
 

  
 
 

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. 

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. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 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. 
 


