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Ponad 160 ton żywności trafiło do najuboższych
mieszkańców Rudy Śląskiej za pośrednictwem MOPS
19 maja 2016
W maju zakończył się w Rudzie Śląskiej sukcesem kolejny podprogram Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie od lipca 2015r. do kwietnia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przekazał osobom potrzebującym 27 tys. paczek żywnościowych, czyli 162 tony żywności
o wartości prawie 470 tys. złotych. W ramach Podprogramu 2015 realizowane były
równolegle cykliczne działania w ramach środków towarzyszących oferowane wszystkim
odbiorcom pomocy żywnościowej, których celem było włączenie społeczne tych osób.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD)
w Polsce jest realizowany od końca 2014 roku. Od samego początku uczestniczy w nim Ruda
Śląska. Pomocą w ramach PO PŻ objęte były osoby i rodziny z terenu Miasta Ruda Śląska,
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, to znaczy 951 zł w przypadku osoby
samotnie gospodarującej oraz 771 zł przypadające na osobę w rodzinie. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej zorganizował dwa punkty wydawania żywności, jeden na terenie Parafii
pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli i drugi przy
świetlicy Aktywności Lokalnej Osiedla Kaufhaus w Nowym Bytomiu. Od lipca 2015 roku do
kwietnia 2016 roku co miesiąc 3035 osób otrzymywało paczki żywnościowe. W sumie w
okresie działania programu zostało wydanych 27175 paczek żywnościowych, a całkowita
waga produktów to 161840 kg, których wartość wyniosła 469 156,13 zł. Paczka jednorazowo
dla jednej osoby ważyła średnio 5,5 kg. Osoby w trakcie programu otrzymywały: makaron
świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy,
groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową,
klopsiki w sosie własnym, cukier biały i olej rzepakowy.
W ramach Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również działania
w ramach środków towarzyszących mające na celu włączenie osób doświadczających
deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz pomoc towarzyszącą
niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy
żywnościowej. Wszystkie osoby korzystające z pomocy żywnościowej objęte zostały pracą
socjalną, miały możliwość skorzystania między innymi ze wsparcia psychologicznego
i prawnego oraz pomocy asystenta rodziny. Od września 2015 do lutego 2016 odbywały
się spotkania grupy wsparcia dla rodziców. W ramach działań towarzyszących uczestnicy
Programu mieli możliwość zaangażowania się w kampanię „Nasz ogród społeczny”
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na osiedlu Kaufhaus oraz aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach i organizacji wigilii
dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszego Miasta.
Bez wsparcia wielu osób, które aktywnie włączyły się w realizację tego programu, tak duża
skala dystrybucji żywności z Programu FEAD, w naszym Mieście byłaby niemożliwa.
Na szczególne podziękowania za zaangażowanie zasługują ksiądz Proboszcz oraz księża
ze „Światła w familoku” wraz kołem Charytatywnym Parafii pod wezwaniem Ścięcia
św. Jana Chrzciciela w Rudzie śląskiej – Goduli, osoby realizujące prace społecznie
użyteczne i uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej. „Takie współdziałanie dla dobra ludzi
ubogich, potrzebującym, zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane dzięki
wspólnie podejmowanym inicjatywom społecznym i duszpasterskim na terenie Miasta Ruda
Śląska, jest godne uznania i naśladowania. Wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy
najbardziej potrzebującym życzę radości z owoców realizowanych zadań i z serca udzielam
pasterskiego błogosławieństwa.” – napisał w liście do Dyrektora MOPS Krystiana Morysa
Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc.

