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473,36 mln euro otrzyma w latach 2014-2020 Polska z nowego Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym – Komisja Europejska zatwierdzi?a polski program
operacyjny. Pieni?dze zostan? przeznaczone na wsparcie ?ywno?ciowe dla osób zagro?onych
ubóstwem i wykluczeniem spo?ecznym, zgodnie z „Krajowym Programem Przeciwdzia?ania
Ubóstwu i Wykluczeniu Spo?ecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”.

Marianne Thyssen, komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy spo?eczne,
umiej?tno?ci i mobilno?? pracowników, powiedzia?a: – Z zadowoleniem przyjmuj? wiadomo??
o przyj?ciu tego programu operacyjnego, który pomo?e Polsce przeciwdzia?a? wysokiemu
poziomowi powa?nej deprywacji materialnej. Wysoko oceniam równie? fakt, ?e szczególn?
wag? przyk?ada si? do rodzin wielodzietnych i osób bezdomnych, czyli grup do?wiadczaj?cych
najwi?kszych trudno?ci. Wierz?, ?e Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym
b?dzie odgrywa? kluczow? rol? w niesieniu pomocy najbardziej nara?onym obywatelom
Europy w znalezieniu swojego miejsca w spo?ecze?stwie i w znacznym stopniu przyczyni si?
do walki z ubóstwem.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym b?dzie w Polsce stosowany
podobnie do poprzedniegoProgramu dystrybucji ?ywno?ci w?ród osób najbardziej
potrzebuj?cych, w ramach którego co roku, pocz?wszy od roku 2006, ponad 2,5
mln osób otrzymywa?o paczki ?ywno?ciowe. Dystrybucj? ?ywno?ci b?dzie si?
zajmowa?o
ponad
1200
organizacji
partnerskich,
takich
jak
organizacje
pozarz?dowe, organizacje us?ug socjalnych oraz banki ?ywno?ci w ca?ym kraju.
B?dzie to mia?o miejsce w ?cis?ej wspó?pracy z lokalnymi instytucjami pomocy
spo?ecznej, które przy wsparciuEuropejskiego Funduszu Spo?ecznego b?d? realizowa?
dzia?ania integracyjne i aktywizacyjne i zapewni? dotarcie pomocy z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym do jej ostatecznych beneficjentów.
Dzi?ki elastycznym rozwi?zaniom w polityce transportowej nowa formu?a istniej?cych
?a?cuchów dostaw ?ywno?ci powinna umo?liwi? dotarcie do osób bezdomnych i osób
najbardziej potrzebuj?cych na odleg?ych geograficznie obszarach. Planowane jest równie?
wsparcie finansowe dla ?rodków towarzysz?cych maj?cych na celu wzmocnienie
samowystarczalno?ci i umiej?tno?ci prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególno?ci
poprzez prowadzenie specjalnych warsztatów edukacji ekonomicznej i programów
edukacyjnych promuj?cych zasady zdrowego od?ywiania i zapobiegania marnotrawstwu
?ywno?ci.
Uruchomiony w styczniu 2014 r. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym jest
mocnym symbolem europejskiej solidarno?ci. Jego g?ównym celem jest przerwanie b??dnego
ko?a ubóstwa poprzez udzielanie niefinansowego wsparcia niektórym najbardziej nara?onym
obywatelom UE. ?rodki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym na lata
2014 – 2020 wynosz? 3,8 mld euro w uj?ciu realnym.
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Fundusz przyczyni si? do wzmocnienia spójno?ci spo?ecznej poprzez ograniczanie
najpowa?niejszych form ubóstwa. Przyczyni si? on równie? do realizacji celu strategii
„EUROPA 2020”, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagro?onych ubóstwem i wykluczeniem
spo?ecznym o co najmniej 20 mln do roku 2020.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym b?dzie wspiera? wszystkie 28 pa?stw
cz?onkowskich w dzia?aniach zmierzaj?cych do udost?pnienia szerokiego spektrum
niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebuj?cych – bez wzgl?du na to, czy s? to
osoby ?yj?ce samotnie, rodziny, gospodarstwa domowe, czy inne grupy takich osób. Pomoc ta
mo?e obejmowa? dostarczanie ?ywno?ci, ubra? i innych podstawowych artyku?ów osobistego
u?ytku, np. obuwia, myd?a czy szamponu. Mo?e ona by? tak?e wykorzystywana do dzia?a?,
które sprzyjaj? integracji spo?ecznej.
Ka?de pa?stwo cz?onkowskie okre?li grup? docelow? „osób najbardziej potrzebuj?cych” w
ramach krajowego programu operacyjnego. Pa?stwa cz?onkowskie mog? nast?pnie
zadecydowa?, zgodnie z w?asn? sytuacj? i preferencjami, jakiego rodzaju pomocy chc?
udziela? (?ywno?? lub artyku?y pierwszej potrzeby, ewentualnie ich kombinacja) oraz jaki
b?dzie preferowany model zaopatrzenia i dystrybucji ?ywno?ci oraz innych dóbr.
Unijny Program dystrybucji ?ywno?ci w?ród osób najbardziej potrzebuj?cych by? pocz?wszy od
1987 r. wa?nym ?ród?em zaopatrzenia dla organizacji pracuj?cych bezpo?rednio z
najubo?szymi cz?onkami naszego spo?ecze?stwa, dostarczaj?c im ?ywno?ci. Program
stworzony zosta? w celu odpowiedniego wykorzystania wyst?puj?cych wówczas nadwy?ek
rolnych. W zwi?zku z prognozowanym wyczerpaniem zapasów interwencyjnych oraz ich
znaczn? nieprzewidywalno?ci? na lata 2011-2020, w wyniku kolejnych reform wspólnej polityki
rolnej program ten zosta? z ko?cem 2013 r. zako?czony i zast?piony przez Europejski Fundusz
Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym.
Dodatkowe informacje
Cz?sto zadawane pytania na temat Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebuj?cym: MEMO/14/170
Rozporz?dzenie (UE) 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Strona internetowa DG ds. Zatrudnienia, Spraw Spo?ecznych i W??czenia Spo?ecznego
Komisarz Marianne Thyssen na Twitterze
Zaprenumeruj bezp?atny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat
zatrudnienia, spraw spo?ecznych i w??czenia spo?ecznego.
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