Manuál pro dobrovolníky NPS 2017
Milí dobrovolníci,
děkujeme, že jste se rozhodli zapojit do 5. ročníku Národní potravinové sbírky. Její úspěch závisí
především na vás, vašem úsilí a čase, který budete této sbírce věnovat, čehož si velmi ceníme. Pro
lepší orientaci jsme pro Vás připravili tento manuál, kterému před sbírkou věnujte chvilku pozornosti.
O Národní potravinové sbírce:
Národní potravinová sbírka se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017 od 8.00 do 20.00 hod. ve
vybraných prodejnách po celé České republice.
Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank,
Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou ČR.
Během celého dne budou moci zákazníci obchodních řetězců darovat trvanlivé potraviny a vybrané
druhy drogistického zboží do košíků za pokladnami. Darované zboží poputuje do potravinových bank
a následně organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Na sbírce se v letošním roce podílí obchodní
řetězce Tesco, Globus, Penny, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro a drogerie dm markt a ROSSMANN.
Záštitu nad akcí udělil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.
Důvodem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že i v České
republice je chudoba problémem a že i zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami
nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.
Průběh sobotní sbírky 11. listopadu:
Za každý ze zapojených obchodů zodpovídá předem vybraná nezisková organizace (potravinová
banka v daném regionu, Armáda spásy, NADĚJE apod.), která je zodpovědná za koordinaci
dobrovolníků i svoz darovaného zboží. V každém obchodě je stanoven koordinátor dobrovolníků, od
kterého na místě dostanete zástěry s logem sbírky (po skončení je třeba vrátit v prodejně), označené
nákupní košíky pro výběr potravin a informační letáky. Obchodní řetězce dobrovolníkům poskytnou
zázemí pro osobní věci a zajistí základní občerstvení.
Náplň práce dobrovolníka:
•

Informovat veřejnost o konání sbírky, o tom, komu je pomoc určena a co je možné darovat
(viz informace na letáku).
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•
•
•

Rozdávat informační letáky se seznamem potravin a drogerie vhodných k darování u vchodu
do každého obchodu (pozor, v některých obchodech je vchodů více).
Vybírat potraviny a drogistické zboží od dárců do připravených nákupních košíků s logem
sbírky za pokladnami.
Naskládat vybrané zboží do vyčleněných krabic s cílem připravit zboží na převoz do
potravinových bank a charitativních organizací a pomoci s jejich naložením do aut.

Místo a čas práce dobrovolníka:
•

•
•

Každý dobrovolník nahlásí předem své časové možnosti koordinátorovi dobrovolníků pro
daný obchod. Dobrovolníci se během dne vystřídají a předají si potřebné pomůcky. Sbírka
probíhá jen v sobotu 11. 11. 2017 od 8.00 do 20.00 hod.
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 hypermarketu, v případě potřeby může být více takových sběrných
míst). Detaily předem domluví koordinátor dobrovolníků s kontaktní osobou v hypermarketu.

Pomůcky:
•
•
•
•
•

Zástěra s logem projektu, kterou musí mít každý dobrovolník.
Letáky s informacemi o sbírce, potravinách a drogerii vhodných pro darování.
Nákupní košíky označené logem sbírky pro výběr potravin – na každé prodejně 5 ks.
Kartonové krabice s logem sbírky nebo „banánovky“ pro převoz potravin.
Všechny potřebné pomůcky zajistí váš koordinátor dobrovolníků (na informacích či u jiné
kontaktní osoby v prodejně), po skončení směny, či samotné sbírky je od dobrovolníků
vybere.

OTÁZKY/ODPOVĚDI
Kdy mohu darovat? Sbírka se koná jen jeden den a to 11. listopadu v době od 8.00 do 20.00 hod.,
v závislosti na otevírací době prodejny. Po celou tuto dobu je možné darovat potraviny a drogistické
zboží jen ve vybraných a zapojených prodejnách, které jsou zveřejněny na webových stránkách
www.potravinypomahaji.cz, v záložce KDE SE ZAPOJIT. Je to jedinečná příležitost potraviny a
drogistické zboží darovat jako jednotlivec a přidat se tak k potravinovým bankám, maloobchodním
prodejcům a výrobcům potravin, kteří touto formou podporují potřebné během celého roku.
Jaké potraviny a drogerii mohu darovat? Darovat je možné všechny trvanlivé potraviny a vybrané
druhy drogistického zboží, jejichž seznam je vypsaný na letáku a který je také možné najít na
stránkách http://potravinypomahaji.cz/seznam-ktere-potraviny-nejlepe-darovat/.
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Kde mohu potraviny a drogerii darovat? Potraviny a drogerii vybírají naši dobrovolníci přímo na
provozovně za pokladnami, kteří je ukládají do nákupních košíků s logem sbírky.
Komu je pomoc určena? Pomoc je určena lidem v nouzi ve vašem kraji. Jde o klienty sociálních
zařízení a charitativních organizací, jejichž životní situace je natolik tíživá, že si nemohou zajistit
základní potraviny vlastními silami. Jedná se např. o matky s dětmi v azylových domech, děti
v dětských domovech, seniory, lidi s handicapem, lidi bez domova a další. Byť mají některé z těchto
institucí (dětské domovy či domovy pro seniory) příspěvek na jídlo od státu, díky darovanému jídlu
mohou ušetřené prostředky investovat jinam či stravu obohatit. Potřebnost pomoci dokládají čísla.
Více než 14 % obyvatel Česka je ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. Právě těm bude
směřovat pomoc z Národní potravinové sbírky. O konkrétních příjemcích v daném městě se
informujte u koordinátora nebo vedoucího dobrovolníků.
Kdo akci organizuje? Kdo je Byznys pro společnost? Kdo jsou Potravinové banky?
Hlavní organizátor je Byznys pro společnost a vše připravuje a koordinuje ve spolupráci s Českou
federací potravinových bank a Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou Česká republika.
Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného
podnikání v České republice. Motivuje a podporuje firmy, aby do svých činností zaváděly principy
trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). Tyto zásady
zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti,
zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí. Více o platformě se také dozvíte na webové
adrese www.byznysprospolecnost.cz.
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. Více také na www.potravinovabanka.cz.
Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60
registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.
Více také na www.armadaspasy.cz.
NADĚJE je ryze česká nezisková nevládní organizace založená na křesťanských principech. Není spjata
s žádnou církví. Od svého vzniku v r. 1990 založila pobočky, v nichž poskytuje své služby, již ve 23
městech České republiky. Pomáhá a stará se především:
•
•
•
•

LIDI VE STÁŘÍ – ročně zajišťují důstojný život i v této jeho etapě 800 lidem.
LIDI BEZ DOMOVA – ročně poskytují 152 000 noclehů těm, kteří nemají, kam jít.
LIDI S HANDICAPEM – ročně poskytují péči 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným
handicapem.
OHROŽENÉ RODINY – ročně pomáhají 550 rodinám v sociální nouzi.
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•

OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ – v klubech NADĚJE ročně naplňuje aktivitami volný čas 600 dětem a
mladým lidem.

Více na www.nadeje.cz
Charita ČR je nezisková organizace, která poskytuje pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez ohledu
na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory. Nepřímo pak pomáhá Charita lidem v
nouzi i tím, že na jejich situaci upozorňuje a usiluje o zlepšení. Více na www.charita.cz
Kdo a jak se již letos do NPS zapojil?
Do projektu se zapojily obchodní řetězce Tesco, Globus, Penny Market, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA,
Makro a drogerie dm markt a ROSSMANN. V den sbírky se rozhodly umožnit ve svých vybraných
provozovnách podmínky k tomu, aby mohli i zákazníci podpořit tento projekt a darovat potraviny
potřebným. Partnery jsou také: společnost Raben, která pomáhá s odvozem vybraného zboží, Hamé,
Agrofert, kteří darují své výrobky přímo konkrétním organizacím a další. Hlavní mediální partner je
Český rozhlas a mediální partner Deník a časopis Týden.
Nejde jen o to, aby hypermarket více prodal?
Obchodní řetězce i výrobci darují potraviny potravinovým bankám sami během celého roku. Cílem
sbírky je upozornit na problém lidí v nouzi a zapojit do dárcovství veřejnost. Možnost darovat a
pomoci lidem v nouzi ve svém kraji tak dostane v tento den každý. Potravinové sbírky jsou tradiční
podzimní či předvánoční událostí v mnoha státech Evropské unie, v České republice se však podobná
akce koná teprve popáté.
Mohu darovat něco, co přinesu s sebou?
Pokud jde o trvanlivou potravinu nebo drogistické zboží z našeho seznamu, je takové darování
možné.
Další podrobnosti také najdete na adrese www.potravinypomahaji.cz nebo na Facebooku sbírky.
Jak vypadá den dobrovolníka ve zkratce, můžete vidět ve videu zde: http://bit.ly/2xDVpN8
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