ما هو بورتوبيلو
بورتوبيلو هو مشوع أسس من قبل بعض الواطني و  25جعية و بعض الشكت والبلية و هذا للرد عل مشكة
الزمة اقتصادية الت تؤثر عل مدينتنا .قدم مركز الدمات التطوعية اللوارد البشية والادية لتنفيذ التفاقية بي الشكء و
لبناء السوق
ل يعتد عل مساعات من قبل الول أو عل تويل من الضائب ،بل يعتد عل التبعات الطوعية للمواطني والشكت :
اساس هوالعطاء و العمل التطوعي .ل احد من الين يعملون ف السوبرمركت يقبض مقابل مال  :كهم متطوعون و ه
مواطنون قرروا ان يقوموا بساعدة مدينتم
اكثية البضائع ه تبعات من الشكت والواطني  .ويت شاء بعض البضائع من خلل تبعات مالية من الواطني و
الؤسسات و الشكت
تقرر الدمات الuجتعية التابعة للبلية من ل الق ف الصول عل البضائع بعد القيام بتقيي وثئق الت يقدما السكن الين
يقدمون الطلب  .فتشف البليل عل الuنصاف و احتام القواني
التطوعون و من يأت اuل بورتوبيلو مسؤول عن اuدارة سلية للسوق و خدماته و ناح الشوع وفعالية الساعدات :بuمكن
الزبئن ان يكونوا متطوعي و يكن لي شص أن يقوم بلساهة و بتقدي أفكره لناقشها مع أ•خرين من أجل تسي الشوع.
ك ما ازداد التضامن و روح الuنتء اuل الاعة ك ما ازدادت امكنية الساعدة الت تقدما بورتوبيلو للناس
فيتحسن بورتوبيلو اuذا قام ك واحد منا بواجبه كواطن ذو مسؤولية و اختار بشك حر و مان ان يعطي بورتوبيلو من وقته
او من مال أو من املكه
من يدي ل يتطلب أي مقابل لن الuعطاء يدل عل الثقة والودة و الشعور ببلسؤولية  .التطوع لصال بورتوبيلو أو اية
منظمة ل تؤهل للحصول عل الال ،كم ل يقبض من الال أو اش§ياء أخرى أولئك الين قاموا بتأسيس بورتوبيلو و يعملون ك
يوم فيه .العمل التطوعي هو طريقة نزية و صادقة لتقدي الساعدة لواطن يعيش ف ظروف صعبة
ماذا يكن ان يقدم ل بورتوبيلو
بورتوبيلو هو سوبرماركت حيث يكنك الهاب للتسوق  ،ولكن أيضا الصول عل معلومات مفيدة
الهدف هو مساعدة أكث عدد مكن من الناس دون تزي وماول الث عل التعاون بغنصاف .ليس هدفه تغطية كفة طلبات
و حاجات العائلت ،بل ماول الساعدة بقدر الuمكن ,لن غي واقعي أن نتوقع وجود نفس ت نوع البضائع التوفر ف اللت و
ف السوبرماركت
ف الوقت الال ،يكننا ان نعتب ان عندما تكون الرفوف مليئة تغطي الساعدت ما بي  40%و  70%من
احتياجات الس  .يرمز بورتوبيلو ال مساعدة و لو قليل تأت من جيانك و من متعك ف ظرف صعب ،لك تبدأ
من جديد و بثقة مواجة التحديت بساعدة الكثيين
مدة الساعدات  6أشهر .ف ناية الشهر الس§تة  ،وuاذا ل تتغي ظروف السة  ،فباuمكننا ان تقدم طلبا أ•خر ،

بناء عل توافر البضائع و الال الال
ولكن عليا أن تنتظر دورها لعطاء ال•خرين فرصة ا uلس§تفادة من الساعدات Ë .
يفتض انتظار  6أشهر عل القل .فيÎسمح بلصول عل الساعدة من بورتوبيلو لدة أقصاها فتتي من س§تة أشهر
لك منم و غي متواليتي .ل يكن طلب الساعدة لفتة ثلثة فاuذا حصل ذل يب تديد طرق أخرى لساعدة
العائل عن طريق الدمات اجتعية
ف بورتوبيلو  ،بلuضافة اuل السوق ،هناك :
مستشارون متصون ببشاك الس§تل  .يوم الثلثء صباحا )1
:ف الالت التالية
ف العقود الوقعة خارج البان التجارية و العقود عل انتنت -
التحقق بنود تعاقب العقود  ،وطلب عن الضار الت تلحق الكيانت العامة والاصة
تقدي الساعدة ل خلفات مع الرفيي والتجار و البنوك  ،والتأمينات  ،والنقل  ،والغاز  ،والياه  ،والطاقة ،الالية  ،موعة -
من اس§تصلح  ،والنفايت ،و الهواتف الزنلية و النقال والتلفزيونت  ،والuدارة العامة
توفي الاولت العملية ف مكة الصلح ف غرفة التجارة و العدل و السلم -
الرهون العقارية  ،وعقود استثر و التويل -
استشارات الالية .يوم اليس  -بعد ظهر ) 2
تقدي اuستشارة متخصصة ,تبداء من تليل الالية و تؤدي اuل اقتاح أسلوب حياة اكث صالة و واقعية تتجاوب الuمكنيات.
بناء عل مزيانية السة يتعامل الستشيون مع
اuستشارة عن الالية -
اuعادة هيكة اليون -
اuعادة التفاوض بشأن القروض العقارية -
تعاقد القروض -
نقابت  -اليوم السبت  -صباحا ،ك أس§بوعي )الرجاء انظر الدول الزمن عل لوحة الuعلنت( ت ) 3
يعطي جواب اuبتدائ لللعاطلي عن العمل ث يتناول قضاي اuعانت البطال ف حال الفصل أو اuناء العقد ،و يقدم اuشارات و
اuرشاد ف البحث عن عل )وكلت الؤقتة ،مركز للس§تخدام  ،ال( و معلومات حول دورات التدريب الهن
وكذل سوف يعطي أجوبة اuبتدائية لولئك الين ف ظروف اس§تخدام الاية الفردية :ف حال عز ام اuعاقة تؤثر سلبيا عل
البحث عن عل؛ ف حال مرض عادية و منية؛ للمواطني غي تبعي للتاد الوروب الين يتاجون ال الوثئق و التنقل بي
الكتب العامة التلفة

ما يكن أن تفعل لبورتوبيلو
بمكنك أن تقدم قليل من وقتك لساعدة التاجي ،سواء داخل السوق ،سواء ف العيات التطوعية ف الدينة
uاسأل عند اس§تقبال و سيشدك مستشار بورتوبيلو ال العيات الت تناسب وقتك و اuتاهاتك
عل سبيل الثال يكنك مد يد العون لuدارة بورتوبيلو  ،والشاركة ف جع الواد الغذائية,أو التبعات و اللساهة ف البادرات
الثقافية .يكنك أن تتعرف عل جعيات جديدة تعمل ف مالت متعددة و ه ،عل سبيل الثال ،الطفال والرض وكبار
السن والبيئة و اليوانت و الريضة والنشطة التفيية
عن طريق العمل التطوعي ستتعرف عل أشخاص و س§تعيش وقت الفراغ بطريقة نش§يطة وداعة  ،وس§تكتشف أش§ياءا
جديدة قد تكون مفيدة ف الياة السية والياة الهنية
كيف تتسوق
عندما تأت اuل بورتوبيلو يب ان تمل البطاقة الصحية مع الكود الضيب و هو codice fiscale-
للتحك و الس§تحقات التبقية و للتصالت  ،يب أن تذهب ال ش§باك اس§تقبال -
ل يسمح بس§تخدام جيع النقاط التاحة ف مرة واحدة .اuذا كنت هناك أس§باب موضوعية و قابل ل uلثبات  ،يكن ا uلتفاق عل -
اس§تثناء مع متطوعي ا uلس§تقبال
اuن البضائع عل الرفوف تدم أكث عدد مكن من الناس ،لل يسمح لك شص بكية متحددة فقط .عل ك رف اشارة -
ال التحديد اuذا كن حد يوم)عل سبيل الثال " :ل اكث من قطعتي" ( أو حد شهري )مثل "ل اكث من قطعة  1ف
الشهر"( .ف بعض الظروف الاصة يسمح uبس§تثناءات معينة ،ولكن يب الوافقة مع متطوعي ا uلس§تقبال و ليس عند
الروج/الساب
اuذا كن مكنا،من الفضل التسوق مرارا ،من اجل ا uلس§تفادة من العروض والدمات استشارية والعلومات الوجودة ف -
بورتوبيلو
ل يسمح ف أي حال من الحوال اس§تخدام نقاط اضافية و خارج الد الشهري الصص لك عائل -
ل يسمح الشاء بلين أي بس§تخدام النقاط التابعة للشهر القادم -
ما يب فعل اuذا تغي وضع العائل
.يب الuبلغ عن التغييات ف عدد أفراد السة ال اس§تقبال -
اuذا شص عاطل عن العمل وجد وظيفة ،يب اuبلغ متطوعي اس§تقبال لتقيي الوضع الديد .اuذا وجد هذا الشخص -
وظيفة موقتة ،قد يقرر تعليقا وقتبا للمساعدات .عل سبيل الثال  :اuذا كنت مدة عقد العمل  3أشهر و بقيت ل أربعة أشهر
مساعدة ف بورتوبيلو ،س§تعلق الساعدات لدة  3أشهر ل يسمح ل خللها بلتسوق .اذا بعد مرور ثلثة أشهر ل تدد عقد

العمل فن المكن اعادة التسوق ف بورتوبيلو للشهر الربعة الباقية
عل البلية أن تقق صدق تصيات الزبئن ،من خلل مراقبات عشوائية .لل يرجاى من الواطني التعاون و الuخلص- :
يعتد بورتوبيلو عل البداء‘الواطني للمواطني‘ ،وهدفه ال ساعدة  ،وليس العاقبة
موعات الشاء
يقوم متطوعون وجعيات بورتوبيلو بتنظي موعات الشاء لوجود بضائع بأسعار تنافس§ية للغاية .هذه الفرصة مفتوحة أمام جيع
الواطني و خاصة لولئك الين أنوا فتة مساعدة من قبل بورتوبيلو ،كساعدة اuيضافية لuناء قدرتم الشائية
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