
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Podprogram 2021. 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie informuje, że w 2022r. będzie 

kontynuował współpracę z Bankiem Żywności w Grudziądzu w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. Podprogram 2021. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa 

poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i 

realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 

dochodów nie mogą zapewnić sobie lub swojej rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się              

w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 

poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium 

dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc 

udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom 

najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób 

spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 

przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej. Od 01.01.2022r. - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN 

dla osoby w rodzinie na podstawie skierowania wystawionego przez Miejsko- Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie. 

Osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, 

która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.  

Osoby chętne do odbioru żywności, które spełniają kryteria dochodowe, uprawniające          

do otrzymania takiej formy prosimy o kontakt z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Łasinie osobiście lub pod numerem nr telefonu  56 466 49 64.  MGOPS w 

Łasinie w swojej  siedzibie  przyjmuje oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania 

pomocy żywnościowej (załącznik nr 5 do wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym 

skierowaniem jest podstawą do zakwalifikowania do odbioru paczek żywnościowych.  

Paczki żywnościowe będą wydawane w Łasinie ul. Wodna 13/15. Dodatkowe informacje            

o terminach wydawania żywności osobom uprawnionym będą udostępniane za pomocą 

informacji sms oraz na stronie internetowej. 

 


