Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą
żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku
rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w
całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia
w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Do końca kwietnia 2016 roku w Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu, osoby które
otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci
żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich
produkty następującego typu: ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, groszek z marchewką,
mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Sursum Corda, realizować będzie cykliczne działania

DORADZTWO ZAWODOWE:
 indywidualne poradnictwo zawodowe - spotkanie z doradcą zawodowym (określenie
predyspozycji zawodowych)
 przygotowanie dokumentacji – CV, życiorys, podanie o pracę, odpowiedź na ogłoszenie o pracy,
 rozpoczęcie działalności gospodarczej – doradztwo w zakresie pozyskania funduszy, pomoc w
ubieganiu się o pożyczkę na rozwój i rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradztwo
związane z założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej,
 reintegracja społeczna i zawodowa
 rejestracja w Urzędzie Pracy – spotkanie z pracownikiem Urzędu ,

POMOC PRAWNA:
 poradnictwo prawne – spotkanie z prawnikiem
 poradnictwo prawne – spotkanie z kuratorem dla dorosłych
 poradnictwo prawne – spotkanie z kuratorem ds. rodzinnych
 poradnictwo prawne – spotkanie z wychowawcą ds. postpenitencjarnych

POMOC ADMINISTRACYJNA:
 pomoc w wypełnieniu dokumentacji – Urząd Pracy
 pomoc w wypełnieniu dokumentacji – Ośrodek Pomocy Społecznej
 pomoc w wypełnieniu dokumentacji – uzyskanie dowodu osobistego
 wykonanie zdjęć od dowodów osobistych

POMOC PSYCHOLOGICZNA – TERAPEUTYCZNA:
 zajęcia z psychologiem – sposoby radzenia sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym
 zajęcia z psychologiem – profilaktyka uzależnień,
 zajęcia z psychologiem – współuzależnienie

 opinia psychologiczna - na potrzeby uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub
niezdolności do pracy.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających
kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z
pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na
podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub
w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014.

