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14. července

7. září

Návštěva ministrů

Den pro dobro

U příležitosti českého předsednictví EU
navštívili pražskou městskou část Dubeč
zahraniční ministři životního prostředí,
kterým
byly
představeny
činnosti
potravinových bank. Na místě proběhla i
ochutnávka produktů z tranformačních
kuchyní, které jsou podpořeny společností
Albert. Ochutnávka se setkala s velkým
úspěchem.

Přijali jsme pozvání na první komunitní den
Tesco, který se uskutečnil v Edenu ve
Vršovicích v Praze. Tím, že se akce konala
na začátku září, byly součástí i stánky, na
kterých probíhaly různé hry pro děti.
Zástupce
ČFPB,
ředitelka
Veronika
Láchová, krátce pohovořila o současné
i budoucí spolupráci se společností Tesco.

14. září

Schůze VSP
V září jsme rovněž byli přizváni k jednání Výboru
pro sociální politiku do Poslanecké sněmovny.
Součástí programu bylo představení aktuální
situace na Úřadech práce v ČR a poté i
informování o aktuálním stavu Potravinových
bank. Ředitelka ČFPB Veronika Láchová
apelovala na důležitost podpory Potravinových
bank vzhledem k jejich významu pro celý sektor
poskytující sociální služby, zároveň nastínila
možnou spolupráci s MPSV v oblasti tzv. výdejen
potravin.

19. září

Setkání zaměstnanců bank
Výroční setkání zaměstnanců ze všech patnácti
potravinových bank se uskutečnilo na zámku
Loučeň u Nymburka. Během setkání se probrala
témata jako dotační programy MZe, MŽP,
financování 2023, spolupráce s MPSV na
projektu Výdejen potravin v ČR. Program zakončil
předseda ČFPB Aleš Slavíček zhodnocením
strategie 2022 a představením nové strategie na
rok 2023.

23. září

Projekty v LC Dubeč
Zahájili jsme realizaci projektů ze Státního fondu
životního prostředí ČR, díky kterému postavíme
v logistickém centru ČFPB v Dubči nakládací
rampu, rozšíříme parkoviště či budeme pilotovat
elektromobilitu. Součástí projektu je i naplnění
vize nákupu vlastního nákladního automobilu,
kterým budeme moci přímo zásobovat regionální
potravinové banky.

27. září

(Ne)hrozí nedostatek potravin?
K diskuzi u kulatého stolu na téma "Potravinová
bezpečnost aneb (ne)hrozí nám nedostatek
potravin?" přijeli do Brna zástupci ČFPB a
Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.
U kulatého stolu byli přítomni i zástupci MŽP,
MZe, Mendelovy univerzity Brno, Potravinářské
komory, Nesnězeno a Tesco. Moderátorem celé
akce byl ředitel Potravinové banky pro Brno a
Jihomoravský kraj Pavel Kosorin.

22. září

30. září

Udržitelnost není jen marketing

Noc vědců

Toulcův dvůr v Praze 10 hostil odborný
seminář POPAI Central Europe. Seminář se
věnoval rozsáhlému tématu udržitelnosti
v retailu a oblast probral z mnoha úhlů.
Ředitelka ČFPB přednesla prezentaci
s názvem „Win win strategie ve spolupráci
s potravinovými bankami aneb udržitelnost
musí být udržitelná pro všechny“.

Společně s Fakultou mezinárodní vztahů
Katedry mezinárodního hospodářství na
VŠE v Praze jsme připravili prezentaci
v rámci celorepublikové akce Noc vědců.
Během exkurze mohli návštěvníci otestovat
své smysly na potravinách z Potravinové
banky. Děti i dospělí se dozvěděli, jak ušetřit
peníze i přírodu tím, že si připomněli rozdíly
mezi termíny „Spotřebujte do“ a „Minimální
trvanlivost“.

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

Česká federace potravinových bank, z.s.
nám. U lípy svobody 4/12, 107 00 Praha 10 - Dubeč | 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.

