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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 1 Preambule

Pomozme našim – sbírka potravin je fakultativní služba Terénního programu Boétheia zřízená za účelem 
rozšíření palety nástrojů pomoci klientům Terénního programu Boétheia.. 

Zakládajícími  subjekty  jsou Terénní  program Boétheia,  Mateřské  centrum Krteček,  Informační  centrum 
Jesenicka a Středisko rozvoje sociálních služeb o.p.s.

 2 Poslání

Posláním Pomozte našim – sbírka potravin je shromažďování potravin a jejich bezplatná redistribuce lidem 
z cílové  skupiny  za  účelem zastavení  sociální  exkluze,  ochrany  lidského  zdraví,  naplnění  základních  lidských 
potřeb a podpory vzniku pocitu přijetí u podpořených osob.

 3 Cílová skupina

Cílová skupina jsou lidé z Mikroregionu Jesenicko starší 18 let, kteří:
• jsou klienty Terénního programu Boétheia, 
• z objektivních a prokazatelných důvodů nemohou obstarat stravu sami, a to legálním, morálním a důstojným 

způsobem tak, aby byli schopni naplňovat i své ostatní základní lidské potřeby, 
• podnikají prokazatelné a účelné kroky, aby ve své nepříznivé situaci nesetrvávali. 

 4 Primární cíle Pomozme našim – sbírka potravin

• Poskytovat potravinovou pomoc lidem z cílové skupiny,
• vyhledávat a shromažďovat zdroje potravinové pomoci.

 5 Sekundární cíle Pomozme našim – sbírka potravin

• Zvyšovat veřejné povědomí o významu a činnosti sociálních služeb,
• rozšiřovat provázanost sociálních služeb a veřejnosti,
• aktivizovat veřejnost a zprostředkovávat nástroje k boji proti sociální exkluzi,
• napomáhat k upevňování vztahů v rámci mezioborové spolupráce.

 6 Zásady Pomozme našim – sbírka potravin

Potravinová pomoc je poskytována:

• zásluhově podle toho, jak se žadatel snaží změnit svou situaci s ohledem na jeho možnosti,
• nenárokově podle možností Pomozme našim – sbírka potravin,
• po  dobu  nezbytně  nutnou,  v  míře  maximálně  odpovídající  spotřebě,  vylučující  vznik  závislosti  na 

potravinové pomoci.
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 7 Organizační struktura 

1) Rada zakladatelských subjektů

Rozhoduje o strategiích rozvoje služby Pomozte našim – sbírka potravin.

2) Realizační tým TP Boétheia:

1. Sociální pracovník

◦ Nese odpovědnost za strategické plánování služby v zakladatelské radě,

◦ rozděluje činnosti a kompetence v rámci realizačního týmu.

2. Koordinátor

◦ Komunikuje se sběrnými místy,

◦ svolává schůze zakladatelských subjektů,

◦ deleguje činnosti na ostatní pracovníky realizačního týmu,

◦ tvoří komunikační článek mezi celým týmem a sociálním pracovníkem.

3. Ostatní členové realizačního týmu

◦ Vykonávají dílčí úkoly, ke kterým jsou pověřeni koordinátorem nebo sociálním pracovníkem.
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2. PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI S KLIENTY

Jednání se zájemcem o službu

Zájemce o potravinovou pomoc musí být klientem TP Boétheia. Jednání se zájemcem o službu se tedy řídí 
standardy kvality TP Boétheia. 

Pravidla pro poskytování potravinové pomoci 

1) Žadatel je klientem Terénního programu Boétheia

• Žádost o potravinovou pomoc podává klient ústně u klíčového nebo sociálního pracovníka.

• Klíčový pracovník nebo sociální pracovník je oprávněn navrhnout potravinovou pomoc pro klienta. 
Klienta o tomto návrhu musí předem informovat.

• Žádost o potravinovou pomoc je evidována v individuálním plánu.

2) Žadatele doporučí vyhledat třetí strana

• Třetí strana dodá kontaktní informace o potenciálním žadateli
• TP Boétheia vyšle terénního pracovníka s nabídkou spolupráce jehož součástí je potravinová pomoc
• Pokud člověk nespadá do cílové skupiny, je kontaktován klíčový pracovník služby, kterou využívá a s 

ním je dohodnut optimální postup (posouzení případu, předání potravin, koncepce pomoci vůči IP)

3) Schválení potravinové pomoci

• O  oprávněnosti  a  rozsahu  poskytnutí  potravinové  pomoci  rozhoduje  sociální  pracovník, 
koordinátor   a  klíčový  pracovník  klienta.  Rozhodovacího  procesu se  mohou účastnit  i  ostatní 
členové realizačního týmu.

• Rozhodující hlas má sociální pracovník.

• Ostatní členové realizačního týmu mají pouze hlas poradní.

• Zdroj pro rozhodování je individuální plán. 

• U klientů na začátku spolupráce je možno jako doporučující subjekty pro rozhodování využít pouze 
osob, které sám klient navrhne (rodina, sousedi, příbuzní a přátelé, OSPOD, pracovník jiné NNO).

• Zápis o rozhodnutí, případně průběhu rozhodování je uveden v individuálním plánu.

4) Poskytnutí potravinové pomoci

• Způsob  poskytování  potravinové  pomoci  je  přizpůsoben  potřebám  klienta.  Čerpání  potravinové 
pomoci  však nesmí vést  ke vzniku závislosti  na potravinové pomoci.  Za toto  zodpovídá klíčový 
pracovník.

• Klíčový  pracovník  stanovuje  koncepci  potravinové  pomoci  před  její  poskytnutím  a  klienta  s  ní 
srozumitelně  seznámí.  Koncepce  obsahuje  informace  o  předpokládané  době,  po  kterou  bude 
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potravinová pomoc poskytována, o cíli (vymanit se z potřeby potravinové pomoci) a plánu (tj. jakými 
dílčími kroky dosáhnout cíle).

• Pokud klient plán poruší, doba potravinové pomoci nebude prodloužena. 

• Za doručení potravin odpovídá koordinátor, který může delegovat ostatní členy realizačního týmu 
tak, aby doručení potravin bylo co nejméně časově náročné.

▪ Při  podezření  na vznik závislosti nebo neoprávněné čerpání  rozhoduje o oprávněnosti  a  rozsahu 
potravinové pomoci celý realizační tým. Vydání potravin konkrétní osobě může být zcela odmítnuto.

▪ Klient má právo v tomto případě na stížnost na způsob poskytované služby. Klíč. Prac. mu toto 
nabídne. Postup se řídí pravidly pro stížnosti. 

5) Akutní potravinová pomoc

• Akutní  potravinovou pomocí  se rozumí poskytnutí  potravin  těsně před nepracovní  dny (víkendy, 
svátky) a žadatel je z objektivních důvodů zcela bez prostředků a je ohroženo jeho zdraví a zdraví 
členů jeho rodiny.

• Posouzení  vhodnosti  poskytnutí  či  neposkytnutí  potravinové  pomoci  je  zcela  v  kompetenci 
kteréhokoli  člena  Realizačního  týmu.  Je-li  to  možné,  je  doporučena  konzultace  se  sociálním 
pracovníkem. 

• O poskytnutí potravinové pomoci bez předchozí konzultace je co nejdříve informován soc. Pracovník 
s odůvodněním poskytnutí pomoci.

• V tomto případě je poskytnuta podpora na dobu nezbytně nutnou. S klientem je dojednána schůzka 
na nejbližší volný termín v pracovním dni. 

5) Zamítnutí potravinové pomoci

• Za vyrozumění klienta odpovídá koordinátor, který může delegovat ostatní členy realizačního týmu.

• Žádost o poskytnutí potravinové pomoci může být zamítnuta z následujících důvodů:

◦ nedostačující zásoby,

◦ žadatel nespadá do cílové skupiny,

◦ potravinová pomoc již  byla poskytnuta v přiměřené  míře a  další  pomoc je  vnímána jako 
neaktivizační a neefektivní ve vztahu k žadateli.

• Odmítnuté  žádosti  jsou  evidovány  v  souboru  Evidence  potravin  (list  Odmítnutí).  Zapsáno  je 
jméno/kód žadatele, datum podání žádosti a důvod odmítnutí.

• Žadatel je informován o jiných možných zdrojích a způsobech řešení (církve apod.).

Individuální projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ č. CZ.1.04/3.2.00/55.00006, realizovaný Městem Jeseník,  je financován 
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

mailto:ad.jesenik@seznam.cz%20


  

Boétheia – společenství křesťanské pomoci, O.Březiny 28/228, 790 01  Jeseník         
IČ: 62352946, DIČ: CZ62352946, č. ú.: 1901398399/0800

tel.: 584 412 669, e-mail: ad.jesenik@seznam.cz , www. boétheia.eu.

Realizátor zakázky č. 05/2012/55.00006
 „ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍCH PROGRAMŮ A FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB“    

v rámci projektu  „Sociální integrace na Jesenicku“ r. č.: CZ.1.04/3.2.00/55.00006.

3. PŘÍJEM A VÝDEJ

3.1 Příjem

• Příjem potravin probíhá ve sběrných místech, kde jsou potraviny dočasně skladovány podle skladovacích 
pravidel.

• Za zvláštních okolností řídí výběr potravin koordinátor.
• Přijímány  jsou  pouze  zdravotně  nezávadné  potraviny,  které  nemají  prošlou  lhůtu  trvanlivosti.  Nemají 

poškozený  obal,  nebo nejsou  jinak  viditelně  znehodnocené  a  nevyžadují  zvláštní  skladovací  podmínky 
(zejména stálou nebo trvale nízkou teplotu).

Sortiment poptávaného zboží:
Rýže, luštěniny,  těstoviny,  cereálie,  musli,  džemy,  instantní  kaše a polévky,  konzervované potraviny,  mouky a 
kroupy, oleje, kečupy a protlaky, omáčky ve skle, cornflakes, racio chléb, rýžové chlebíčky.

3.2 Výdej

• Výběr vydávaných potravin zajišťuje koordinátor.
• Před výdejem koordinátor kontroluje datum spotřeby a senzoricky kontroluje nezávadnost potravin.

3.3 Evidence

Potraviny jsou evidovány, přičemž se zapisují tyto informace:
• identifikační číslo potraviny,
• den přijetí Terénním Programem
• uvedení zdroje, kde byla potravina získána (sběrné místo, osoba, organizace,..) 
• datum trvanlivosti
• komu a kdy byla potravina vydána
• v poznámkách může být uvede specifikace poskytovatele potravinové pomoci (adresa, kontakt atd.)

Potraviny jsou ukládány do plastových či kartonových přepravek. Každá přepravka je viditelně označena štítkem, 
na němž je uvedeno pořadové číslo potravin, které daná přepravka obsahuje.

3.4 Likvidace prošlých potravin

• Prošlé potraviny nejsou označovány, ani uskladňovány. Bezprostředně po jejich přijetí jsou likvidovány. 
• Likvidaci potravin zajišťuje koordinátor.
• Prošlé  potraviny jsou distribuovány výhradně jako krmivo pro zvířata,  která  nejsou chována za účelem 

výroby potravin (na maso, mléko apod.)
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