
 

Ogłoszenie 

Zarząd Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny informuje, że Fundacja jest Organizacją 
Partnerską o Zasięgu Lokalnym (OPL) w programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.  

Żywność będzie odbierana z Banku Żywności Suwałki Magazyn w Białymstoku w 
okresie czerwiec 2015r.-luty 2016r.  

Wydawanie żywności będzie odbywać się sukcesywnie w ciągu wymienionego okresu 
w lokalu wynajmowanym przez Fundację przy ul. Placu Kościuszki 9 na podstawie skierowań 
wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.  

Podstawą wydania skierowań przez OPS – będą listy sporządzone przez Fundację 
SFL. Do listy najbardziej potrzebujących kwalifikowane będą przede wszystkim dzieci 
uczęszczające do świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka” i ich rodziny oraz 
podopieczni Ośrodka Wsparcia Rodziny (SFL). Oprócz pomocy żywnościowej z osobami 
wymagającymi wsparcia – Fundacja zobowiązana jest realizować cykliczne działania w 
zakresie:  

1. Włączenia osób korzystających z pomocy materialnej, w funkcjonowanie 
społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące, wspólne inicjatywy na rzecz 
społeczności lokalnej, grupy wsparcia itp.) 

2. Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, udział w grupach wsparcie, w poradach 
psychologicznych, terapii osób zagrożonych. 

W ramach pomocy przewidziana jest pula następujących produktów: 
 

1)  makaron świderki w opakowaniach jednostkowych 500 g,  
2) ryż biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,  
3) kaszę jęczmienną w opakowaniach jednostkowych 500 g,  
4) płatki kukurydziane w opakowaniach jednostkowych 500 g,  
5) mleko UHT w opakowaniach jednostkowych 1 l,  
6) ser podpuszczkowy dojrzewający w opakowaniach jednostkowych 400 g, 
7) groszek z marchewką w opakowaniach jednostkowych 400 g, 
8) koncentrat pomidorowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,  
9) dżem truskawkowy w opakowaniach jednostkowych 390 g,  
10) mielonkę wieprzową w opakowaniach jednostkowych 400 g,  
11) klopsiki w sosie własnym w opakowaniach jednostkowych 850 g,  
12) cukier biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,  
13) olej rzepakowy w opakowaniach jednostkowych 1 l,  
14)  herbatniki w opakowaniach jednostkowych 200g, 
15)  kawę zbożową instant w opakowaniach jednostkowych 200g, 
16)  sera topionego w opakowaniach jednostkowych 100g, 
17)  soku jabłkowego w opakowaniach jednostkowych 1 l, 

Początek wydawania żywności dla osób ze skierowaniami  i dowodem osobistym nastąpi 
1.07.2015r. w godzinach 10.00-14.00 ul. Plac Kościuszki 9. 
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