
 

  

                                                                                        

Opis planowanych działań OPR w Podprogramie 2018 

Lp. Nazwa OPR  

1 

Planowana liczba osób do objęcia 
pomocą żywnościową 
uzgodniona z OPS (w podziale na 
paczki i posiłki) 

Planowana liczba osób- 300 
Ilość paczek- 2400 
Ilość posiłków- nie planujemy 

 
 
 

2 
Planowana liczba paczek i 
posiłków 

Liczba paczek- 2400 
Posiłki- nie planujemy 

 
 
 
 
 

3 

Zakres współpracy z OPS (krótki 
opis: kierowanie do pomocy, 
działań towarzyszących, 
wykluczanie dublowania z EFS 
itp.) 

 
PKPS ZG w Milanowie ściśle współpracuje z GOPS w Milanowie. Wszyscy beneficjenci 

korzystający z pomocy i biorący udział w działaniach towarzyszących kierowani są 

wyłącznie przez GOPS. Pracownicy socjalni na bieżąco aktualizują skierowania do 

otrzymywania pomocy żywnościowej przez osoby najbardziej potrzebujące.  

 

 

4 

Wstępny plan działań 
towarzyszących (ile, jakie, dla ilu 
uczestników w podziale na 
kwalifikowane i niekwalifikowane, 
realizatorzy działań, np. 
wyłącznie OPR i OPL, które, 
wynajęte firmy) 

- 2 warsztaty edukacji ekonomicznej- planowana liczba osób- 15 
- 1 program edukacji z zakresu zdrowego żywienia – planowana liczba osób- 15 

5 

Potencjał logistyczny i 
administracyjny OPL (magazyny, 
ich powierzchnia i wyposażenie, 
kadra  społeczna i wolontariusze, 
transport itp.) 

Dystrybucja towaru prowadzona jest w pomieszczeniu należącym do Urzędu Gminy w 
Milanowie. Pomieszczenie jest suche i  czyste.  ZG PKPS w Milanowie dysponuje 
zarówno lodówką, jak również zamrażarką. Żywność wydawana jest w dniu otrzymania 
jej z ZOPKPS w Białej Podlaskiej,  bądź na prośbę osoby zakwalifikowanej najpóźniej w 
dniu następnym.  Transport żywności zapewnia Wójt Gminy Milanów. PKPS ZG w 
Milanowie ściśle współpracuje z Urzędem Gminy w Milanowie oraz z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Milanowie. Przy dystrybucji żywności pomagają członkowie ZG PKPS w 
Milanowie  prezes: Jolanta Krępska i członkowie : Krzysztof Jagło, Małgorzata Ściuba, a 
także wolontariusze (kierowcy): Krzysztof Korneszczuk, Jacek Pogorzelec, Mariusz 
Szwaj i Michał Klej.  

6 
Obszar działania (wymienić 
wszystkie miejscowości w Gminie 
z których pochodzą beneficjenci) 

 
Radcze, Rudzieniec, Rudno, Kostry, Czeberaki, Milanów, Kopina, Cichostów, Okalew.  

 
 
 
 
 

7 Inne istotne informacje 
 
 

 

 

 
Jolanta Krępska 

 
  

          Podpis i pieczęć osoby/osób 
uprawnionych 

                 do reprezentowania  organizacji 
partnerskiej 

 Milanów, 16.07.2018 r. 
 

 Miejsce i data sporządzenia 
dokumentu 
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ARTYKUŁY , KTÓRE ZOSTANĄ WYDANE OSOBOM ZAKWALIFIKOWANYM DO OTRZYMYWANIA 

POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ - PODPROGRAM 2018 

 

1. Artykuły warzywne i owocowe 

 Groszek z marchewką 3,60 kg. 

 Fasola biała 3,60 kg. 

 Koncentrat pomidorowy 1,60 kg. 

 Buraczki wiórki 1,05 kg. 

 Powidła śliwkowe 1,80 kg. 

2. Artykuły skrobiowe 

 Makaron jajeczny 4,5 kg. 

 Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg. 

 Ryż biały 3 kg. 

 Kasza gryczana 1,5 kg. 

 Herbatniki maślane 0,8 kg. 

3. Artykuły mleczne 

 Mleko UHT 7 l. 

 Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg. 

4. Artykuły mięsne 

 Szynka drobiowa 3 kg. 

 Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg. 

 Pasztet wieprzowy 0,64 kg. 

 Kabanosy wieprzowe 0,64 kg. 

 Filet z makreli w oleju 1,7 kg 

5. Cukier 

 Cukier biały 4 kg. 

 Miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg. 

6. Tłuszcze 



 Olej rzepakowy 4 l. 

7. Dania gotowe 

 Gołąbki w sosie pomidorowym 1,60 kg. 

 

 

 

 


