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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Buczku (ul. Szkolna 1), w dniu 27 listopada 2018r. /wtorek/ w godzinach 9:00 &ndash; 14:00 odbędzie
się wydawanie bezpłatnej żywności
dla mieszkańców gminy Buczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram
2018.
Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.
INFORMACJA O PROGRAMIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku od miesiąca października 2018 r. rozpoczyna realizację
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie
2018.
Program obejmuje okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r. ( 10 miesięcy).
Pomocą żywnościową w ramach programu 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 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 dla osoby w rodzinie.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich
członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu &ndash; z miesiąca, w którym
wniosek został złożony.
Do dochodu nie wlicza się:
- świadczenie uzyskiwane na podstawie &bdquo;ustawy 500 +&rdquo;,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U.
poz. 693);
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
W ramach pomocy żywnościowej otrzymamy takie produkty jak: makaron jajeczny, herbatniki, groszek z
marchewką, koncentrat pomidorowy, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, olej rzepakowy,
ryż biały, mleko UHT, fasola biała, powidła śliwkowe, filet z makreli w oleju, cukier biały.
W ramach programu będą realizowane działania towarzyszące w formie szkoleń, spotkań z pracownikami
Banku Żywności w Łodzi. Pierwsze szkolenie odbędzie się 16.11.2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w
GOKiS w Buczku (szkolenie polegać będzie na warsztatach z dietetykiem, zdrowym i tanim odżywianiu
oraz sposobach przygotowania potraw jednogarnkowych).
Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych oraz chętne do udziału w szkoleniach
proszone są o zgłaszanie się do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku ul.
Szkolna 3A, 98-113 Buczek telefon: 43-677-41-59, w celu kwalifikowania do udziału w programie i
otrzymania skierowania do wydania żywności.
Pierwsza partia żywności wydawana będzie w m-cu listopadzie 2018 r.
Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
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