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CELE PROGRAMU 

 Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  

w działaniach w ramach środków towarzyszących ,  a jej celami szczegółowymi są: 

1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji 

partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, 

2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, 

na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, 

3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy 

żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, 

4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących 

zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

  

OKRES REALIZACJI DOSTAW 

styczeń 2021 r. – październik 2021r. 

 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 
1. dochód nie przekraczający  1 542,20  zł dla osoby samotnie gospodarującej 

2. dochód nie przekraczający  1 161,60 zł dla osoby w rodzinie 

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 jest otrzymanie 

skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

Pomoc obejmuje 21 artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej 

potrzebującym bezpłatnie.  

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020  obejmuje   artykuły spożywcze  

w łącznej ilości ok. 42,87 kg  na osobę. 

 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: 

Realizowane będą przez organizacje biorące udział w Programie działania  na rzecz 

podopiecznych w formie: 
• warsztatów kulinarnych; 

• warsztatów edukacji ekonomicznej; 

• warsztatów dietetycznych; 

• warsztatów niemarnowania żywności; 

• inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub 

cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących. 

 

 NA TERENIE MIASTA SUWAŁK żywność w ramach podprogramu 2020 jest  

przekazywana  przez organizacje partnerskie : 

• Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała, 16-400 Suwałki, ul. 11 Listopada 6 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 

36 

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 16-400 Suwałki, ul. T. 

Kościuszki 58 

• Rzymskokatolicka Parafia Kontrkatedralna p.w. Św. Aleksandra,16-400 Suwałki, ul. Em. Plater 

2 

• Parafia Rzymsko-Katolicka  Chrystusa Króla, 16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 3 


