POMÁHEJTE S NÁMI!
Oblastní charita Břeclav ve spolupráci s prodejní sítí potravin Enapo se rozhodli, nabídnout svým
zákazníkům možnost pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi, formou trvanlivých potravin a
hygienických potřeb.
Zákazník může v označených prodejnách Enapo zakoupit a po zaplacení
vložit trvanlivé potraviny a hygienu do označeného drátěného koše ( koš je
označený plakátem projektu), který je umístněný za pokladnami.
Zákazník si vybírá z doporučených trvanlivých potravin a hygienických
pomůcek označených logem (košík se srdíčkem) nebo si je vybírá dle
vlastního uvážení, avšak vždy se musí jednat o výrobek s dlouhou dobou
trvanlivosti.

Prodejny zapojené do projektu Pomáhejte s námi! :
BOŘETICE (Potraviny Enapo č.160, Bořetice 142)
BŘECLAV (Potraviny Enapo č.150, Na Valtické 718)
BŘEZ Í (Potraviny Enapo č. 152, Březí 28)
MIKULOV (Potraviny Enapo č. 198, Náměstí 15)
MORAVSKÁ NOVÁ VES (Potraviny Enapo č. 151 , Náměstí Republiky 790)
NOVOSEDLY (Potraviny Enapo č. 209, Novosedly 10)

VHODNÉ POTRAVINY: CUKR KRYSTAL, NUDLOVÉ INSTANTNÍ POLÉVKY, PAŠTIKY (100G), RÝŽE,
MÜSLI TYČINKY, ČAJ PORCOVANÝ NEBO INSTANTNÍ, RYBY V KONZERVĚ, SUŠENÉ MLÉKO,
LUŠTĚNINY, MASOVÉ KONZERVY
VHODNÉ HYGIENICKÉ POTŘEBY: MÝDLA (i tekuté), ŠAMPÓNY, ZUBNÍ PASTY + KARTÁČKY,
PLENY PRO DĚTI, JEDNORÁZOVÉ HOLÍCÍ STROJKY, PĚNA NA HOLENÍ, SPREJ DO BOT PROTI
ZÁPACHU, PRACÍ PRÁŠEK, UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ NA PODLAHU

Potraviny budou po naplnění koše převezeny na sídlo Oblastní charity Břeclav a poté prostřednictvím
vybraných služeb budou přidělovány lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Potraviny a hygienu
přiděluje pracovník zařízení na základě rozhovoru s uživatelem služby a jeho momentální situace.

Sociální služby Oblastní charity Břeclav, kam poputují vybrané potraviny a hygiena:

AZYLOVÝ DŮM
SLUŽBA PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Azylový dům je sociální služba, která pomáhá mužům a ženám, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou a
chtějí svou nepříznivou životní situaci aktivně řešit. Uživatelům poskytujeme ubytování, zázemí pro
zajištění osobní hygieny, kuchyň, kde si sami vaří a pomáháme jim při hledání práce, ubytování, s
vyřízením osobních záležitostí na úřadech, s řešením dluhů, s hospodařením s penězi atd.
Služba je poskytována v Břeclavi a uživatelé ji využívají zpravidla 1 rok. Kapacita zařízení je 30 lůžek. V
roce 2013 tuto službu využilo 76 osob.
Vybrané potraviny a hygiena budou sloužit těmto lidem při příchodu na Azylový dům, na společné vaření,
tedy na volnočasové činnosti, které slouží k smysluplnému trávení volného času a získávání
společenských návyků, při opoždění sociálních dávek a při nečekaném zhoršení situace uživatele služby
apod.

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI
SLUŽBA PRO MATKY V TÍSNI
Domov svaté Agáty Břeclav je azylový dům, který poskytuje sociální službu těhotným ženám a matkám s
dětmi ( do 18 let věku dítěte), které se ocitly bez střechy nad hlavou. Zařízení pomáhá ženám, které se
aktivně podílí na řešení nepříznivé situace. Pomáháme například s vedením domácnosti spojenou s
finančním plánováním, péčí o děti, hledáním právní pomoci, hledáním zaměstnání, následného bydlení
nebo s vyřizováním osobních záležitostí.
Celková kapacita zařízení je 40 lůžek. V roce 2013 jsme poskytli sociální službu 43 uživatelkám a 66
dětem. Sociální služba, která se uživatelkám poskytuje zpravidla nepřevyšuje jeden rok.
Darované potraviny a hygienické potřeby pro matky s dětmi by se využily zejména na pomoc uživatelce a
jejím dětem při příchodu do azylového domu, kdy potřebují poskytnutí základního potravinového a
hygienického servisu, dále při opoždění výplaty sociálních dávek a při volnočasových aktivitách spojených
s přípravou občerstvení na společně pořádaných akcích pro děti. Mezi tradičně pořádané akce v Domově
svaté Agáty patří maškarní karneval, pyžamové odpoledne, kreativní workshopy, oslava Dne dětí,
sportovní odpoledne a vánoční večer spojený s rozdáváním dárků.

KONTAKTNÍ CENTRUM
NÍZKOPRAHOVÁ SLUŽBA PRO UŽIVATELE DROG
Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav je zařízení, které pomáhá uživatelům drog a jejich
blízkým řešit problémy spojené s užíváním drog a tím současně chrání populaci drogami nezasaženou.
Hlavním posláním je snižovat zdravotní rizika a pomáhat řešit sociální problémy způsobem vstřícným ke
každému, kdo se rozhodne vyhledat pomoc.

Poskytujeme výměnný program, základní zdravotní ošetření, testování infekčních chorob, potravinový a
hygienický servis a poradenství zaměřené na řešení zdravotních, sociálních, psychologických, vztahových,
rodinných, právních a jiných problémů.
V roce 2013 využilo služeb Kontaktního centra celkem 172 osob, s nimiž bylo realizováno 1757 kontaktů.
Individuální poradenství bylo poskytnuto celkem 494x (včetně poradenství pro rodiče a osoby blízké
klientům). Potravinový servis byl poskytnut 222x a hygienický servis 220x.
Darované potraviny a hygiena budou sloužit uživatelům, kteří se ocitnou bez přístřeší.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
SLUŽBA PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Nízkoprahové denní centrum (NDC) pomáhá lidem, kteří ztratili přístřeší a sami nedokážou řešit svou
tíživou životní situaci. Poskytuje sociální poradenství, zajišťuje potravinový a hygienický servis, služby
šatníku a zázemí denní místnosti.
V roce 2013 byla služba opakovaně poskytována více než 330 osobám z celého okresu Břeclav. Ztrátou
přístřeší je (především díky exekucím) ohroženo stále větší množství lidí. Za posledních 6 let zaznamenalo
NDC pětinásobný nárůst objemu služby.
Vybrané potraviny budou využity v rámci poskytování potravinového servisu, který je jednou ze základních
činností tohoto zařízení.

Kontaktní údaje:

http://breclav.charita.cz/pomahejte-s-nami/
Veronika Heklová (koordinátorka projektu za Břeclav, 519 372 719, 737 278 272,
veronika.heklova@charita.cz, Azylový dům Břeclav - vedoucí zařízení)
Jana Studýnková (zodpovědná osoba za svoz potravin z prodejen, evidenci a uskladňování,
koordinátorka dobrovolníků, 519 331 443, 605 233 403, jana.studynkova@charita.cz)
Pavlína Božková (asistentka projektu - propagace, evidence dalších zájemců, PR, Asistentka
fundraisingu a propagace, 603 423 894, pavlina.bozkova@charita.cz)

