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Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

ZPRÁVA O VÝSLEDKU
zahraniční pracovní cesty

Datum cesty:

8. 9. 2021
Komise sociální Euroregionu Krušnohoří (dále Komise)

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

SRN, přednáškový sálu firmy Saxonia, Halsbrücker Straße 34, 09599
Freiberg (Sasko) – náhradní místo jednání z důvodu epidemiologických
opatření
Jednání Komise – tematické setkání – činnost potravinové banky ve
Freibergu v Sasku a Ústeckém kraji + Programové období 2021+
8. 9. 2021
 8,00 hod. odjezd z Mostu
 10,00 hod. zahájení jednání
 13,30 hod. ukončení jednání
 13,45 hod. odjezd z Freibergu
 15,00 hod. příjezd do Mostu
Jednání proběhlo v zařízení sálu firmy Saxonia, ve Freibergu (Sasko).
Tématem setkání bylo na základě žádosti české strany oblast
potravinové pomoci potřebným – Potravinové banky.
V Německu působí celkem 960 potravinových bank (dále také PB),
jednou z nic je právě ve Freibergu, kterou provozuje Charita Freiberg.
Základním rozdílem potravinových bank v Německu a ČR je ta, že banky
v Čechách přerozdělují potraviny převážně organizacím, které pracují s
cílovou skupinou sociálně ohrožených občanů a v Německu potravinové
banky již předávají potraviny (nejen) již konečným příjemcům – potřebným.
Stejně jak v ČR, tak i v Německu je uzákoněno, že potravinové řetězce
musí potraviny před koncem záruční doby darovat potravinovým bankám.
P. banky působí na území cca jednoho okresu. Je označována „Die Tafel“
(prostřená tabule). Toto pojmenování je chráněnou známkou a používá se
na celém území Německa.
Potřební musí za potraviny zaplatit symbolickou částku (na rozdíl
od ČR, kde potřební obdrží bez jakékoli úhrady).
Dospělí zaplatí za balíček potravin (zelenina, ovoce, maso, sýry a
uzeniny) 2 eura, děti 1 euro. Jedna rodina pak nezaplatí více jak 7,5 euro.
PB ve Freibergu:

Anja Fiedler, vedoucí „Tafel Freiberg", v prezentaci představila její
chod a organizaci. Původní iniciativa vznikla v roce 2004 jako reakce na
povodně. Cílem bylo zajistit potraviny od dobrovolných dárců. Postupně se
přidaly obchody, nákupní centra, pekařství, mlékárny.
V současné době má „Tafel Freiberg“ 40 dobrovolníků a 5 placených
zaměstnanců z úřadu práce, kteří vyjíždějí 5x týdně pro potraviny. Pro
klienty (matky samoživitelky, velké rodiny, hendikepovaní občané, migranti,
uchazeči o azyl) je otevřeno 4 dny v týdnu.
Potravinová banka zpracuje cca. 7,5 tuny potravin. Měsíčně uspokojí
zhruba 1 700 – 1 900 klientů, z toho přes 500 dětí. V roce 2020 potravinová
banka pomohla zhruba 20 000 klientům.
Cílem tzv. prostřeného stolu je zachránit potraviny a pomoci
potřebným. Sekundárně také ale řeší odpad (potraviny, které nelze již
využít pro potřebné), který je předáván místním zemědělcům. Ti na oplátku
dodávají do PB např. čerstvá vejce.
Komise se bude zabývat návrhem na společné potravinové banky/tabule –
např. společný sklad při přebytku, v rámci přeshraničního projektu.
Po prezentaci hlavního tématu navrhla česká strana 5 průřezových témat,
kterými se komise bude zabývat v příštím období:
1.
Bydlení především Housing First
2.
Sociální bydlení
3.
Hospic
4.
Opatrovnictví
5.
Práce s veřejností
Téma pěstounství jako forma náhradní rodinné péče bylo vybráno pro příští
jednání. Toto téma nyní rezonuje především v Ústeckém kraji v souvislosti
i s omezováním institucionální péče o nejmenší děti, o kterém rozhodla
Poslanecká sněmovna, která schválila pozměňovací návrh, který zakazuje
do ústavů umisťovat děti do tří let věku (později i 4 let věku).
Předseda německé části Frank Reißmann pozval začátkem roku 2022
českého předsedu Karla Giampaoliho na Task Force, kde by probíhala za
účasti zástupců dotčených institucí výměna informací a zkušeností k výše
uvedenému tématu pěstounství.
V závěru jednání byly podány sekretariátem aktuální informace o novém
programovém období 2021+.
Příští zasedání komise se uskuteční v březnu 2022 na české straně
v Mostě, v akreditovaném pracovišti paliativní medicíny Hospic Most.
Předjednání české části komise je plánováno na 1.11.2021 od 10.hod.
v Lounech.
Spolucestující:

-

Náklady na cestu
hrazeny z:

rozpočtu kraje

Zpracoval:

Ing. Karel Giampaoli
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