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POPŻ 2019 (żywność unijna) trwał od I-VIII /2020 roku. W
programie uczestniczyły osoby i rodziny skierowane z OPS Dolsk
-14 rodzin tj. 53 osoby, OPS Książ Wielkopolski – 16 rodzin
tj. 48 osób, z OPS Śrem – 6 rodzin – 16 osób oraz osoby
bezdomne kobiety i mężczyźni tj. 35 osób. Dla tego programu
zorganizowano 7 transportów żywności z WBŻ w Poznaniu w sumie
przewieziono 8 ton 958,16 kg żywności. Wydano w sumie 926
paczek w skład, których weszły następujące artykuły: groszek z
marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraki, sok
jabłkowy, powidła, makaron jajeczny i kukurydziany, ryż, kasza
gryczana, herbatniki, mleko, ser żółty, szynka drobiowa,
pasztet wieprzowy, filet z makreli, cukier miód, olej, gołąbki
w sosie pomidorowym. Każda z osób otrzymała przez okres
trwania programu POPŻ około 52,3 kg.
W ramach tego programu 46 osób wzięło udział w 2-ch
warsztatach (edukacja finansowa oraz warsztaty kulinarne,
które cieszyły się ogromnym zainteresowanie.
Żywność dodatkowa w ramach opłacanej składki członkowskie.
Żywność została przywieziona 2-razy w m-cu z małą różnicą,
druga połowa marca i pierwsza kwietnia w związku z
koronawirusem COVID-19. Już w drugiej połowie kwietnia
powrócono do transportów żywności w odpowiednim reżimie
sanitarnym przez cały rok, sposobie wydawania i ograniczenia
kolejek.
Ogółem przywieziono 28 ton 352,5 kg żywności. Były to produkty
nabiałowe, pieczywo, dania gotowe, warzywa, napoje, produkty
rybne, wafle, słodycze, lody i inne.
Skorzystało każdego miesiąca 90 -93 rodziny tj. 486-528 osób,
przeciętnie przez cały rok osoby otrzymały 53 kg. żywności.
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wielkopowierzchniowymi o nie marnowaniu żywności przywieziono
1 tonę 660 kg różnego rodzaju artykułów: nabiał, puszki rybne,
pasztety, pieczywo, owoce i warzywa. Większość żywności to po
terminie ważności a owoce i warzywa wymagały przebrania, sta
decyzja osób odbierających zróżnicowania, nawet odmowa. W
Banku Żywności pracowało 10 wolontariuszy, którzy rozładowali
transporty, segregowali artykuły oraz wydawali paczki z
wyznaczonych terminach. Ponadto 2 osoby bezdomne obsługiwali
transporty, a były 2 razy w każdym m-cu.

