PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym
programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72
z 12.03.2014 r., str. 1). Program zwany jest skrótowo FEAD.
Cel programu
PO PŻ wpisuje się w cel ograniczenia ubóstwa.
PO PŻ wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na
braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Program oferuje żywność,
która jest dostarczana w formie paczek lub posiłku.
Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów znajdują
się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zapewnić odpowiednich produktów
żywnościowych.
Realizacja Programu
W zakresie doboru osób i weryfikacji kwalifikowalności osób do pomocy
żywnościowej w ramach POPŻ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
współpracuje z podmiotami (organizacjami partnerskimi) zajmującymi się dystrybucją
żywności w ramach ww. Programu na terenie miasta Białegostoku. Polega ona na
wydaniu przez Ośrodek skierowania potwierdzającego uprawnienie do otrzymania
pomocy żywnościowej z PO PŻ. Skierowanie to wydaje pracownik socjalny (w
oparciu o dokumentację potwierdzającą uprawnienie osoby/rodziny do pomocy
FEAD). W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września
2020 r. możliwe jest kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w sposób
zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z
wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
W ramach Programu MOPR w Białymstoku wydaje skierowania do lokalnych
organizacji partnerskich, wg stanu na dzień 1 października 2021 r. są to:
−
−
−
−

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”,
Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”,
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven,
Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym „HOLOS”,
− Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”,
− Polski Komitet Pomocy Społecznej,

−
−
−
−
−
−

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski,
Parafia Bł. Bolesławy Lament,
Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Dobra Nowina”,
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Fundacja DIALOG,
Parafia p.w. św. Rocha w Białymstoku.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o
pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci
artykułów spożywczych lub posiłków (są one przekazywane bezpłatnie osobom
najbardziej potrzebującym).
Organizacje uczestniczące w PO PŻ zobowiązane są prowadzić działania
towarzyszące polegające na włączeniu osób doświadczających deprywacji
materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz wzmacnianiu
samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej
przekazuję następujące informacje:
Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Malmeda Icchoka 8.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email:
iod@mopr.bialystok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego
administratorowi, tj. do udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa tj. innym
podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana
danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji
Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję
Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe
jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz
prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel.: 22 531 03 00.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym powierzonego administratorowi.

