
Podprogram 2018 1/4

Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych za okres od dnia podpisania umowy  do 30.06.2019

1. Zestawienie ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu (wskaźniki produktu)                                                                         

Lp.

Nazwa Organizacji art. warzywne i owocowe art.. skrobiowe art. mleczne art. mięsne cukier tłuszcze dania gotowe

fasola biała ryż biały kasza gryczana mleko UHT cukier biały

1 1,8 1,8 0,8 0,525 0,9 2,25 0,25 1,5 0,75 0,4 3,5 1,2 1,5 1,05 0,32 0,18 0,85 2 0,2 2 0,8

2 Stratry [t/tyś. L]

Razem [ wydania + straty] 1,8 1,8 0,8 0,525 0,9 2,25 0,25 1,5 0,75 0,4 3,5 1,2 1,5 1,05 0,32 0,18 0,85 2 0,2 2 0,8

1810

0

2. Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu (wskaźnik rezultatu)

Lp.

Liczba osób objęta pomocą żywnościową

Płeć Wiek Grupy odbiorców

Kobiety Mężczyźni Bezdomni Niepełnosprawni

1 513 269 241 93 102 318 51 209 10 244

Lp.

0

Ogółem

1 310 203 513

Miejsce i data Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym

Załącznik nr 9

groszek z 
marchewką

koncentrat 
pomidorowy

buraczki 
wiórki

powidła 
śliwkowe

makaron 
jajeczny

makaron 
kukurydziany 
bezglutenowy

herbatniki maślane ser podpuszczkowy 
dojrzewający

szynka 
drobiowa

szynka 
wieprzowa 

mielona

pasztet 
wieprzowy

kabanosy 
wieprzowe

filet z makreli w 
oleju

miód 
nektarowy 

wielokwiatow
y

olej 
rzepakowy

gołąbki w sosie 
pomidorowym

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
 (w tonach)

ilość
 (w tys. litrów)

ilość 
(w tonach)

ilość 
(w tonach)

ilość 
(w tonach)

ilość 
(w tonach)

ilość 
(w tonach)

ilość 
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tonach)

ilość
(w tys. litrów)

ilość
(w tonach)

Ilośc ogółem art.. Spożywczego 
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Liczba przekazanych paczek 
żywnościowych (szt.) (wskaźnik 
produktu)

Liczba przekazanych posiłków (szt.) 
(wskaźnik produktu)
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3. Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w podziale na 
wysokość dochodu w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia 
wskaźników krajowych Liczba osób objęta pomocą żywnościową 

w podziale na wysokość dochodu 
do 100% 
kryterium

100% - 200% 
kryterium
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