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W odpowiedzi na zlozona_ przez Pania^ interpelacj?/zapytanie w dniu 30 stycznia 2019 roku
w sprawie wydawania paczek zywnosciowych dla rodzin z terenu Gminy Kutno przez Stowarzyszenie
Bank Zywnosci w Kutnie uprzejme informuj?, ze Stowarzyszenie Bank Zywnosci w Kutnie dziala w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywnosciowa 2014 - 2020 wspolfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuja^cym w Podprogramie 2018.

Pomoc w ramach PO PZ kierowana jest do osob i rodzin, ktore z powodu niskich dochodow nie moga^
zapewnic sobie/rodzinie odpowiednich produktow zywnosciowych i dlatego tez trafia do ograniczonej
liczby znajdujqcej si? w trudnej sytuacji zyciowej (okreslonej przeslankami z art. 7 ustawy o pomocy
spolecznej tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1508, 1693, 2192, 2245 i 2529 oraz poziomem dochodow
odniesionych do procentowej wartosci odpowiedniego kryterium dochodowego w tej ustawie),
stanowia^c systematyczne wsparcie.

W zwia_zku z wejsciem w zycie Rozporzajlzenia Rady Ministrow z dnia 11 lipca 2018 roku
w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot swiadczefi pieni?znych
z pomocy spolecznej (DZ. U. z 2018 roku poz. 1358) od dnia 01 pazdziernika 2018 roku kryterium
dochodowe wynosi odpowiednio - 1.402,00 zl dla osoby samotnie gospodaruja^cej oraz 1.056,00 zl
dla osoby w rodzinie - jest to kryterium kwalifikowalnosci osob do statusu najbardziej
potrzebuja^cych.

Stowarzyszenie Bank Zywnosci w Kutnie wydaje paczki zywnosciowe na podstawie umowy zawartej
z Gmina^ Kutno. Osoby i rodziny korzystajajse z tej formy pomocy zostaly zakwalifikowane przez
pracownikow socjalnych Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Kutnie. Na chwil? obecna^
z paczek korzysta 168 rodzin, co stanowi 379 osob w tych rodzinach i dla tylu rodzin Stowarzyszenie
Bank Zywnosci w Kutnie zlozyl zapotrzebowanie do Banku Zywnosci w Lodzi im. Marka Edelmana.
Poszerzenie listy odbiorcow b?dzie mozliwe przy kolejnym skladaniu zamowienia przez Bank
Zywnosci w Lodzi.

W przypadku ubiegania si? o t? form? wsparcia nalezy zglaszac si? wczesniej do Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Kutnie i wpisac ewentualnie na list? oczekuja^cych, po dokonanej przez
pracownikow socjalnych kwalifikacji do tej formy pomocy. W przypadku, gdy zmniejsza si? liczba
osob pobierajqcych paczki z powodu zmiany miejsca zamieszkania, umieralnosci czy rezygnacji, w tej
sytuacji pomocy udziela si? osobom znajdujajsym si? na liscie oczekujajcych.
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