
WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW POPŻ 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2021 – forma zdalna 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE REALIZACJI WARSZTATÓW: 

Bloki tematyczne prowadzone w formie zdalnej przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej: 

1. Warsztaty dietetyczne – „Fajne babeczki”  - rodzaje mąki i jej właściwości zdrowotne 

2. Warsztaty kulinarne – „Fantazje makaronowe” – rodzaje makaronów i ich zastosowanie z produktami z POPŻ 

3. Warsztaty edukacji ekonomicznej – „Finanse na talerzu” – projektowanie wydatków żywieniowych 

Czas trwania warsztatów: około 2 tygodnie od wysłania maila zgłoszeniowego przez uczestnika na: 

popzcaritaslomza@gmail.com 

1. Placówka OPL zgłasza udział podopiecznych w warsztatach -  przesyła deklaracje i listy zbiorcze kandydatów 

do warsztatów edukacyjnych w formie zdalnej do Caritas Diecezji Łomżyńskiej. 

2. Uczestnik Podprogramu 2021 zgłasza swój udział poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej (załącznik nr1) 

w  warsztatach w placówce, do której zgłosił swój odbiór żywności w ramach programu żywnościowego. 

3. Podział na grupy warsztatowe: dzieci (wiek do 15 roku życia), młodzież i dorośli (wiek od 15 roku życia do 65 

roku życia), seniorzy (wiek powyżej 65 roku życia) 

4. Caritas dostarcza do OPL pakiety warsztatowe do przekazania dla uczestników warsztatów – 1kpl na rodzinę. 

Skład pakietu: materiały edukacyjne (zostaną przesłane na mail z deklaracji), foremki do babeczek, mąka, 

które mają na celu ułatwienie wykonanie zadań zaliczeniowych. 

5. Każdy członek rodziny zgłoszony do warsztatów, po pozytywnym zaliczeniu danego bloku tematycznego ma 

prawo do udziału w losowaniu „Fajne nagrody”, gdzie między innymi do wygrania będzie: pojemnik na 

żywność, parasolka, piknikowa ściereczka, fartuch kuchenny, kosz słodkości, kosz przypraw, kosz 

kosmetyczny, przybory szkolne, zabawki itp. Wylosowane nagrody będą do odebrania w miejscu gdzie były 

podpisywana deklaracja uczestnictwa. 

6.  Czas trwania warsztatów zdalnie  około 2 tygodnie od dnia otrzymania pierwszego maila od Organizatora  - 

mail warsztatowy: popzcaritaslomza@gmail.com  

7. Warsztaty mają charakter edukacyjny, ale są też formą zabawy i integracji rodzinnej. Warsztaty zostały 

stworzone z myślą o dzieciach, młodzieży, rodzicach oraz dziadkach, aby poprzez zabawę zmotywować   

do prawidłowych nawyków żywieniowych, umożliwić zdobycie wiedzy na temat prawidłowego stylu życia oraz 

są forma integracji rodzinnej w czasach izolacji społecznej z powodu pandemii. 

8. Każdy uczestnik na podstawie otrzymanych materiałów zobowiązany jest do wykonania łącznie 3 zadań w 

każdym bloku tematycznym (3 bloki) w wyznaczonym przez prowadzącego warsztaty czasie. Każdy członek 

rodziny otrzyma inne zadanie. Czas na realizacje wszystkich zadań dwa tygodnie od dnia wysłania maila 

zgłoszeniowego. Zadania zostaną wysłane na wskazany mail w deklaracji. W przypadku, gdy nie otrzymacie 

Państwo żadnej wiadomości  (proszę sprawdzić folder spam) w terminie 3 dni od dnia wypełnienia deklaracji 

prosimy o kontakt tel. 602265563. Wykonane zadania/odpowiedzi należy odesłać na adres mailowy 

popzcaritaslomza@gmail.com w celu weryfikacji czy zadanie zostało wykonane poprawnie. Odpowiedź czy 

zadanie zostało wykonane poprawnie otrzymają Państwo w mailu zwrotnym. W razie jakichkolwiek 

problemów związanych z zadaniami uczestnik warsztatów może się zgłosić o pomoc do osoby prowadzącej 

warsztaty. 

1. Przykładowe zadania do wykonania: 
- rozwiązywanie krzyżówek oraz quizów o tematyce zdrowia, 
- wykonanie plakatu edukacyjnego 
- przygotowanie przekąski lub potrawy z użyciem mąki i form do babeczek, makaronu 
5.  Na zakończenie warsztatu i pozytywnych zaliczeniach zadań uczestnik otrzyma maila z informacją dotyczącą 
udziału w loterii „Fajne nagrody”.   
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                               Załącznik nr 1 

         

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH 

 W RAMACH Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2021 – forma zdalna 

Bloki tematyczne prowadzone w formie zdalnej przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej: 

1. Warsztaty dietetyczne – „Fajne babeczki”  - rodzaje mąki i jej właściwości zdrowotne 

2. Warsztaty kulinarne – „Fantazje makaronowe” – rodzaje makaronów i ich zastosowanie z produktami z POPŻ 

3. Warsztaty edukacji ekonomicznej – „Finanse na talerzu” – projektowanie wydatków żywieniowych 

Czas trwania warsztatów: około 2 tygodnie od wysłania maila zgłoszeniowego przez uczestnika na: 

popzcaritaslomza@gmail.com 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w warsztatach, organizowanych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 

2. Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z tematyką i formą niniejszych warsztatów, którą w całości akceptuję i 

zobowiązuję się do uczestnictwa w przewidzianych dla mnie formach wsparcia.  

3. Zobowiązuję się do kontaktu mailowego z osobą prowadząca warsztaty w celu potwierdzenia udziału w zajęciach 

organizowanych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej w terminie wyznaczonym przez prowadzącą. 

4. Oświadczam, ze spełniam wszystkie kryteria uprawniające mnie do udziału w warsztatach. 

5. Zgłaszam chęć udziału rodziny (proszę wpisać imiona i nazwiska osób, wiek) – zgodnie ze skierowaniem OPS do 

programu PODPROGRAM 2021: 

- dzieci (wiek do 15 roku życia) - imię………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- młodzież i dorośli (wiek od 15 roku życia do 65 roku życia) - imię…………………………………………………….…………………… 

- seniorzy (wiek powyżej 65 roku życia)- imię …………………………………………………………………………………………………………… 

6. Potwierdzam odbiór pakietu warsztatowego 

 

7. Mój kontakt mailowy do warsztatów: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Z pomocy żywnościowej korzystam w parafii/OPS*…………………………………………………………………..(nazwa placówki) 

 

 

Miejscowość, data …………..…………….…………….. podpis czytelny osoby na którą wystawione jest skierowanie do pomocy żywnościowej 
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