Kedves leendő Csapatvezető!
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2021. november 19-20-21-én (péntek délután, szombaton
és vasárnap) szervezi karácsonyi lakossági élelmiszeradomány-gyűjtését összesen 348
darab ALDI, AUCHAN, METRO és TESCO áruházban.
A gyűjtés során kapott adományokat az adott áruház környékén élő, szociálisan hátrányos
helyzetben lévő családok, gyerekek részére juttatjuk el a gyűjtést végző önkéntes csapat
által, vagy az Élelmiszerbank hálózatán keresztül.
A gyűjtés 3 nap történik:
1. péntek (nov. 19.)
2. szombat (nov. 20.)
3. vasárnap (nov. 21.)

15.00 – 20.00 óra között
8:00 – 19.00 óra között
8:00 – 18.00 óra között

A gyűjtés zökkenőmentes kivitelezéséhez boltonként egy időben (műszakonként) a nagyobb
áruházakban 6-10 emberre, a kisebb áruházakban 2-3 emberre van szükség.
Az öt „műszak” beosztása:
1. péntek (nov. 19.)
délután: 14.00 – 20.00
2. szombat (nov. 20.) délelőtt: 8.00 – 13.30
3. szombat (nov. 20.) délután: 13.15 – 19.00
4. vasárnap (nov. 21.) délelőtt: 8.00 – 13.30
5. vasárnap (nov. 21.) délután: 13.15 – 18.00
A gyűjtés lebonyolításához csapatvezetőket és csapataikat keressük, akik a gyűjtést egyegy áruházban (mindhárom napon, mind az öt műszakban) be tudják vállalni.
A csapatok jelentkezését szeptember 20-ig várjuk.
Jelentkezni itt lehet:

https://forms.gle/bC4icxuT9uPcnn687





Ha több áruházban is szeretnétek gyűjteni, kérjük, többször töltsétek ki a jelentkezési
lapot.
A jelentkezés nem jelenti azt, hogy automatikusan Tiétek a megpályázott áruház, akkor
sem, ha tavaly esetleg ott gyűjtöttek! Október közepéig értesíteni fogunk, hogy mely
áruházat tudjuk felajánlani szervezetetek számára! Fontos! Az áruházakat csak akkor
lehet megkeresni, amikor erre kifejezetten kérünk Benneteket.
Az áruházba kiválasztott szervezetek számára később részletes információkat küldünk a
megvalósítással kapcsolatosan.

Az Élelmiszerbank elérhetőségei kérdések esetén:
Hajnal Henriett, gyujtes@elelmiszerbank.hu, 06-30-217-1293
A jelentkezéseket várva, üdvözlettel:

Szabó Szilvia
ügyvezető
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
1172 Budapest, Lokátor u. 3., Telefon/fax: 06-1-261-3991
Web: www.elelmiszerbank.hu, E-mail: gyujtes@elelmiszerbank.hu

A gyűjtésről:
 A gyűjtés során kapott adományokat az adott áruház környékén élő, szociálisan
hátrányos helyzetben lévő családok, gyerekek részére juttatja el az Élelmiszerbank,
partnerszervezeteivel közösen.
 Az áruházban, a vásárlói tér bejáratánál az önkéntesek szórólapot adnak a vásárlóknak.
A szórólap röviden ismerteti az élelmiszergyűjtés jelentőségét, és a kérést, hogy aki
teheti, élelmiszeradománnyal csatlakozzon az akcióhoz. A szórólapozást rendszeres
áruházi hangosbemondás is segíti.
 Azok a vásárlók, akik csatlakozni kívánnak az akcióhoz, az áruházban megvásárolt
élelmiszer-adományt a pénztártól való távozás után adhatják oda az önkénteseknek,
akik azt egy bevásárlókocsiban gyűjtik (a már összegyűlt adományokat az újonnan
érkező vásárlók is láthatják).
 A gyűjtés zökkenőmentes kivitelezéséhez boltonként egy időben (műszakonként) a
nagyobb áruházakban 6-10 főre (kisebb – egy bejárattal rendelkező – áruházakban) 2-3
főre van szükség, akik közül bejáratoknál 1-4 fő a szórólapokat osztja és esetleg röviden
szóban tájékoztatja az érdeklődőket, 1-4 fő pedig a beérkező adományokat fogadja, és
pakolja be dobozokba a termékeket.
 A gyűjtéshez az Élelmiszerbank biztosítja a szükséges anyagokat (szórólapok, plakátok
stb.).
A csapatvezető feladatai:
 csapatot toborozni, hogy minden műszakban megfelelő számú önkéntes segítse a
munkát,
 irányítani a helyszíni önkéntes munkát a gyűjtés teljes időszaka alatt,
 tartani a kapcsolatot az áruházzal,
 előkészíteni a gyűjtőpontokat, ahol az adományokat gyűjti majd a csapat,
 intézni a helyszínen a szükséges előzetes kommunikációt, hangosbemondást,
 az összegyűlt adományokat dobozolni, összesíteni, szállításra átadni,
 az Élelmiszerbank iránt érdeklődő vásárlók adatait eljuttatni az Élelmiszerbankhoz.
A gyűjtő csapat feladata:
 szórólapok osztása a vásárlóknak,
 adományok fogadása,
 Élelmiszerbank iránt érdeklődő vásárlók adatainak gyűjtése.
Gyűjtés után az adományozásban is résztvevő szervezeteknek minden adományról el kell
számolni!
Az elszámolást, az Élelmiszeradomány kiosztási és elszámolási útmutató szerint kell végezni,
amely letölthető innen:
https://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/adminisztracio.html
Kérjük, hogy alaposan olvassátok el a dokumentumokat, és csak akkor jelentkezzetek, hogy a
gyűjtés minden feltételét vállalni tudjátok.

Támogató áruházláncok, ahol a gyűjtés megvalósul:

1172 Budapest, Lokátor u. 3., Telefon/fax: 06-1-261-3991
Web: www.elelmiszerbank.hu, E-mail: gyujtes@elelmiszerbank.hu

