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Kto może otrzymać pomoc? 
 

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób 

i rodzin najbardziej potrzebujących, w 

szczególności osób: ubogich, bezdomnych, 

niepełnosprawnych, bezrobotnych, 

migrantów, rodzin wielodzietnych itp., 

których dochód miesięczny nie przekracza 

1 707,20 zł dla osoby samotnej i 

dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie formie paczek 
żywnościowych 

 

Zestaw roczny artykułów w Podprogramie 

2021 obejmuje artykuły spożywcze,: 

warzywne i owocowe, mleczne, mięsne, 

cukier, tłuszcze.  

Pomoc będzie udzielana w postaci artykułów 

spożywczych, które będą przekazywane 

osobom najbardziej potrzebującym 

bezpłatnie 

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie rozpoczyna realizację 

programu POPŻ Podprogram 2021  

 

 

 

Kto może otrzymać pomoc?  

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób 

i rodzin najbardziej potrzebujących, w 

szczególności osób: ubogich, bezdomnych, 

niepełnosprawnych, bezrobotnych, 

migrantów, rodzin wielodzietnych itp., 

których dochód miesięczny nie przekracza 

samotnej i 1 320,00 zł 

dla osoby w rodzinie. 

Jak można zostać odbiorcą pomocy 
Żywnościowej?

� Poprzez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Murowie. GOPS może 

wydać skierowanie do otrzymania 

pomocy żywnościowej

� Należy dostarczyć dokumenty 

potwierdzające wysoko

uzyskiwanych dochodów netto.

� Pracownicy GOPS będą informować o 

terminach wydawania paczek 

żywnościowych telefonicznie

Pomoc udzielana będzie formie paczek 

Zestaw roczny artykułów w Podprogramie 

2021 obejmuje artykuły spożywcze,: 

warzywne i owocowe, mleczne, mięsne, 

Pomoc będzie udzielana w postaci artykułów 

spożywczych, które będą przekazywane 

osobom najbardziej potrzebującym 

W celu uzyskania szczegółowych  informacji 

na temat programu, Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 

zapraszamy do kontaktu z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowie

Tel: 77 4 214

534  805 500

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  

rozpoczyna realizację 

Jak można zostać odbiorcą pomocy 
Żywnościowej? 

Poprzez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Murowie. GOPS może 

wydać skierowanie do otrzymania 

pomocy żywnościowej 

Należy dostarczyć dokumenty 

potwierdzające wysokość 

uzyskiwanych dochodów netto. 

Pracownicy GOPS będą informować o 

terminach wydawania paczek 

żywnościowych telefonicznie 
celu uzyskania szczegółowych  informacji 

na temat programu, Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 

zapraszamy do kontaktu z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowie 

214 475  

534  805 500 


