DOHODA O POTRAVINOVEJ POMOCI

Medzi:
Potravinovou bankou Slovenska, ďalej PBS a

................................................................................., ďalej Organizáciou.

Podmienky
•

Počas žiadosti o uzavretie dohody musí Organizácia nevyhnutne predložiť
nasledujúce údaje, ktoré budú doručené PBS:

•

bližšie údaje o Organizácii

•

stanovy alebo štatút a oficiálne právne doklady

•

zloženie správnej rady alebo valného zhromaždenia a adresy ich členov

•

údaje o vašich podporovateľoch

•

pole pôsobnosti

•

na koho zameriavajú svoju pomoc

•

vlastné logistické prostriedky

•

Organizácia bude PBS systematicky informovať o všetkých zmenách, ktoré
dodatočne nastanú a budú sa dotýkať vzťahu Organizácie a PBS.
Článok 1

•

PBS sa zaväzuje, že Organizácii zdarma poskytne potraviny, ktoré získa alebo
dostane, v množstve, ktoré bude považovať za spravodlivé na základe
využiteľnosti a podľa potrieb všetkých Organizácii, ktoré zásobuje. Zároveň
zohľadní každý druh pomoci Organizácie v prospech PBS.

•

Organizácia odovzdá jeden exemplár tejto dohody, ktorá ju potvrdí u PBS.
Článok 2

•

Organizácia sa zaväzuje, že rozdelí prijaté potraviny výhradne osobám v núdzi v
rámci sociálnej činnosti, cieľom ktorej je pomôcť zvýšiť životnú úroveň ľudí a
umožniť im počas nevyhnutnej doby preklenúť nepriaznivé životné podmienky.
Bude brať ohľad na ich dôstojnosť, ich potrebu sociálnych kontaktov a ľudských
rozhovorov. Poskytovaná potravinová pomoc nesmie zvyšovať závislosť
obdarovaných na pomoci a tým ich ešte vo väčšej miere vystaviť ohrozeniu
chudobou.

Organizácia oznámi PBS:
•

ako stanoví potrebu potravinovej pomoci v súlade s rodinnou a osobnou
situáciou

•

ako zaistí priebežný dohľad nad rodinami a jednotlivcami / pedagogické
prostriedky, ostatná činnosť...

•

ako bude informovať rodinu o hodnote potravinovej pomoci

•

ako podnieti u klientov poskytovanie dobrovoľníckych služieb v prospech
Organizácie, iných rodín, PBS...
Článok 3

Organizácia sa zaväzuje:
•

že nebude zbierať potraviny len pre vlastné využitie od darcov, ktorí sú
dodávateľmi PBS

•

nebude zhromažďovať nadmerné zásoby potravín od PBS

•

potraviny sa vo výnimočných prípadoch poskytnú za odplatu, ktorá bude kryť
režijné náklady, maximálne však do výšky 10% hodnoty potravín.

•

môže byť nezávislá na hodnote produktov, napr. vo forme dobrovoľného
príspevku

•

nebude zneužívať darované potraviny na obchodné účely. Z potravinovej pomoci
PBS sú automaticky vylúčené organizácie, ktoré majú v predmete činnosti
podnikanie v oblasti potravinárstva a v obchode, ako aj organizácie, ktorých
členovia správnej rady a valného zhromaždenia ako aj ich predsedovia a
riaditelia sa venujú tejto činnosti v rámci inej MVO.

•

zdrží sa akejkoľvek podvodnej manipulácie s potravinami, napr. rozdeľovanie
ľuďom, ktorí nie sú odkázaní na pomoc

•

zdrží sa akejkoľvek činnosti, hlavne politickej, a obecne každého konania, ktoré
by mohlo škodiť priamo alebo nepriamo dobrej povesti PBS, ktorá je apolitickou
a nekonfesijnou organizáciou

•

nebude sa paralelne zásobovať u viacerých pobočiek PBS bez predbežnej
dohody dotknutých pobočiek

•

prijme kontrolu zástupcu PBS za účelom lepšieho spoznania vývoja potrieb
Organizácie a jej špecifickej činnosti, ktorý sa uistí, že je stále v súlade s
Chartou a touto dohodou

•

dodá všetky presné údaje týkajúce sa uchovávania potravín, technické
podmienky rozdeľovania produktov, bude mať vhodný , špecifický a trvalý
priestor na uskladnenie potravín mimo súkromného obydlia členov
Organizácie /okrem nevyhnutných prípadov, uznaných PBS/
Článok 4

•

Organizácia samotná v žiadnom prípade nemôže používať označenie
„Potravinová banka“. Tento názov je chránený termín, ktorý môže udeliť
výlučne PBS.

•

Výhradne počas národnej alebo miestnej zbierky môže Organizácia dočasne
zbierať potraviny pod týmto označením.

Článok 5
•

Organizácia sa zaväzuje, že bude podporovať činnosť PBS hlavne aktívnou
účasťou na zbierkach. Táto účasť môže prípadne obsahovať finančný podiel,
pokiaľ si to okolnosti vyžiadajú /nedostatočné dary a subvencie/, aby sa mohla
podielať na nákladoch, ktoré investuje PBS, aby mohla prinášať službu.

•

Ak takáto dobrovoľná a solidárna účasť existuje, nesmie sa zamieňať s
pravidelným ročným príspevkom, ktorý je podľa stanov povinný platiť každý
člen.
Článok 6

•

Zodpovedný člen splnomocnený Organizáciou sa bude zúčastňovať
koordinačných alebo informačných schôdzí organizovaných PBS.

Článok 7
•

Organizácia sa bude zásobovať v PBS podľa plánu stanoveného PBS. Na
zásobovanie použije vlastné vozidlo.

•

Ku každému odberu bude vyhotovený dodací list, povinné podpísaný
predstaviteľom Organizácie, ktorý bude prítomný pri každom odbere.
Článok 8

•

Organizácia sa zaväzuje, že urobí všetky nevyhnutné opatrenia, aby uchovala
prijaté potraviny od PBS v dobrom stave od okamihu, v ktorom ich prijala. Je
plne zodpovedná za ich dopravu a využitie podľa platnej dohody.

•

Zaväzuje sa svedomite dodržiavať legislatívu a platné ustanovenia, týkajúce sa
dopravy, vhodného miesta a využitia potravín, ktoré jej boli odovzdané. Urobí
všetky nevyhnutné opatrenia, aby ich uchovala v dobrom stave od okamihu,
kedy jej boli potraviny odovzdané.

•

Podpis dodacieho listu konkretizuje prevod vlastníctva tohto tovaru a v tomto
zmysle začína všestranná zodpovednosť Organizácie.

•

Pokiaľ Organizácia nemá k dispozícii /vlastné, požičané alebo prenajaté/
prostriedky vhodné na prepravu čerstvých a mrazených potravín, ktoré
vyžaduje PBS /chladiarenské a mraziarenské auto/, PBS odmietne
odovzdávanie tejto kategórie produktov.

•

Organizácia môže obmedziť svoje zásobovanie len na trvanlivé potraviny.

•

Organizácia zabezpečí odovzdanie potravín užívateľom pred vypršaním doby
minimálnej trvanlivosti.

•

Ak sú potraviny predmetom stiahnutia z predaja alebo poplachu, ku ktorému
prišlo kvôli administratíve alebo kvôli odborníkom z dôvodu bezpečnosti
potravín, Organizácia sa zaväzuje, že sa uistí o ich zničení a o upozornení
užívateľov.

Článok 9
•

Zanedbanie ktoréhokoľvek z týchto záväzkov zbavuje okamžite PBS akejkoľvek
zodpovednosti voči Organizácii.

•

Môže mať za následok odstúpenie PBS od tejto dohody a v dôsledku toho
dočasné pozastavenie alebo prerušenie distribúcie potravín Organizácii.
Článok 10

•

Súhlas s prijatím Organizácie podlieha rozhodnutiu správnej rady PBS.

•

Táto dohoda je platná jeden rok odo dňa rozhodnutia správnej rady PBS. Je
obnoviteľná automatickým predĺžením dohody, ak došlo behom roka ku kontrole
Organizácie.

•

Môže byť obnovená behom stretnutia oboch riaditeľov alebo ich zmocnencov
mesiac pred uplynutím platnosti dohody. Organizácia sa zaväzuje, že bude
informovať PBS pri tejto príležitosti o počte užívateľov potravinovej pomoci
vzhľadom k uplynulej kontrole.

•

Každá zo strán má právo vypovedať túto dohodu doporučeným listom s
potvrdením o prijatí, adresovaným riaditeľovi PBS alebo Organizácie s
výpovednou dobou jeden mesiac.

V............................................, dňa.....................................

Za organizáciu ................................., za PBS...............................
(meno, priezvisko, podpis)

(meno, priezvisko, podpis)

