Savanoriško darbo pozicijos aprašas
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
produktų dalintojas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) produktų dalintojas yra EPLSAF
dalinimo punkte dirbantis savanoris, kuris pasirūpina, kad EPLSAF produktai būtų pagal iš anksto
paruoštą sąrašą išdalinti paramos gavėjams.
Šis savanoris yra „Maisto banko“ veidas bendraujant su paramos gavėjais. Jis užtikrina, kad
organizacijos remiami žmonės nejaustų diskomforto dėl būtinybės imti paramą, būtų visada maloniai
priimti ir su atjauta bei kantrybe aptarnauti.

Atliekamos
funkcijos

Atrakina bei užrakina dalinimo punktą.
Priima paramos gavėjus dalinimo punkte.
Tikrina paramos gavėjų tapatybę remdamasis pateiktais asmens dokumentais.
Išduoda produktus tik sąraše esantiems arba jų įgaliotiems žmonėms.
Išduoda produktus pagal konkrečiam dalinimui suformuotą produktų paketą
bei sąraše nurodytą paramos gavėjo šeimos narių skaičių.
Teikia informaciją apie prašymų paramai gauti teikimą bei kito dalinimo datą.
Vykdo produktų apskaitą dalinimo punkte.
Paramos gavėjams nepaėmus produktų, pasirūpina likusių produktų perdavimu
„Maisto bankui“.

Vadovas

EPLSAF programos koordinatorius.

Reikalingi
mokymai

Įvadinis susitikimas su naujais savanoriais.
1,5 valandos EPLSAF dalintojo mokymai.
1 valandos mokymai apie paramos gavėjus: kontekstas, skurdo priežastys
(mokymai neprivalomi).
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Įsipareigojimų
apimtis

Pamainos trukmė: 3,5 - 6,5 val.
Darbo reguliarumas: sutariamas individualiai.
Savanoris įsipareigoja darbuotis ne mažiau nei 5 val. per mėnesį tais
mėnesiais, kai vyksta dalinimai.

Darbo vieta ir
priemonės

Reikalingos
savybės

„Maisto banko“ dalinimo punktai.
„Maisto Bankas“ suteikia visas reikalingas darbo priemones ir rūpinasi
tinkamomis darbo sąlygomis, aprašytomis „Maisto banko“ Savanoriško darbo
sąlygų standarte.

Ne jaunesnis nei 14 metų. Jaunesni asmenys gali savanoriauti tik su kartu
esančio suaugusiojo priežiūra.
Tėvų sutikimas, jei savanoris jaunesnis nei 18 metų.
Geri socialiniai įgūdžiai.
Atidumas.
Jautrumas socialinei grupei, su kuria dirbama.
Kantrumas.

Savanoriško
darbo naudos

Patirtis
dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais žmonėmis bei žinios apie
Mandagumas.
skurdo situaciją Lietuvoje.
Galimybė praplėsti akiratį atrandant pasaulį, su kuriuo nėra daug kontakto
kasdienybėje.
Negirdėtos paramą gaunančių žmonių istorijos.
Galimybė plėsti pažinčių ratą.
Galimybė papildyti gyvenimo aprašymą.
Savanoriams skirti renginiai.
Darbo komandoje įgūdžiai.
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