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2. května

Albert se zavázal k navýšení
darů Potravinovým bankám
Obchodní řetězec Albert daroval dvěma 
regionálním bankám dvě nové dodávky
s chladící vestavbou. Ty mají pomoci 
s dodržením jejich závazku zdvojnásobení 
potravinových darů na 1600 tun. Více tomto 
tématu zde. Děkujeme.

6. dubna

Zentiva darovala desinfekce
Společnost Zentiva poskytla Potravinovým 
bankám za symbolickou cenu příruční 
desinfekce Sanicor vlastní výroby. Celkem jich 
dodali na 250 tisíc kusů což je 20 000 litrů. 
Desinfekce zamířily do všech regionů pro 
osoby v nouzi i pracovníky v terénu. 

23. února

Distribuce roušek 
a respirátorů
Akce, která začala 10. února voláním 
o pomoc z PB Karlovarkého kraje, z.s. se 
následně rozvinula v jednu z našich 
největších logistických výzev, a to distribuci 
7,5 milionů roušek ze Státních hmotných 
rezerv lidem v nouzi. Děkujeme za důvěru 
Ministerstvu práce a sociálních věcí a 
ministryni Janě Maláčové.

21. dubna

Dar od PENNY Market
Velké díky míří společnosti PENNY Market 
Česká republika, která v rámci sbírky potravin 
věnovala potravinovým bankám neuvěřitelný 
dar ve výši 4 000 000 korun. Dar je určen na 
investiční výdaje potravinových bank - 
například na rekonstrukce skladů a nákup 
užitkových automobilů. Tak, aby mohly být 
potraviny bezpečně skladovány a dopravovány 
do neziskových organizací.
Děkujeme za velkou pomoc a dlouhodobé 
partnerství.

http://track.potravinovebanky.cz/f/a/21m-9za5cqLuHXFsC_h0gg~~/AAA-fAA~/RgRiwEUaP0QbaHR0cHM6Ly9wb3RyYXZpbm92ZWJhbmt5LmN6VwNzcGNCCmDZGsDdYOWZIVZSHGoua2FkbGVjQHBvdHJhdmlub3ZhYmFua2EuY3pYBAAAkks~
http://track.potravinovebanky.cz/f/a/Ooyr-T2L1YTYpamaK04WMA~~/AAA-fAA~/RgRiwEUaP0RVaHR0cHM6Ly9qYW5rYWRsZWNjZnBiLmVjb21haWxhcHAuY3ovcHVibGljL3Nob3cvMjMvMi9hMTZmMGY5ZjMxNDRiZDFjYzg5MWU3YzIwNTMwYWMzNlcDc3BjQgpg2RrA3WDlmSFWUhxqLmthZGxlY0Bwb3RyYXZpbm92YWJhbmthLmN6WAQAAJJL
https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2021-04-28-albert-se-zavazuje-v-tomto-roce-darujeme-2x-vice-nez-vloni-celkem-1600-tun-potravin?fbclid=IwAR2EvDIUTaZ0TB7oh8M3bO1dPR6f_yhgetRK3GbzoG3XVCcKnvXmBABRWXA


24. dubna

Jarní kolo Sbírky potravin
Do Sbírky se zapojilo na 800 kamenných 
obchodů z 10 obchodních řetězců a 3 online 
prodejců potravin. Celkem se tak včetně 
sobotní akce 24. dubna podařilo vybrat 405 
tun potravin a  45 tun drogistického zboží.
Děkujeme všem lidem, kteří ve Sbírce 
potravin přispěli, partnerům a dobrovolníkům.

7. května

Výroční konference FEBA
Výroční konference FEBA 2021 nesoucí název 
„Pro udržitelný budoucí potravinový systém“ byl 
spoluorganizován s ČFPB a probíhal online 
formou 6.-7.  května 2021. Výroční konference 
FEBA 2021 je uznávána jako nezávislý dialog 
OSN o potravinových systémech. Je to 
příležitost pro 300 účastníků z 39 různých zemí. 
Více informací a video záznamy z výroční 
online konference FEBA naleznete zde.

27. května

První český zástupce v Board of Directors FEBA
Veronika Láchová, ředitelka ČFPB byla zvolena do Board of Directors Evropské federace potravinových
bank (FEBA). České příklady v praxi v oblasti neplýtvání potravinami a spolupráce se státním, soukromým
i neziskovým sektorem, patří k těm nejvíce příkladným a inovativním napříč všemi potravinovými bankami
v Evropě.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI BOJUJETE PROTI HLADU A PLÝTVÁNÍ!
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https://www.youtube.com/channel/UCJJEZ64CFuEse9Z1K94rl4w



