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Usmernenie pre charitatívne organizácie k potravinovej pomoci
1/ Zmeny skladov
Čo najskôr oznámiť PPA zmeny skladov a v prípade nových skladov doručiť bezodkladne
všetky požadované doklady. Pred navážkami potravín do skladov PPA musí uskutočniť
kontrolu týchto skladov.
Pri preberaní potravín – múky do skladov je potrebné okrem iného dôsledne kontrolovať aj:
„Minimálna doba trvanlivosti dodávaných potravín je u pšeničnej hladkej múky aspoň 4
mesiace od dátumu prevzatia dodávky distribútorom a u bezvaječných cestovín aspoň 6
mesiacov od dátumu prevzatia dodávky distribútorom.“.
2/ Distribúcia potravín
Pri distribúcii potravín je potrebné dodržať nasledovnú postupnosť rozdávania (avšak
nevylučujeme aj súbežnú distribúciu, ale žiadame viesť dôkladnú administratívu) :
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci
poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).
Vysvetlenie pojmov:
Obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti:
Pod pojmom domovy, ústavy sociálnej starostlivosti sa myslia všetky zariadenia (my však ich
úplne presné názvy nevieme, preto sa to takto uviedlo) a distribúcia do nich bude spôsobom,
že vedúci/riaditeľ na tlačive, ktoré je prílohou č. 5 zmluvy medzi PPA a charitatívnou
organizáciou doplní názov zariadenia, potvrdí počet obyvateľov zariadenia a k tomu
prislúchajúce množstvo potravín. PPA zaslala zoznamy zariadení s počtami obyvateľov, ktoré
nám boli poskytnuté z ÚPSVaR, avšak tento zoznam je orientačný, aby sa vedelo, aké
množstvo do ktorej lokality je potrebné dodať. Okrem toho možno, že nie všetky zariadenia
sú uvedené v tomto zozname.
Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti:
Náhradná starostlivosť zahŕňa pestúnsku starostlivosť, náhradnú osobnú starostlivosť,
poručníctvo. Preukazuje sa rozhodnutím súdu (rozsudok alebo uznesenie súdu - ak je dieťa
predbežne zverené ľuďom do osobnej starostlivosti).
3/ Množstvá potravín
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Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných
cestovín, t. z., že príjemca potravín sa môže rozhodnúť, že si nepreberie celé prislúchajúce
množstvo na osobu, ale menej, pričom táto skutočnosť sa uvedie v stĺpci množstvo potravín
v kg (osobitne múka a cestoviny).
V prípade zariadení sa celkové množstvo potravín, na ktoré má zariadenie (domov/ústav)
nárok nemusí byť dodané naraz, ale môže to byť na 2 krát. Napr. polovica v priebehu mája
a júna 2011 a druhá polovica v decembri 2011.
4/ Doklady k prevzatiu potravín
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym
preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
•

v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti predlží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;

•

fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny;

•

osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny;

•

poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci
poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej
poisťovne o výške poberaného dôchodku;

Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín, zaviaže sa, že tieto potraviny nebude
ďalej predávať a dáva súhlas so spracovaním svojich údajov.
5/ Potvrdenie o prevzatí potravín
Ako potvrdenie o prevzatí potravín sa budú používať tlačivá uvedené v prílohe č. 5 zmluvy
nasledovne:
V prípade detských domovov, domovov dôchodcov a sociálnych ústavov sa na tlačive
„Potvrdenie o prijatí potravín v detských domovoch, v domovoch sociálnych služieb
a v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti“ uvedie počet obyvateľov
zariadenia (domova/ústavu) a k tomu prislúchajúce množstvo (celkové alebo polovičné) múky
a bezvaječných cestovín, ktoré sa domovu/ústavu odovzdá. V prípade detských domovov sa
zohľadňuje počet detí v domove a počet detí v profesionálnych rodinách. Detský domov
zabezpečí doručenie potravín profesionálnym rodinám.
Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke a osoby na
hranici životného minima a osoby, ktorým je zverená náhradná starostlivosť (preukážu sa
rozhodnutím súdu – viď bod 4) je potrebné uvádzať na tlačive uvedenom v prílohe č. 5
zmluvy „Poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke a osoby na hranici
životného minima“.
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Nepracujúci poberatelia starobného alebo predčasného alebo invalidného dôchodku, ktorého
výška nepresahuje 305 EUR sa uvádzajú na tlačive uvedenom v prílohe č. 5 zmluvy
„Poberatelia dôchodku (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného invalidného),
ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 EUR“. Pripájame vzor rozhodnutia
o zvýšení dôchodku doručeného zo Sociálnej poisťovne.
V Bratislave, 18.5.2011

Telefón
0915 762 194

Fax
02/53 41 26 65

E-mail
Internet
henrieta.kozarova@apa.sk
www.apa.sk

IČO
30794323

