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DOBROVOLNÍKA

Milí dobrovolníci,
děkujeme, že jste se rozhodli zapojit do Sbírky potravin. Úspěch sbírky závisí především na Vás,
Vašem úsilí a čase, který budete této sbírce věnovat. Za to Vám patří velké díky, bez Vás by to
nešlo 😊.
Sbírka potravin se uskuteční v sobotu 18. května 2019 od 8:00 do 18:00
Sbírku organizuje Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Charitou ČR, Nadějí,
Armádou Spásy a Slezskou Diakonií.
Během konání sbírky budou moci zákazníci darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží do
košíků za pokladnami. Darované zboží poputuje do regionálně příslušných potravinových bank
a následně organizacím, které pomáhají lidem v nouzi.
Průběh sbírky:
Za každý ze zapojených obchodů zodpovídá vybraná nezisková organizace (potravinová banka
či její odběratelská organizace), která je zodpovědná za koordinaci dobrovolníků a svoz
darovaného zboží. V každém obchodě je stanoven koordinátor dobrovolníků, od kterého na
místě dostanete zástěru s označením „Sbírka potravin“ (po skončení je třeba vrátit zástěru
koordinátorovi, který ji přibalí k vybraným potravinám), označené nákupní košíky pro výběr
potravin a informační letáky. Každý obchod zajistí dobrovolníkům zázemí pro osobní věci a
měl by zajistit základní občerstvení.
Náplň práce dobrovolníka:





Informovat zákazníky o konání sbírky, o tom, komu je pomoc určena a co je možné
darovat.
Rozdávat u vchodu informační letáky se seznamem vhodných potravin a
drogistického zboží k darování.
Vybírat za pokladnami potraviny a drogistické zboží od dárců do připravených nákupních
košíků s logem sbírky.
Naskládat vybrané zboží do vyčleněných krabic („banánovek“) tak, aby bylo
připraveno k odvozu potravinovou bankou či jinou neziskovou organizací.

Místo a čas práce dobrovolníka:


Každý dobrovolník nahlásí předem své časové možnosti koordinátorovi
dobrovolníků pro daný obchod. Dobrovolníci se během dne mohou vystřídat a
předat si potřebné pomůcky. Sbírka se koná jen jeden den.
Dobrovolníci s letáky se budou po celou dobu sbírky pohybovat u všech vchodů do
prodejny.
Dobrovolníci s košíky pro výběr potravin budou za pokladnami (ideálně v místě kudy
nejvíce lidí odchází po zaplacení z obchodu).




Povinná výbava každého dobrovolníka 😊


Zástěra s označením „Sbírka potravin“– musí mít každý dobrovolník (jak u
vchodu, tak za pokladnami), aby byl pro veřejnost dobře identifikovatelný.
 Letáky – se základními informacemi o sbírce. Jejich počet by měl být dostačující, letáky
lze zpětně vybírat z odevzdaných nákupních košíků.
 Banánovky –dobrovolníci do nich uloží vybrané potraviny. Banánovky umístí vzadu na
prodejně tak, aby byly snadno připraveny k odvozu po skončení sbírky.
Všechny pomůcky bude mít k dispozici koordinátor dobrovolníků.
Časté otázky zákazníků
Kdy mohu darovat?
Sbírka se koná jen jeden den v době od 8:00 do 18:00. Po celou dobu je možné darovat
potraviny a drogistické zboží. Je to jedinečná příležitost potraviny a drogistické zboží darovat
jako jednotlivec a přidat se tak k potravinám bankám, maloobchodním prodejcům a výrobcům
potravin, kteří touto formou podporují potřebné lidi během celého roku.
Jaké potraviny je možné darovat?


Konzervy (masové, zeleninové)



Dětská výživa



Polévky



Těstoviny



Mléko



Olej



Rýže



Luštěniny



Základní a dětské drogistické zboží

V podstatě jakoukoliv trvanlivou potravinu (tedy tu, co se nezkazí, když bude mimo ledničku).
Ovoce a zelenina není vhodná k darování. Mohla by se poškodit při transportu a znehodnotit tak
ostatní potraviny.
Kde mohu potraviny a drogistické zboží darovat?
Potraviny a drogistické zboží vybírají naši dobrovolníci přímo na provozovně za pokladnami, a
ukládají je do nákupních košíků s logem sbírky.
Komu je pomoc určena?
Potraviny putují do potravinové banky, odkud jsou poté rozdělovány neziskovým organizacím
v každém regionu. V současné době mají potravinové banky přes 700 neziskových
odběratelských organizací, které pomáhají opuštěný lidem, matkám samoživitelkám,
opuštěným dětem, lidem s mentálním i psychickým postižením. Všechny potraviny zůstávají
v české republice. Neopouštějí hranice ani státu.
Potravinové banky jsou nevládní a nenáboženské instituce s humanitárním zaměřením.
Shromažďují zdarma potraviny, skladují je a přidělují je humanitárním nebo charitativním
organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Často se jedná o potraviny,
které by jinak byly vyhozeny (po datu minimální trvanlivosti, nesplňující „estetické
standardy“…).
Mohu darovat něco, co přinesu s sebou?
Ano, pokud se jedná o trvanlivou potravinu nebo drogistické zboží v neporušeném obalu. Nelze
darovat potraviny po stanoveném dni spotřeby. Rovněž není možné darovat domácí výrobky
(např. zavařeniny, domácí uzeniny).

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní,
ale proto, že jsou k nezaplacení.“
Děkujeme za vaši pomoc!

