Darované potraviny z projektu Oblastní charity Břeclav a prodejní sítě potravin Enapo
Pomáhejte s námi slouží uživatelům sociálních služeb prevence - Azylový dům Břeclav, Nízkoprahové
denní centrum Břeclav, Kontaktní centrum pro uživatele drog, Domov svaté Agáty.
Za rozdělování potravin zodpovídá vedoucí zařízení, popřípadě pracovník/pracovníci, které určí
vedoucí. Každý pracovník, který bude potraviny rozdělovat musí být seznámen s metodickým pokynem s
názvem Pomáhejte s námi-systém evidence a rozdělování potravin.
Koordinátorka projektu:
Veronika Heklová (737 278 272, veronika.heklova@caritas.cz)
Zodpovědná osoba za svoz potravin a následné rozdělování potravin na jednotlivá zařízení, dle
požadavku vedoucích:
Jana Studýnková (605 233 403, jana.studynkova@charita.cz)
Zodpovědná osoba za propagaci a fundraising:
Pavlína Božková (603 423 894, pavlina.bozkova@charita.cz
Příloha:
Evidenční list potravin (excelová tabulka, list 1)
Výdejový list potravin (excelová tabulka, list 2)
Potraviny na základě telefonátu vyzvedává vedoucí dobrovolníků, Jana Studýnková, přivezené
potraviny eviduje do excelové tabulky (eviduje i město či obec, odkud potraviny přivezla) s názvem
Evidenční list potravin (excelová tabulka, list 1) a posléze tabulku posílá všem vedoucím služeb prevence.
Vedoucí si ze seznamu potravin vybere potraviny a jejich počet (do tabulky je označí barevně). Poptávku
pošle zpět Jane Studýnkové na mail, která následně potraviny vloží do krabice a vedoucí zařízení si krabici
vyzvedne. Vždy má přednost vedoucí NDC ve výběru potravin. V případě ostatních vedoucích se
domlouvají mezi sebou, kdo si potraviny vezme, pokud by označili stejné potraviny.
Potraviny je nutné uložit na chladnější, suché místo. Za uskladnění zodpovídá vedoucí zařízení
nebo pověřený pracovník.
Potraviny slouží uživatelům, kteří se ocitli v nouzi a dále k volnočasovým aktivitám s uživateli
služeb. Použité potraviny eviduje vedoucí zařízení nebo pověřený pracovník do Výdejového listu potravin
(excelová tabulka, list 2)
Rozdělování potravin uživatelům služeb:
pobytové služby: Azylový dům a Domov svaté Agáty
 potraviny slouží k volnočasovým aktivitám, nácviku dovedností - vaření, pro děti při organizovaných
aktivitách zařízení
 potraviny slouží uživatelům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci (při příchodu do zařízení - čekají
na vyřízení sociálních dávek, sociální dávky se opozdili, krádež, nečekaný finanční výdaj apod.)
ambulantní služba: Kontaktní centrum s terénním programem
 uživatelům aktivně řešící svou tíživou životní situaci, potřebnost je vyhodnocena týmem zařízení
 za drobnou úhradu pak v rámci „výchovněmotivačního poplatku“ v rámci běžného provozu
potravinového servisu v zařízení



ambulantní služba: Nízkoprahové denní centrum
uživatelům aktivně řešící svou tíživou životní situaci, potřebnost je vyhodnocena vedoucím zařízení
za drobnou úhradu pak v rámci „výchovněmotivačního poplatku“ v rámci běžného provozu
potravinového servisu v zařízení

