Slovenská republika sa zapojila v roku 2011 do Programu dávok potravín pre
najodkázanejšie osoby z interven ných zásob. Program je financovaný z Európskeho
po nohospodárskeho a záru ného fondu a na Slovensku ho administruje Pôdohospodárska
platobná agentúra. V rámci dávok potravín Pôdohospodárska platobná agentúra poskytne
hladnú múku – 20 kg a bezvaje né cestoviny – 20 kg, ktoré budú distribuova schválené
charitatívne organizácie. 2022566073V Slovenskej republike budú distribuova dve
charitatívne organizácie, a to: Potravinová Banka Slovensko, kpt. Nálepku 19, 082 01
Lipany a Služby Božieho Milosrdenstva, nezisková organizácia, Lackov 5. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica prizvala ku spolupráci nezisková organizácie
Služby Božieho milosrdenstva, Lackov.
Poberate mi pomoci sú:
- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách,
- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
- obyvatelia v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
- obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti,
- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
- fyzické osoby, ktoré sú poberate mi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke,
- osoby na hranici životného minima (rodi ia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305 € (nepracujúci
poberatelia starobného, pred asného, invalidného dôchodku.
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca preukáže platným ob ianskym
preukazom a potvrdením alebo rozhodnutím nasledovne:
deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má die a zverené do starostlivosti
predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu,
fyzické osoby, ktoré sú poberate mi dávky hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia
potvrdenie, ktoré vydá príslušný ÚPSVaR,
osoby na hranici životného minima – predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný ÚPSVaR,
poberatelia dôchodku, ktorých výška nepresahuje 305 € (nepracujúci poberatelia
starobného, invalidného, pred asného dôchodku) – predložia k nahliadnutiu rozhodnutie
zo Sociálnej pois ovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie o valorizácii
dôchodku k 01.01.2011 alebo potvrdenie zo Sociálnej pois ovne o výške poberaného
dôchodku.

