanych               
w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2015, 
którzy dziś zostaliście szczególnie uhonorowani 
dyplomami i wyróżnieniami. Dziękuję Państwu       
za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz ludzi 
potrzebujących, za otwartość na dzielenie się 
doświadczeniami i troskę o umacnianie współpracy 
samorządów, organizacji pozarządowych i ośrod-
ków pomocy społecznej. Doceniam Państwa 
zaangażowanie, na które składa się zarówno reali-
zacja misji przeciwdziałania ubóstwu w wojewó-
dztwie lubelskim i w Polsce, jak również walka z 
marnowaniem żywności oraz działania informa-
cyjno - edukacyjne, które uczą zasad zdrowego ży-
wienia, niemarnowania żywności, a także racjo-
nalnego zarządzania domowym budżetem. O ich 
popularności i znaczeniu dla mieszkańców regionu 
świadczy to, że w przeprowadzonych 135 warszta-
tach wzięło udział ponad 5500 osób.
   Serdecznie gratuluję Państwu tego sukcesu oraz 
życzę wielu kolejnych pomysłów, które przyczynią 
się do wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego 
osób potrzebujących.
   Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  
modlitwa powtarzana od dwóch tysięcy lat to wyraz 
prośby o zapewnienie godnego bytu. Codziennie 
wypowiada ją wiele osób. Wyrażam nadzieję, że 
również dzięki naszej wspólnej pracy i otwartości 
na siebie nawzajem, ta modlitwa będzie wysłu-
chana. I nikt w naszej Ojczyźnie nie będzie głodny.

Robert Gmitruczuk
wicewojewoda lubelski

WOJEWODA DOCENIA

   Szereg działań podejmowanych przez różnego 
rodzaju instytucje, w tym instytucje zajmujące        
się pomaganiem drugiemu człowiekowi zostaje 
niedostrzeżonych przez społeczeństwo tylko dla-
tego, że nie istnieje prawidłowy przepływ infor-
macji. Zjawisko to występuje we wszystkich sferach 
aktywności, w tym również w działalności mającej 
na celu wsparcie żywnościowe. Mając na względzie 
podopiecznych szeroko rozumianej sfery pomocy 
społecznej, działania promocyjne, informacyjne,      
a zarazem promujące pomoc żywnościową powinny 
być prowadzone przez bezpośrednich realizatorów 
tej pomocy. Mając doświadczenia z realizacji Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Bank 
Żywności w Lublinie, jestem przekonany, że jako 
bezpośredni wykonawca Programu doskonale 
propagowałby przedsięwzięcia z zakresu pomocy 
żywnościowej. Inicjatywy związane z dystrybucją 
żywności, promocja sposobów wykorzystania 
produktów w kuchniach gospodarstw domowych, 
zasady zdrowego i ekonomicznego żywienia byłyby 
skutecznie realizowane przez Bank Żywności. 

PRZEPŁYW INFORMACJI
– GWARANCJA SUKCESU

Organizacja ta nie tylko w sposób efektywny do-
starcza żywność osobom najbardziej potrzebu-
jącym, ale jest też w stanie promować odpowiednie 
sposoby jej wykorzystania. Nie tylko warsztaty 
kulinarne są tego  przykładem ale także gazeta 
„Kromka Chleba” i inne wydawnictwa, akcje     
społecznościowe, „kulinarne inspiracje” POPŻ
(aktualności www.pomoc 2020.org), promocja 
programu w mediach lokalnych. BŻ to dobry jeśli  
nie najlepszy ambasador programu pomocy żywno-
ściowej na lata 2014-2020. Uważam, że środki 
finansowe na promocję i reklamę PO PŻ powinny 
zostać przekazane  przedewszystkim takim prakty-
kom jak Bank Żywności w Lublinie, który potrafi 
dotrzeć z informacją do beneficjentów, ma dobry 
pomysł jak aktywizować lokalne władze, stowa-
rzyszenia i wolontariuszy oraz w jaki sposób 
zachęcić do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych     
i skutecznie zapobiec marnowaniu żywności.

                                                                          

                                                                                          Waldemar Kozioł
                                                                     dyrektor MOPR w Chełmie 

POMOCY UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU:
   1)    ubóstwa;
   2)    sieroctwa;
   3)    bezdomności;
   4)    bezrobocia;
   5)    niepełnosprawności;
   6)    długotrwałej ciezkiej choroby;
   7)    przemocy w rodzinie
   7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludzmi;
   8)    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
   9)    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
            zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)   (uchylony)
11)   trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy,
           ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku zokolicznością,
           o której mowa w art.159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu
           połączenia sie z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12)   trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13)   alkoholizmu lub narkomanii;
14)   zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15)   klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ. (Dz. U. 2015.0.163)

ILOŚĆ ŻYWNOŚCI PRZYJĘTEJ
PRZEZ BŻ LUBLIN OGÓŁEM 
I OSTATECZNA LICZBA
BENEFICJENTÓW

PO PŻ – Podprogram 2015 
   –   4 091 ton  71 tys. beneficjentów 

PO PŻ – Podprogram 2014 
     411 ton  33 tys. beneficjentów–

KTO JEST BENEFICJENTEM PO PŻ
2014 – 2020

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, 
dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej     
z powodów wykazanych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej, których dochód nie przekracza 150% 
odpowiedniego kryterium dochodowego określo-
nego w ustawie.

osoby
samotne

osoby
w rodzinie

100%

od 1.10.2015 r.

643 zł

514 zł

150%

od 1.10.2015 r.

951 zł

771 zł
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Program wspólnym siłami, dzięki zaangażowaniu 
społeczników, wolontariuszy i ludzi dobrej woli.    
Po pomoc żywnościową zgłosiło się do ośrodków 
pomocy społecznej wiele takich osób, które wcześ-
niej nie wiedziały o możliwości skorzystania z tej 
formy pomocy, a dowiedziały się dzięki dystrybucji 
żywności w swoich miejscowościach, którą zajęły 
się stowarzyszenia. Zaangażowanie małych lokal-
nych organizacji, dzięki którym żywność trafia do 
mieszkańców obszarów wiejskich, pomaga w walce 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwija 
aktywność stowarzyszeń oraz wolontariuszy. 

Skuteczna pomoc potrzebującym ludziom przy-
niosła wielką satysfakcje członkom stowarzyszenia. 
Dodatkową korzyścią z działań pomocowych jest 
włączenie się GOPS do realizacji PO PŻ.

                                                                             dr Agnieszka Nalewajek
historyk, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze 

Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej Instytutu Historii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska”

W niewielkich miejscowościach szczególną rolę  
w realizowaniu PO PŻ odgrywają organizacje 
lokalne. Bez zaangażowania dobroczyńców i wo-
lontariuszy w dystrybucję żywności pomoc nie 
dotarłaby do wielu potrzebujących osób. Na 
przykład, w podlubelskiej gminie Garbów, liczącej 
około 9 tys. mieszkańców, taką pomoc w ubiegłym 
roku dla 600 osób zorganizowało pięć lokalnych 
stowarzyszeń (we współpracy z Bankiem Żywności 
w Lublinie). Cztery z nich – Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi Leśce, Stowarzyszenie „Mój Bogucin”, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Borków i Janów oraz Stowa-
rzyszenie „Nasz Gutanów” przystąpiły do dystry-
bucji żywności po raz pierwszy. Stowarzyszenie 
„Wspólnota Garbowska” podjęło ją na nowo po pię-
ciu latach przerwy. Podjęły się nieodpłatnej dystry-
bucji żywności, zadania, które czasem okazywało 
się za trudne dla urzędów, dysponujących publi-
cznymi środkami finansowymi i organizacyjnymi na 
zadania z zakresu pomocy społecznej. Realizowały 

TAK TO SIĘ ROBI U NAS,
W GARBOWIE

Gminy nie uczestniczące w PO PŻ - Podprogram 2015

ZACHODNIO-
POMORSKIE

26,32 %

POMORSKIE
21,14% WARMIŃSKO-

MAZURSKIE
29,31 %

PODLASKIE
28,81 %

LUBUSKIE
18,07 %

KUJAWSKO-
POMORSKIE

59,72 %

WIELKOPOLSKIE
34,51 %

MAZOWIECKIE
15,29 %

ŁÓDZKIE
18,64 %

DOLNOŚLĄSKIE
20,71 %

OPOLSKIE
26,76 %

ŚLĄSKIE
24,55 %

ŚWIĘTOKRZYSKIE
12,75 %

MAŁOPOLSKIE
18,68 %

PODKARPACKIE
10,00 %

LUBELSKIE
17,84 %

ZACHODNIO-
POMORSKIE

73,68 %

POMORSKIE
78,86 % WARMIŃSKO-

MAZURSKIE
70,69 %

PODLASKIE
71,19 %

LUBUSKIE
81,93 %

KUJAWSKO-
POMORSKIE

40,28 %

WIELKOPOLSKIE
65,49 %

MAZOWIECKIE
84,71 %

ŁÓDZKIE
81,36 %

DOLNOŚLĄSKIE
79,29 %

OPOLSKIE
73,24 %

ŚLĄSKIE
75,45 %

ŚWIĘTOKRZYSKIE
87,25 %

MAŁOPOLSKIE
81,32 %

PODKARPACKIE
90,00 %

LUBELSKIE
82,16 %

Gminy uczestniczące w PO PŻ - Podprogram 2015

Stan na koniec
kwietnia 2016r.

Stan na koniec
kwietnia 2016r.

Na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazanych przez OPS-y.

Przyjęcie dostawy do BŻ Lublin Dystrybucja organizowana przez MOPR Chełm Dystrybucja organizowana przez OPS Zakrzew 



8

MOCNE  STRONY (osiągnięcia) 
- wsparcie dużej grupy osób potrzebujących żyw-

nością i działaniami towarzyszącymi, odciążenie    
ich budżetów  domowych,

-  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzin,
-  integracja środowiska lokalnego, 
- dobry kontakt, przekaz informacji i współpraca       

z Bankiem Żywności, 
-  brak problemów przy odbiorze produktów, 
- pomoc w prowadzeniu dokumentacji (wskazó-

wki), 
- większość urozmaiconego towaru to były półpro-

dukty, które beneficjenci mogli przetworzyć,
-  organizacja warsztatów kulinarnych

CO NALEŻY POPRAWIĆ (słabe strony)
konieczność wielokrotnego wydawania żywności, 
wydawanie żywności w kg zamiast w szt., 
-  dużo biurokracji – zbyt duże wymagania ze strony 

MOPR
- transport produktów do miejsc wydawania 

żywności i rozładunek żywności,
- trudne do wyegzekwowania od MOPR skiero-

wania na otrzymanie żywności, 
- potrzeba dodatkowych pracowników z Banku 

Żywności, aby działanie było sprawniejsze, 

Jak powinna wyglądać modelowa współpraca 
pomiędzy organizacją pozarządową a ośrodkiem 
pomocy społecznej: 
OPS: kwalifikowanie osób do PO PŻ i ich wery-
fikacja,  wydawanie skierowań dla podopiecznych, 
współpraca z Bankiem Żywności i organizacją 
pozarządową, organizowanie bieżących spraw przy 
rozdysponowaniu żywności i transporcie

Organizacja pozarządowa: zapewnienie maga-

KONFERENCJA „KROMKA CHLEBA Z SERCEM” – podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
– Podprogram 2015 

- samorząd powinien poinformować sołtysów   
miejscowości o programie i kryteriach do przystą-
pienia do programu, 

- własny transport na dowiezienie żywności lu-
dziom, którzy nie mogą tej żywności odebrać       
we własnym zakresie.

Czy i dlaczego świeże warzywa i owoce powinny 
być włączone do PO PŻ? 
Tak – stanowią istotną rolę w procesie zdrowego 
odżywiania każdego człowieka, są niezbędnym 
składnikiem zdrowej i zbilansowanej diety realna 
promocja zdrowej żywności,  beneficjenci nie mają 
nawyków wykorzystania w diecie świeżych owo-
ców i warzyw, beneficjentów nie stać na systema-
tyczny zakup warzyw i owoców.
Nie – z wymaganą dokumentacją i szybko psującymi 
się produktami nie jest to możliwe, problemy z prze-
trzymywaniem,  beneficjenci nie odbierają żywno-
ści w ściśle określonym terminie

   Według ankietowanych należy rozwijać dotych-
czasowe działania promocyjne na rzecz PO PŻ oraz 
gazetę Banku Żywności „Kromka Chleba”; wysoko 
ocenili gazetę Banku Żywności „Kromka chleba” 
oraz dotychczasowe działania promocyjne na   
rzecz PO PŻ oraz całego programu operacyjnego 
PO PŻ. Dla ankietowanych istotną informacją       
jest całkowita liczba beneficjentów zamieszku-
jących na terenie danej gminy, którzy spełniają 
kryteria dochodowe kwalifikujące do PO PŻ. 

   Zgodnie z rekomendacjami wynikającymi                   
z ankiet, BŻ Lublin realizuje transport  żywności  
do wszystkich OPL czyli organizacji partnerskich 
aktywnych w PO PŻ – Podprogram 2016 na 
terenie  województwa  lubelskiego.

zynu do przechowywania żywności, obsługa klien-
tów skierowanych przez OPS, wydawanie żywno-
ści, skierowania powinny być wydawane na cały 
okres trwania programu, prowadzenie kartotek 
wydanych produktów i ich terminów wydania dla 
poszczególnych rodzin,  sporządzanie sprawozdań 
do Banku Żywności z rozdysponowanej żywności, 
stały oraz systematyczny przekaz informacji,  
pomoc w reklamowaniu programu dystrybucji 
żywności

Przeszkody w budowaniu partnerstwa między 
organizacjami pozarządowymi a ośrodkami pomo-
cy społecznej w celu sprawnej realizacji Programu
-  brak organizacji na terenie gminy,
- narzucane przepisy dotyczące magazynowania 

żywności, 
-  brak współpracy, 
- zgłaszanie z wyprzedzeniem potrzeb, a wtedy 

pracownicy OPS przygotują wszelkie informacje, 
-  słaba komunikacja z OPS, 
-  brak pomocy przy sprawozdawczości, 
-  brak wytycznych do realizacji współpracy

Sposoby, którymi samorząd może wspierać orga-
nizację pozarządową zaangażowaną w realizację 
PO PŻ 
-  pomoc przy rozładunku żywności (wózki widłowe 

i ludzie), 
-  pomoc w organizacji i finansowaniu transportu,
- udostępnianie pomieszczeń magazynowych będą-

cych w zasobach miasta, 
-  pomoc przy zbiórkach żywności w sklepach,
- zaangażowanie do informowania mieszkańców 

Rady Dzielnic,
- organizowanie konkursów, które będą finansować 

działalność, 

Opracowane na podstawie ankiet BZ Lublin skierowanych do organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej. Ankiety znajdują się w aktualnościach strony www.pomoc2020.org.

PROCENTOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA REALIZACJE PO PŻ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM (OPO).

2015 na podstawie wytycznych dla PO PŻ na 2016

PKPS
28%

PCK
6%

FPBŻ
66% PKPS

21%

FPBŻ
54%

PCK
7%CARITAS

18%

Źródło danych: sprawozdania końcowe z realizacji PO PŻ - Podprogram 2015

Organizacje
15 lat

i poniżej
65 lat

i powyżej Pozostali Razem

FPBŻ 255 254 36 617 487 230 779 101

PCK 31 276 4 693 56 924 92 893

PKPS 104 573 22 347 200 510 327 430

Razem : 363 103 63 657 744 664 1 171 424

OBSŁUŻENI BENEFICJENCI
Z PODZIAŁEM NA WIEK

Uczestnicy dni otwartych Funduszy Europejskich - kulinarne inspiracje PO PŻ w Lublinie Warsztaty kulinarne w Międzyrzecu Podlaskim, w kinie SŁAWA
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       Można dużo więcej – dzięki EFS 
Konferencja „Kromka Chleba Z Sercem” – Podsu-
mowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa – Podprogram 2015, która odbyła się             
w czerwcu 2016 r., stała się okazją do zaprezento-
wania komplementarności Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) z innymi progra-
mami i funduszami. Co znamienne i warte podkre-
ślenia – to szczególna komplementarność PO PŻ       
z działaniami współfinansowanymi z Europejskie-
go Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014–2020 (RPO WL). EFS 
wspomaga rozwój kapitału ludzkiego, a w ramach 
RPO WL wsparcie to przybiera postać „szytą na 
miarę” potrzeb regionu.
       Co jest zadaniem RPO WL?
Celem Programu jest „podniesienie konkurencyj-
ności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, 
sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i tery-
torialnej”, czyli szeroko rozumiany rozwój woje-
wództwa lubelskiego. Służyć temu mają m.in. dzia-
łania w ramach czterech osi priorytetowych  współ-
finansowane z EFS: Rynek pracy (oś 9), Adapta-
cyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 
(oś 10), Włączenie społeczne (oś 11) oraz Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje (oś 12). 
   Gdzie szukać komplementarności RPO WL              
z PO PŻ?
Przedsięwzięcia wzajemnie uzupełniające się z PO 
PŻ są możliwe do realizacji i pożądane  w ramach osi 
11 – Włączenie społeczne. Komplementarność jest 
tu widoczna dwojako: w postaci preferencji dla osób 
objętych PO PŻ przy rekrutacji lub za sprawą doda-
tkowej premii punktowej dla projektów uwzglę-
dniających te osoby w grupie docelowej. Zależy to 
od konkursu, a wymogi dotyczące komplementar-
ności są każdorazowo określone w regulaminie. 
Oprócz działań wdrażanych przez Wojewódzki 

KILKA SŁÓW O REGIONALNYM
PROGRAMIE OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2014–2020

Urząd Pracy w Lublinie (11.1 – Aktywne włączenie), 
obejmujących programy na rzecz integracji osób        
i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubós-
twem lub wykluczeniem społecznym ukierunko-
wane na ich aktywizację oraz reintegrację społe-
czno-zawodową oraz kompleksowe programy 
reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 
realizowane głównie przez podmioty reintegra-
cyjne, oferta RPO WL obejmuje również możliwość 
realizacji projektów w zakresie katalogu usług spo-
łecznych i zdrowotnych (w Działaniu 11.2 i 11.5) 
oraz wsparcia sektora ekonomii społecznej (w Dzia-
łaniu 11.3). Konkursy na nie ogłasza Departament 
Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie (DW EFS). Przy-
kładowo, w konkursie ogłoszonym w lipcu tego 
roku, kryteria rekrutacji do projektu muszą zape-
wniać preferencje dla osób lub rodzin korzy-
stających z PO PŻ. Zakres wsparcia tych osób w 
ramach projektu powinien być komplementarny        
i uzupełniać PO PŻ w ramach działań towarzy-
szących.
       Na co można pozyskać środki z EFS?
RPO WL daje duże możliwości pozyskania środków 
z EFS na realizację projektów komplementarnych    
z POPŻ w ramach Działania 11.2 i 11.5 – w zakresie 
usług społecznych i zdrowotnych (Działanie 11.5 
będzie realizowane wyłącznie na terenie Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych). Typy proje-
któw możliwe do realizacji obejmują kilka obszarów 
wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 
Po pierwsze, są to projekty w zakresie zintegro-
wanych usług społecznych (socjalnych) o chara-
kterze profilaktycznym, aktywizującym i inter-
wencyjnym, usług z zakresu mieszkalnictwa wspo-
maganego, w tym chronionego, treningowego             
i wspieranego oraz realizacja zintegrowanych usług 
o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym (w szcze-
gólności dla osób starszych, osób z niepełnospra-
wnościami, osób niesamodzielnych). Drugą odsłoną 
tego działania są projekty dotyczące rozwoju 
środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz 
wsparcie dla tworzenia bądź funkcjonowania 
ośrodków wsparcia (dla osób starszych lub z nie-
pełnosprawnościami).
Co więcej, odpowiadając na potrzeby regionu, 
zaplanowano również możliwość pozyskania śro-
dków z EFS na tworzenie warunków do opieki 
domowej, w tym funkcjonowanie wypożyczalni 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspo-
magającego. Kolejnym ważnym obszarem realizacji 
projektów są przedsięwzięcia w zakresie usług 
uzupełniających i wspierających rolę rodziny oraz 
wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy za-
stępczej. Ostatnią grupą projektów możliwych  do  
realizacji są takie, które dotyczą zdrowia, czyli: 
realizacja programów wczesnego wykrywania
wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz 
projekty na rzecz dzieci dotkniętych problemem 
nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami 
rozwoju układu ruchu, jak również wsparcie usług 
ochrony zdrowia psychicznego. Jak widać, wachlarz 
działań jest szeroki i różnorodny: od zintegro-
wanych usług społecznych po ochronę zdrowia 
psychicznego.
      Kogo należy objąć wsparciem w projektach?
Grupą docelową projektów realizowanych w ra-
mach Działania 11.2 RPO WL – w zależności od typu 
projektu – są: osoby wykluczone lub zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenie, rodziny (w tym rodziny dysfunkcyjne) 
oraz dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem 
społecznym i dzieci w odniesieniu do działań              
w zakresie ochrony zdrowia, jak również podmioty 
bądź osoby świadczące usługi społeczne użytecz-
ności publicznej. Zgodnie z regionalnym charak-
terem wsparcia, grupą docelową są wyłącznie 
osoby bądź podmioty z terenu woj. lubelskiego. 
    Kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie 
projektów?
Katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o do-  
finansowanie i realizować projekty w zakresie usług 
społecznych i zdrowotnych w ramach Działania 
11.2 oraz 11.5, jest szeroki. Obejmuje m.in. jedno-
stki samorządu terytorialnego, organizacje poza-
rządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. 
Projekty są składane w odpowiedzi na konkurs 
ogłaszany przez DW EFS. Szczegółowe zasady 
aplikowania oraz kryteria oceny projektów są 
zawarte każdorazowo w regulaminie konkursu.
W 2016 r. zaplanowano dwa konkursy w ramach 
Działania 11.2. Pierwszy z nich został już ogłoszony, 
a nabór potrwa do 28 września. Dotyczy on 
projektów w zakresie usług wsparcia rodziny oraz 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Drugi kon-
kurs w tym działaniu został zaplanowany na IV 
kwartał 2016 r. Na dofinansowanie tych konkursów 
przeznaczono po 20 mln zł. Harmonogram naborów 
na 2017 r. zostanie opublikowany do końca listo-
pada tego roku. Wszystkie dokumenty progra-
mowe, ogłoszenia konkursów oraz harmonogramy 
konkursów są dostępne na stronie internetowej 
Programu:  www.rpo.lubelskie.pl .

Szczegółowe informacje w zakresie wsparcia EFS  
w ramach RPO WL można uzyskać w Punkcie 
Kontaktowym RPO w DW EFS, mieszczącym się :    
w Lublinie przy ul. Czechowskiej 19 (pokój nr 1)     
tel. 81 441 68 43, e-mail: efs@lubelskie.pl.

Ewa Pachowska-Kurzępa
główny specjalista ds. Programowania i Koordynacji 

Departament Wdrażania EFS,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego                

w  Lublinie

SŁOWO BENEFICJENTA

   Nazywam się Hanna Woźniak. Zostałam zapro-
szona do udziału w dyskusji panelowej jako benefi-
cjent przez Bank Żywności w Lublinie. Po raz pier-
wszy w życiu publicznie opowiadam o swoim życiu    
i nie jest to łatwe. Jestem byłym długoletnim 
pracownikiem pomocy społecznej. Pracowałam od 
1981 roku (jestem absolwentką ednego z pierw-
szych Wydziałów Pracy Socjalnej w Lublinie),            
w 1998 roku ukończyłam specjalizację z zakresu 
pracy socjalnej i awansowałam na stanowisko 
specjalisty pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Lublinie. Był to jedyny zakład 
pracy i jedyna długoletnia praca w moim życiu.
Pracowałam dla ludzi, z ludźmi i wśród ludzi. Zawód, 
który wykonywałam, uważałam za swoje powo-
łanie. Ze swojej pracy czułam satysfakcję, nie mam 
na myśli satysfakcji finansowej, ale to, że mogłam 
zwyczajnie nieść pomoc osobom potrzebującym, 
zobaczyć uśmiech na ich twarzy. Nigdy nie przypu-
szczałam, że kiedyś sama znajdę się w sytuacji,

kiedy będę potrzebowała pomocy, że stan mojego 
zdrowia nie pozwoli mi na pracę. A jednak każdy 
może doświadczyć problemów życiowych, zdro-
wotnych, finansowych niemalże z dnia na dzień.   
Nie mogłam, trudno było mi się pogodzić z tym, że ja, 
pomagając przez tyle lat ludziom, nie mogę sobie 
pomóc. Sama wychowywałam córki, rozwiodłam 
się, przeszłam dwa zabiegi angioplastyki naczyń 
wieńcowych, mam założone stenty – jednym sło-
wem darowane drugi raz życie. I to jest może to 
dobro, które ja zawsze starałam się dawać ludziom 
w swojej pracy zawodowej, a które wróciło do mnie, 
żebym mogła żyć i nadal być potrzebną. Zawsze 
miałam szacunek do i dla ludzi, jednakowo trakto-
wałam zarówno osoby bezdomne, niepełnospra-
wne, jak i osoby na stanowisku kierownika, dyre-
ktora. Z uwagi na liczne schorzenia jestem na rencie 
inwalidzkiej. Leki, które muszę wykupić, są drogie, 
nie stać mnie na nie. Zadłużyłam się, żeby móc 
utrzymać dzieci i je wykształcić, opłacić czynsz, 
energię, gaz. Pewnego razu przeczytałam o Banku 
Żywności w Lublinie. Wystarczył jeden telefon,      
by uzyskać pomoc. Podczas rozmowy pani prezes

zapytała, czy mogę jako wolontariusz pomóc             
w przygotowaniach do Wigilii, organizowanej 
właśnie przez Bank. Zgodziłam się, zadowolona, że 
zostałam potraktowana poważnie. Dostawałam 
wsparcie w formie żywności, która jest dla mnie 
bardzo cennym darem. Program pomocy żywno-
ściowej uważam za bardzo ważny. Bieda jest 
okrutna…
   Bardzo ważne jest, aby budować współpracę na 
rzecz osób potrzebujących między władzami, insty-
tucjami, stowarzyszeniami. Moim skromnym zda-
niem, ważna jest też kultura tej współpracy. Na 
pewno przyniesie owoce i wdzięczność tych, którzy 
doświadczają pomocy.

Hanna Maria Wożniak
specjalista pracy socjalnej
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            Realizator                                                                                     Tytuł projektu

   1                                          Nowe kwalifikacje – większe możliwości C entrum Szkoleń i Innowacji      

 

    2                                          Klucz do sukcesu G rzegorz Miszczak                           
   3                                                                                                                   Włączamy Lubelskie                  

   4     Consultor Sp. z o.o.                                                                    Sprawni na rynku pracy

             Feniks2 - kompleksowy program aktywizacji

   5     Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.               społeczno-zawodowej osób opuszczających

                                                                                                                                                                                                                                       placówki opiekuńczo-wych. i rodziny zastępcze

   6     Europejski Dom Spotkań – Fund. Nowy Staw           Aktywni pełnosprawni

   7     Fundacja ”Liderzy Sukcesu'’                                                 Teraz Aktywizacja

   8                                 Start w dorosłość – to nie takie trudne
 Fundacja Inicjatyw Menedżerskich    

   9                                                                                                                    Dobre wsparcie na starcie

10     Fundacja Sempre a Frente                                                    Pewnie w dorosłość

11     Gmina Grabowiec/GOPS w Grabowcu                         Wszystko jest możliwe

12     Joanna Mirowska-Wieczorek NZOZ                          
    Czas na działanie!           Poradnia Zdrowia  Psychosomatycznego

           VIAMED                                                                 

13     Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. 
    Wykorzystaj swoją szansę

           Fundacja Rozwoju KUL                                                        

14     Lubelski Ośrodek Samopomocy                                         Szansa na jutro

15     Miasto Chełm / Centrum Integracji                              
   Nowa szansa – nowe możliwości

           Społecznej CIS                                                                              

16     Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu                      Wsparcie osób bezdomnych w readaptacji

           POWRÓT                                                                                        społecznej i wejściu na rynek pracy

   Instytucje, które chciałyby realizować projekty 
zapraszamy do zapoznania się z warunkami aktu-
alnych naborów na stronie  www.rpo.lubelskie.pl:
Szczególnie zapraszamy ośrodki pomocy społe-
cznej z terenu województwa lubelskiego!

Olga Zalewska
Katarzyna Szymańska-Dawidek

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Wydział Realizacji PO WER

Działania WUP w latach 2007-2013
- efekty Programu Kapitał Ludzki

Liczba klientów instytucji pom. społecznej, 
którzy zakończyli działanie w projektach

dotyczących aktywnej integracji  (7.1) – 31167

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, które zakończyły

udział w Działaniu  (7.2) – 13538

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, które zakończyły

udział w projektach  (7.3) – 6218

UNIJNE WSPARCIE
DLA NAJBIEDNIEJSZYCH

   Wiemy, kto pomoże mieszkańcom województwa 
lubelskiego, którzy są bez pracy, cierpią z powodu 
wykluczenia społecznego lub są zagrożeni ubóstw-
em. Instytucje, które podpisały z WUP w Lublinie 
umowy o dofinansowanie projektów, zaczęły już 
udzielać realnego wsparcia potrzebującym. Środki 
pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
(Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”). 
    Problemy zazwyczaj chodzą parami – osoby, które 
korzystają z Programu Pomocy Żywnościowej 
bardzo często mają też ogromne problemy ze zna-
lezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Jeśli ciąg 
niepomyślnych zdarzeń nie zostanie przerwany, to 
brak źródeł dochodów, wydarzenia losowe czy 
niepełnosprawność mogą pozbawić marzeń i chęci 
     

poszukiwania pracy. W ten sposób błędne koło się 
zamyka. Rozwiązaniem mogą być fundusze unijne.

   By niebo przejaśniało, czyli nowa równowaga 
pozytywna

   Projekty realizowane w ramach Działania 11.1 
„Aktywne włączenie” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego są bardzo różnorodne ze 
względu na charakter wsparcia i grupę poten-
cjalnych uczestników. Do udziału w nich mogą 
zgłaszać się osoby zagrożone ubóstwem z różnych 
przyczyn – mogą to być niskie kwalifikacje, nie-
pełnosprawność, bezdomność. Na wsparcie może 
liczyć także usamodzielniająca się młodzież, która 
np. opuszcza domy dziecka i zakłady poprawcze.    
W każdym z tych przypadków warunkiem jest brak 
zatrudnienia. Realizatorami projektów są podmio-
ty, które znają lubelski rynek pracy i potrzeby ludzi, 
których obejmują wsparciem.

     Co można otrzymać w ramach projektu?

   Podejście jest indywidualne a formy wsparcia do-
stosowywane do konkretnych potrzeb uczestni-
ków. Z diagnozy może wynikać, że danej osobie 
przydatny będzie kurs lub szkolenie. Czasem uczes-
tnikom brakuje doświadczenia zawodowego, więc 
są kierowani na płatne staże. Często punktem wy-
jścia jest wsparcie psychologa czy doradcy. Pomoc 
udzielana jest równolegle na wielu płaszczyznach. 
Każdy, kto nie ma pracy, a chciałby zawalczyć              
o siebie, może wziąć udział w rekrutacji do projektu. 
Poniżej przedstawiamy listę instytucji, które uzy-
skały dofinansowanie i realizują projekty w ramach 
Działania 11.1 „Aktywne włączenie”. 
Bardziej szczegółowe informacje udzielane są          
w WUP w Lublinie pod numerem tel. 81 46-35-363.

Pytania można przesyłać także na adres e-mail: 
punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Dostawa do organizacji partnerskiej (OPL)Uczestnicy warsztatów kulinarnych Banku Żywności w Lublinie

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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Opole Lubelskie, (81) 8277231, 697915005,

www.lgdowocowyszlak.pl

Lubartów, (81) 8510222, 533 363 332, 

www.lgr-lubelskie.pl

Kraśnik, (81) 8252727,  www.lgdkrasnik.pl

Krasnystaw, (82) 5767049, 506 371 309,

www.lgdkrasnystaw.pl

Biłgoraj, (84) 5302626, www.ziemiabilgorajska.pl

Żyrzyn, (81) 5016140, www.zielonypierscien.eu

Chełm, (82) 5627571, www.ziemiachelmska.pl

Lublin, (81) 5344528, (81) 5323065,

www.krainawokollublina.pl 

Radzyń Podlaski,  (83) 3521600, lgdzapiecek.pl

Hrubieszów, (84) 6962077, lgdhrubieszow.pl

Tomaszów Lubelski, (84) 6646386,

www.roztoczetomaszowskie.pl

Włodawa, (82) 5717090, 732 821 113,

www.dolina-bugu.pl

Zamość, (84) 6392966, 510 203 858,

www.lgdnaszeroztocze.pl

Piaski, (81) 5253012, www.dolinagielczwi.org

Sitno, (84) 3072207, www.lgdziemiazamojska.pl

Rejowiec Fabryczny, (82) 5663474,

www.promenadas12.pl

Parczew, (83) 3543734, 512 030 862,

www.lgdparczew.pl

Lubartów, (81) 8545853, www.lgdlubartow.org.pl

Łuków, (25) 7982439, www.lgdrazem.pl

Ryki, (81) 8652095, www.lokalnagrupadzialania.pl

Leśna Podlaska, (83) 3433997 www.blgd,eu

Janów Lubelski, (15) 8722652, www.lesnykrag.pl

Cyców,  (82) 5677675, www.lgdpolesie.pl

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
organizacji pozarządowych, OPS, samorządów lokalnych i beneficjentów

JAK PRZEBIEGA PROCES ZMIAN? Osiągnięcia

STAN RÓWNOWAGI
POZYTYWNEJ

UTRATA
PRACY

Zdarzenie losowe
problemy z alkoholem,

rozpad rodziny

Depresja

WYKLUCZENIE SPŁECZNE

EUROPEJSKI PROGRAM
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

2014-2020

WIELOLETNI PROGRAM
PAŃSTWA W ZAKRESIE

DOŻYWIANIA

Europejski
Fundusz

Społeczny

Zatrudnienie
staże, dotacje

na założenie firmy

NOWA RÓWNOWAGA
POZYTYWNA

czas

aktywizacja
społeczna

i zawodowa
coaching

Zasiłki celowe i okresowe OPS,
KONTRAKT SOCJALNY w OPS,

wsparcie psychologiczne
i motywacyjne,

REALIZACJA INDYWIDUALNEGO
PLANU DZIAŁANIA

Zwiększenie samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego - edukacja
ekonomiczna, kulinarna, dietetyczna

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA 

Zakresy wsparcia dla organizacji pozarządo-
wych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego   
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
na lata 2014–2020:
     Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  w zakre-
sie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, tak-
że z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 
   Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokal-
nych, z wyłączeniem operacji polegających na budo-
wie lub modernizacji targowisk objętych zakresem 
wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi          
i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
      Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 
  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                

i niekokomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wypo-
sażenie podmiotów działających w sferze kultury 
jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społe-
czności lokalnej.

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym pro-
duktów lub usług lokalnych jest przyznawana, 
m.in. jeżeli operacja:

1) służy wspólnej promocji produktów lub usług 
lokalnych; 

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych,       
z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wyda-
rzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej 
LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy 
czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się 
wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz 
oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej 
tematyce.
Szczegółowe zakresy (rodzaj operacji – wska-
źniki operacji) zostały określone w poszczegól-
nych LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) opraco-
wanych przez LGD (Lokalna Grupa Działania)       
z udziałem społeczności lokalnej. Informacji na 
temat zakresów wsparcia, limitów środków, 
dokumentacji można uzyskać w organizacjach:

Mateusz Winiarski 
wicedyrektor Departamentu

Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Dystrybucja organizowana przez OPS Izbica

http://www.krainawokollublina.pl/
http://www.krainawokollublina.pl/


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE –
POPRAWIAJĄCE KOMPETENCJE
UCZESTNIKÓW W ZAKRESIE
PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

Warsztaty kulinarne

Warsztaty dietetyczne

Warsztaty ekonomiczne

Niemarnowanie żywności

    Ta konferencja – podsumowanie pierwszego roku 
działania Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa - Podprogram 2015 – była pierwszym tego 
rodzaju wydarzeniem w Polsce. Państwa liczna 
obecność potwierdziła, że PO PŻ jest narzędziem 
ważnego procesu, mającego na celu poprawę sytu-
acji najuboższych mieszkańców województwa lu-
belskiego. Dziękuję przedstawicielom Ministers-
twa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewo-
dzie Lubelskiemu oraz przedstawicielom samo-
rządów terytorialnych, ośrodków pomocy społe-
cznej, organizacji pozarządowych, wolontariuszom, 
mediom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
przyczynili się do tego, że mogliśmy spotkać się           
i porozmawiać o naszych doświadczeniach, podzie-
lić się pomysłami i podsumować wspólne wysiłki. 
Podziwiam i doceniam Państwa zaangażowanie, 
mając na uwadze tak dobry wynik naszej współpra-
cy, jakim jest udzielenie pomocy żywnościowej       
na  rzecz  71  tysięcy osób.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za udział.

                                                                    
Marzena Pieńkosz-Sapieha

prezes Zarządu Fundacji Bank Żywności w Lublinie 

PODZIĘKOWANIE

WYDAWCA:
Fundacja Bank Żywności w Lublinie
ul. Młyńska 18  tel./fax 81 744 44 38
OPP KRS 0000377497

www.lublin.bankizywnosci.pl
bzlublin@wp.pl

Redakcja: Marzena Pieńkosz-Sapieha
Korekta: Zuzanna Kaczorowska
Skład: Marcin Moszyński  

Niecodziennik Banku Żywności
październik 2016 Wydanie Bezpłatne

W Podprogramie 2015 przekazaliśmy ponad 4100 ton żywności
na rzecz 71 tysięcy najuboższych mieszkańców Lubelszczyzny.


