
Słowo o Federacji Polskich  Banków Żywności:
• Jest głównym organizatorem Świątecznej Zbiórki Żywności
• Koordynuje działania podejmowane w ramach zbiórek; 
• Pozyskuje środki finansowe i usługi, przeznaczone na ogólnopolską promocję zbiórek oraz 

podejmowanie ogólnopolskich działań promocyjnych związanych ze zbiórką; 
• Projektuje, produkuje i dystrybuuje materiały promocyjnych; 
• Uzyskała ogólnopolskie pozwolenie na organizację zbiórki z MSWiA oraz jej rozliczenie; 
• Zawarła porozumienie z centralami sieci handlowych; 
• Pozyskuje i przetwarza informacji od koordynatorów regionalnych zbiórek żywności.

Słowo o Fundacji Wyspa Nadziei:
• Jesteśmy jedną z wielu setek organizacji pozarządowych, które współpracują z Federacją 

Polskich Banków Żywności.
• Nasze uczestnictwo w Świątecznej Zbiórce Żywności to okazja do przygotowania 

większych paczek żywnościowych dla rodzin naszych podopiecznych. Aktualnie 
opiekujemy się ośmioma ubogimi rodzinami a niedługo ich liczba wzrośnie do piętnastu.

Witaj Wolontariuszu:

1 Na czym polega Świąteczna Zbiórka Żywności z Twoim udziałem?

 
• W wyznaczonym terminie grupy ochotników zbierają produkty żywnościowe dla ubogich 

rodzin - w sieciach sklepów.
• Każda grupa ma Koordynatora Dyżuru oraz Wolontariuszy zapraszających klientów sklepu 

do przekazania daru żywnościowego.
• Za kasami sklepu znajduje się oznakowany kosz sklepowy, w którym umieszczane są 

podarowane produkty.
• Okresowo produkty są przepakowywane do skrzynek / pudeł i oczekują na przewiezienie do 

magazynu.
• W magazynie produkty przeliczane, przygotowywane jest sprawozdanie dla Federacji 

Banków Żywności. Następnie produkty są rozdzielane na paczki dla rodzin. Nasza Fundacja 
(Wyspa Nadziei) dołącza do paczek zakupione przez siebie inne smaczne produkty. 

• Paczki są dostarczane rodzinom podopiecznych, wraz z najlepszymi świątecznymi 
życzeniami.

2 Jak podzielone są zadania na dyżurze?

A. Dyżurem kieruje Koordynator. Jest to osoba, która odpowiada przed Fundacją za 
zrealizowanie celów dyżuru tzn:

• Kontakt z kierownictwem sklepu
• Zorganizowanie miejsca zbiórki
• Koordynacja pracy wolontariuszy
• Rozwiązywanie zaistniałych problemów
• Zmagazynowanie zbieranej żywności
• Przekazanie zebranej żywności osobie transportującej produkty do magazynu.
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B. Wolontariusze informują i zachęcają klientów sklepu do złożenia daru z produktu 
spożywczego. Pracują w zespole z koordynatorem. Ich zadaniem jest uświadomić klientom sklepu, 
że zbiórka ma miejsce, tak aby mogli podjąć decyzję o podarowaniu produktu spożywczego.

W tym celu wolontariusze:
• Rozdają ulotki przy wejściu do sklepu
• Zapraszają do wzięcia udziału w zbiórce
• Jeżeli jest taka potrzeba, wyjaśniają cel zbiórki (pomoc żywnościowa dla ubogich rodzin)
• Zbierają ulotki z koszy i zawracają nie zniszczone do dalszego użytku.
• Pomagają Koordynatorowi zgodnie z potrzebami.

C. Do działań zabronionych należą:
• spożywanie produktów na stanowisku zbiórki
• spożywanie produktów podarowanych (dlatego zabierz ze sobą kanapkę i coś do picia)
• robienie prywatnych zakupów
• kłócenie się z klientami lub pracownikami sklepu
• przyjmowanie od darczyńców pieniędzy - zbieramy tylko żywność
• inne niedojrzałe zachowania

D. Koordynator pomoże wam:
• Organizując składowanie waszych okryć wierzchnich, plecaków itp,
• "Rozkręcić się w nowych rolach" – w rozdawaniu ulotek, informowaniu, wyjaśnianiu itd;
• Będzie ustalał przydzielone wam role;
• Rozda wam gadżety, tzn. identyfikatory, ulotki i naklejki; 
• Zwróci wam uwagę, jeżeli zamiast wyznaczonymi rolami, zajmujecie się głównie sobą; 
• Da wam dobry przykład.

Na koniec dyżuru
• Posprzątajcie zniszczone ulotki.
• Wpiszcie się na listę wolontariuszy (imię, nazwisko, data urodzenia) - są to dane potrzebne 

do wydania certyfikatu. Listę zatrzyma Koordynator.
• Informacja o tym jak odebrać certyfikat, znajdą się na stronie Fundacji 

http://fundacja.bapt.pl

Instrukcję przygotował Dariusz Wierchoła, Fundacja Wyspa Nadziei, tel. kom. 502 678 128
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