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11.-13. října

20. listopadu

Výroční setkání
potravinových bank

Sbírka potravin
Sbírka potravin v obchodech 20. listopadu
vynesla 410 tun zboží, dvoutýdenní on-line
sbírka a statické sbírky přinesly dalších 170
tun. Celkem se tak podařilo vybrat 520 tun
potravin a 60 tun drogistického zboží. Do
Sbírky potravin se zapojilo rekordních 1 318
prodejen, jako dobrovolníci pomáhaly i
stovky zaměstnanců obchodů. Děkujeme
všem partnerům, díky kterým může tato
akce probíhat v tak velkém rozsahu. Více
informací o Sbírce k nalezení zde.

Zaměstnanci všech potravinových bank v
ČR se konečně měli příležitost potkat po
několika virtuálních setkání i fyzicky ve
Valticích. Takové setkání pokaždé znamená
nové impulsy, motivace i nápady, kam
federaci efektivně nasměrovat. S kolegy
jsme si vyměnili i know-how, třeba jak řešit
neustálé lockdowny a karantény, aby to
nemělo dopad na odběratelské organizace
závislé na naší potravinové pomoci.

4.-5. prosince

29. října

Vánoční Albert potravinová

Návštěva italské Banco
Alimentare

sbírka
Obchodní řetězec Albert se během oslav
svátku sv. Mikuláše rozhodl zorganizovat v
322 prodejnách potravinovou sbírku.
Darované jídlo putovalo přímo do několika
desítek dětských domovů, neziskových
organizací či charit, ale také do všech
potravinových bank, a přes ně pak až k
desítkám tisíc potřebných, jako jsou
maminky samoživitelky, rodiny v krizi či
senioři. Vyvrcholila tak kampaň s názvem
Milion porcí od Alberta, která měla za cíl
podpořit tisíce lidí v nouzi kvalitními nejen
trvanlivými potravinami. Více o kampani zde.

Přijali jsme pozvání do Milána na skillsharing session s názvem "City food
recovery vs food poverty”, abychom se
přiučili, jak v jiných zemích probíhá záchrana
hotových pokrmů z kantýn, a jakým
nástrahám museli italští kolegové čelit, než
se myšlenka záchrany těchto potravin uvedla
do praxe. Během dvoudenní exkurze jsme
navštívili potravinovou banku v Lombardii,
která potravinami zásobuje téměř celý sever
Itálie. Navštívili jsme kantýny, ve kterých se
přebytečné jídlo vyzvedlo, a poté i
organizace, do kterých jídlo směřovalo.

16. prosince

Konání valného shromáždění
FEBA
Každoroční valné shromáždění Evropské
federace potravinových bank se tentokrát
uskutečnilo ve virtuálním módu.
Během shromáždění se probírala témata od
schválení strategického plánu na roky 2022-2026
i volba nového prezidenta FEBA, který by měl v
brzké době nahradit stávajícího úřadujícího
prezidenta p. Jacquesa Vandenschrika.

30. listopadu

Spolupráce se Správnou státních hmotných rezerv
Na konci listopadu jsme spolu se SSHR vyložili v našem skladu 67 palet hygienických pomůcek pro
ženy v ekonomické nouzi. SSHR má postupně do konce roku 2023 pořídit 10 milionu kusů
menstruačních vložek. Právě takové množství by v případě mimořádného krizového stavu pokrylo
až pětidenní absolutní výpadek této komodity. O distribuci hygienických prostředků je momentálně
jednáno s Českou federací potravinových bank, která disponuje celorepublikovou sítí a má
vybudovaný efektivní distribuční systém navázaný na další charitativní a dobročinné organizace,
prostřednictvím kterých se hygienické potřeby dostanou ke klientkám sociálních služeb, zejména
samoživitelkám, postiženým, ženám bez domova a v nouzi.

15. prosince

Jsme nominování na cenu Neziskovka roku
Ocenění Neziskovka roku hodnotí profesionalitu práce neziskových organizací, zviditelňuje ty
nejlepší a dává příklad ostatním. Česká federace potravinových bank se spolu s dalšími 12
neziskovkami dostala do užšího výběru. A i vy můžete svým hlasem rozhodnout, která neziskovka
si letos odnese cenu popularity, neboli Cenu veřejnosti. Hlasování probíhá do 10. ledna 2022 a
hlasovat můžete zde.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI BOJUJETE PROTI HLADU A PLÝTVÁNÍ!
DARUJI

Česká federace potravinových bank, z.s.
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 | info@potravinovabanka.cz
www.potravinovebanky.cz

Tento e-mail byl odeslán na j.kadlec@potravinovabanka.cz
Pokud již nechcete dostávat zprávy o naší činnosti, můžete se odhlásit zde.
Moc nás to mrzí a budeme rádi, pokud se k nám opět vrátíte.

