
   
 

PODPROGRAM 2015 

W 2015 r. kontynuowano prowadzenie  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na 

lata 2014-2020. Program realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego 

we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu 

ogólnopolskim lub ponadregionalnym  tj. Polskim Czerwonym Krzyżem, Federacją Polskich 

Banków Żywności oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Funkcję Instytucji 

Zarządzającej w Programie pełni Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym  

z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć  

z ubóstwa i umożliwić  integrację ze społeczeństwem. PO PŻ wspiera osoby i rodziny 

podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

żywnościowych.  

Celem realizowanego w 2015r. Podprogramu 2015 było dostarczenie osobom najbardziej 

potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek składających się  

z 16 rodzajów artykułów spożywczych spośród 6 grup towarowych m.in. makaron, ryż biały, 

kasza jęczmienna, mleko, ser topiony, kawa zbożowa, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie 

własnym. Odbiorcami końcowymi w Podprogramie 2015 były przede wszystkim osoby  

i rodziny podlegające deprywacji materialnej, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy 

społecznej. Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu, kwalifikowały właściwe 

Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Samodzielnie przez organizacje 

uczestniczące w programie zakwalifikowane do pomocy były jedynie osoby bezdomne.  

W Podprogramie 2015 (realizowanym w okresie maj 2015 – czerwiec 2016) artykuły 

żywnościowe zostały dostarczone do 20 magazynów PCK  w województwach: dolnośląskim, 

mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim  

 i lubuskim. Żywność była dystrybuowana za pośrednictwem: 

 Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK     

 Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK     

 Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK     

 Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK    

 Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK     

 Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK 

 Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK 

 Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK 



   
 

Łącznie Polski Czerwony Krzyż rozdysponował 5 145,7 t  o łącznej wartości 15 631 300,55 zł. 

Łącznie wydano 547 369 paczki żywnościowe dla 92 892 osób zakwalifikowanych do 

otrzymania pomocy żywnościowej z Programu, w tym ponad 30 000 stanowiły dzieci poniżej 

15 roku życia.  

W ramach Podprogramu 2015 realizowane były  działania w ramach środków 

towarzyszących, które miły na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji  

w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: 

- 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 mających 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).  

Łącznie w zajęciach prowadzonych przez PCK dla wzięło udział 19 439 osób. 
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