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Представяне на участниците

Изказване на впечатления и очаквания

Представяне на Centro Social de Soutelo

(Социален център Сотело)



Всяка една от страните представи своите

участници и изказа своите очаквания от

настоящата визита, като преобладаващите мнения

бяха свързани с обмен на опит и добри практики.

Centro Social de Soutelo е неправителствена

организация, създадена на 25. 04. 1976 г., която

работи в областите на ранно детско и младежко

образование, подкрепа за възрастни хора, и

социална и общностна намеса. Мотото на Centro

Social de Soutelo е „насърчаване на равенството,

сътрудничеството и солидарността”.



В организацията работят 110 служители, като

работното време е от 7:00 до 19: 30 ч. Тук се полагат

грижи за деца в яслена възраст (0 – 3 г.), градинска

възраст (3 – 6 г.), а също така се осигурява подкрепа на

около 120 възрастни хора (домашни грижи, доставка

на храна). Менюто се изготвя седмично от екип

диетолози, като менютата за яслата, градината и

центърът за възрастни хора са различни. Два пъти

седмично в складовете се доставят зеленчуци,

плодове, месо и риба.







15. 10. 2019

На работната среща бяха представени

ACTUAR и Social +. ACTUAR е асоциация за

сътрудничество и развитие, която е

неправителствена организация с нестопанска цел,

създадена в Коимбра, Португалия, през 2007 г.

ACTUAR работи активно за по- справедливо,

приобщаващо и равноправно общество, като

насърчава зачитането на правата на човека.



Програмата Social + е социална мярка на

Градския съвет в община Гондомар, създадена от

отдел „Социално развитие“. Състои се в

предоставянето на подкрепа на най- социално

уязвимите домакинства, особено на ниво хранене,

в областта на здравеопазването и жилищното

настаняване, предвиждащи спешен фонд, който да

се използва в извънредни, спешни и крайно

нуждаещи се ситуации.







16. 10. 2019 

Визита в Banco Alimentar (Хранителна банка).

Португалската федерация на хранителните банки

понастоящем има 21 банки за хранителни продукти,

работещи на целия континент. Действието на

хранителните банки се основава на дарение,

споделяне, доброволчество и покровителство.

Хранителните банки имат професионална логистична

организация за: събиране и маршрутизиране на

хранителни продукти; тяхното сортиране и

съхранение; контрол на качеството.





Следващата визита бе в Fruta Feia, кооператив,

чиято дейност произтича от необходимостта да се

преобърнат тенденциите за стандартизация на

храните, които нямат нищо общо с качеството и

безопасността им. Всяка седмица кооперативът работи

директно с местните производители, като закупуват

дребните, големи или оформени плодове и зеленчуци,

които те не могат да продадат. С тези продукти се

оформят два размера кутии и се продават на

потребители, свързани с кооперацията, в няколко

пункта за доставка в цялата страна.





Следващата визита бе в Re- Food,

организация, основана през 2011 г в Лисабон, като

открива свой клон в Порто през 2014 г.

Re- Food е независима, гражданска

инициатива, 100% доброволческа, еко-

хуманитарна благотворителна общност, която

работи за премахване на хранителните отпадъци и

глада





17. 10. 2019 

Наблюдение на обедните моменти на всяка

възрастова група.

Менюто е тристепенно, като се основава на

Средиземноморската диета.

Презентация относно доставката на

храната и нейното ежедневно приготвяне.





18. 10. 2019 

Координационна среща, на която бяха обсъдени:

бъдещи публикации на страните участници в проект

FINE! и неговото популяризиране; изготвянето, превод

на всеки език, структурата и оформлението на

финалната публикация; предложения за изготвяне и

оформление на меню от всяка страна участник, което да

бъде включено в рецептурната книжка; постигнати

резултати и последващи дейности.




