Rozdajú chudobným viac potravín?
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Štát plánuje podporiť firmy, ktoré chcú pomáhať charite
Aj na Slovensku mnohí ľudia veľakrát nemajú ani čo do úst. Pomáhajú im takzvané sociálne
výdajne potravín, kam firmy zasielajú výrobky tesne pred koncom spotreby. Štát chce od nového roka
poskytovateľom potravín umožniť odpísať si takto darované výrobky z daní.
Ministerstvo financií chce novelou zákona zabrániť tomu, aby sa potravinami plytvalo. Firmy
potraviny nebudú musieť spaľovať a ľudia v núdzi z nich budú mať úžitok. Systém sociálnych výdajní
funguje tak, že ak človek spĺňa kritériá, dostane každý mesiac určitý počet bodov, za ktoré nakupuje
tovar. "Výdajní v súčasnosti naozaj nie je dosť, na Slovensku ich máme tak do desať," tvrdí Marko
Urdzik, prezident Potravinovej banky Slovenska. "Odpustenie daní môže nalákať viacero inštitúcií, pre
ktoré je jednoduchšie poslať potraviny strácajúce na hodnote nám a nezvyšovať si náklady ich
likvidáciou," dodáva. Obchodníci do výdajní dodávajú tovar, ktorý má buď poškodený obal, alebo sa
blíži čas vypršania jeho trvanlivosti. Tovar teda stráca svoju obchodnú cenu, ale nie kvalitu.
Podmienkou však je, aby obchodník dokázal, že cenu tovaru určeného do výdajní postupne znižoval.
"Je to veľmi potešujúca správa. Už teraz pomáhame asi sto ľuďom, sme jednou zo štyroch takýchto
výdajní v Bratislave," popisuje situáciu Michaela Platznerová, tajomníčka mestskej časti
Bratislava - Petržalka, ktorá prevádzku výdajne zabezpečuje. "Ľudia, ktorí sú na tom finančne naozaj
zle a spĺňajú naše kritériá, u nás nájdu pomerne široký sortiment potravín. Je to často až
smutnosmiešne, keď dostaneme trošku exotickejšie ovocie a musíme ľuďom vysvetliť, čo to je,
pretože sa s tým nikdy nestretli," opisuje zážitky z výdajní. Zhruba za päť bodov naplníte jednu
nákupnú tašku. "Nakupujem tu raz až dvakrát týždenne, na jeden nákup miniem asi tri-štyri body, na
mesiac ich mám 25. Aj keď tu sú nejaké mäsové výrobky, chýba mi tu najmä čerstvé mäso. Ak by toho
bolo viac, bola by som len rada," potešila sa dôchodkyňa Daniela (61) z Bratislavy. Novelu vítajú aj
členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu. "Potešil nás prístup ministerstva," tvrdí Martin Jaroš
z veľkoobchodnej siete potravín. "V odpade skončí menej potravín a podporí sa charita," dodáva.
(mh)
Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO)
Združuje obchodné spoločnosti, ktoré na Slovensku prevádzkujú 449 maloobchodných a šesť
veľkoobchodných prevádzok. Členovia združenia zamestnávajú viac ako 23-tisíc ľudí.
Potravinová banka Slovenska
Je občianske združenie s humanitárnym zameraním. Zadarmo zhromažďuje potraviny, skladuje a
prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc
ľuďom v núdzi. Jej práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo.
Sociálna výdajňa potravín v Bratislave - Petržalke
Klienti: občania s príjmom do 300 eur
Spôsob platenia: Prostredníctvom nabíjacej čipovej karty s bodmi, za ktoré si vyberajú tovar
Sortiment: potraviny (mlieko, pečivo, suché potraviny, drogéria, dokonca aj potreby pre deti, detské
kočíky)
Otvorené: pondelok - piatok od 11.00 do 13.00
Žiadateľ, ktorý získa príslušný počet bodov na kalendárny mesiac:
- osoba, ktorej bol priznaný a poberá invalidný alebo starobný dôchodok 1. dôchodok do 200 eur
35 bodov 2. dôchodok od 200 eur do 300 eur 25 bodov 3. občan v hmotnej núdzi 20 bodov 4.
odchovanec z detského domova 20 bodov
- rodina s deťmi: 1. rodič/rodičia 15 bodov/každý rodič zvlášť 2. nezaopatrené dieťa do 18 rokov 10
bodov/každé dieťa zvláš
Foto:
DANIELA (61): Do sociálnej výdajne chodí pravidelne.
VÝDAJŇA: Sortiment je pomerne široký, pochopiteľne však nejde o žiaden luxus.
chudobným viac potravín?
"NÁKUP": Neplatí sa tu peniazmi, ale bodmi.

