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Wykaz pojęd 

PO PŻ Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 

osoby korzystające z PO PŻ 

(zakres wsparcia dla tych 

osób lub rodzin nie będzie 

powielał działao, które dana 

osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działao 

towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ) 

osoby, otrzymujące pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłku, 

które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnid sobie/rodzinie 

odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiad 

będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości 

odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Art. 7. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z 

powodu m.in: 

1) ubóstwa; 

2) bezdomności; 

3) niepełnosprawności; 

4) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

znaczny stopieo 

niepełnosprawności 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 

sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie 

w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról 

społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w 

związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

umiarkowany stopieo 

niepełnosprawności 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z 

naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do 

pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej 

albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

niepełnosprawnośd sprzężona O niepełnosprawności sprzężonej mowa jest wówczas, gdy jest ona 
złożona, podwójna lub wieloraka, bądź też towarzyszy jej dodatkowe 
kalectwo. Upośledzenie sprzężone występuje u osoby u której stwierdza 
się dwie lub więcej niepełnosprawności, powodowane jednym lub 
kilkoma czynnikami endo lub egzogennymi w różnych okresach życia, co 
dotyczy także okresu prenatalnego. 



 

osoba z zaburzeniami 

psychicznymi 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do 

osoby: 

a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

b) upośledzonej umysłowo, 

c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze 

stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeo psychicznych, a 

osoba ta wymaga świadczeo zdrowotnych lub innych form pomocy i 

opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym 

dochód na członka w rodzinie 

poniżej progu ustaw. - 

dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryt. dochod. (na 

os. samotnie gospodarującą 

lub na os. w rodzinie) zg. z 

ust. o pomocy społ. z dnia 

12.03.2004 r. 

1. Dochód nie przekracza 951 zł (150% właściwego kryterium 
dochodowego) – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
której dochód nie przekracza kwoty 634 złotych (kryterium 
dochodowe osoby samotnie gospodarującej), 

2. Dochód nie przekracza 771 zł (150% właściwego kryterium 
dochodowego) w przypadku osób w rodzinie, w której dochód 
na osobę nie przekracza kwoty 514zł (kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie” 

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 

wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz innych okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.  

doświadczanie wielokrotnego 

wykluczenia 

To osoby doświadczające wykluczenia z powodu więcej niż jednej z 

przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Osoby lub rodziny zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięd w obszarze  

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 są to: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeo z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 

spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym;  

c)  osoby  przebywające  w  pieczy  zastępczej  lub  opuszczające  pieczę  

zastępczą  oraz rodziny  przeżywające  trudności  w  pełnieniu  funkcji  

opiekuoczo-wychowawczych, których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej;  



 

d) osoby  nieletnie,  wobec  których  zastosowano  środki  zapobiegania  i  

zwalczania demoralizacji  i  przestępczości  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  26  

października   1982   r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2014 r. poz. 382);  

 

 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  

społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);  

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej je 

den z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na koniecznośd 

sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;  

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 

20 kwietnia 2004 r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  

i) osoby niesamodzielne;  

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkao 

w rozumieniu Wytycznych Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  

zakresie  monitorowania  postępu rzeczowego i realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020;  

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  

l) osoby korzystające z PO PŻ. 

Osoba niesamodzielna Osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawnośd wymagają opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego. Czynności dnia 

codziennego: kąpanie się, ubieranie się i rozbieranie, korzystanie z 

toalety, wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel, samodzielne 



 

jedzenie, kontrolowanie wydalania moczu i stolca. 

 

Definicja z projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym:  

Oznacza to osobę, w stosunku do której wydano orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem na 

stopieo niesamodzielności, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 

niepełnosprawnych  (Dz.U.  z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm. 

Osoba starsza Osoba która ukooczyła 60 rok życia 

 

 

 

 


