
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
PODPROGRAM 2016 
 
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 2016 
 
Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmował różne rodzaje artykułów spożywczych w 
poszczególnych grupach towarowych: 
1) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), 
2) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), 
3) artykuły warzywa i owoce (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe), 
4) artykuły mięsne ( gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, 
szynka wieprzowa), 
5) cukier, 
6) tłuszcze – olej rzepakowy. 
 
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 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). 

 
 
W Podprogramie 2016 przekazaliśmy potrzebującym mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego 
1241,3652 ton artykułów spożywczych sfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. 
Z pomocy żywnościowej skorzystały 23 104 osoby, w tym: 7 276 dzieci w wieku do 15 roku życia, 842 seniorów w 
wieku powyżej 65 roku życia, 129 osób bezdomnych i 3866 osób niepełnosprawnych. 
 
REALIZACJA ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAM 2016 Sprawozdanie końcowe 
 
W podprogramie 2016 prowadziliśmy działania w ramach środków towarzyszących. 
Zorganizowaliśmy 68 warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej, zdrowego odżywiania i 
przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, edukacji dietetycznej oraz warsztaty kulinarne. 
W sumie w działaniach towarzyszących udział wzięło 658 osób będących odbiorcami końcowymi pomocy 
żywnościowej. 
 


