
ZPRAVODAJ
ČESKÉ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK

červen 2022

březen - květen

Pomoc Ukrajinským
uprchlíkům
Do pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny, kvůli
válečnému konfiktu se zapojilo všech
15 potravinových bank. Potravinové banky
se staly součátí Krajských asistenčních
center a snažily se obstarat a rozdělit
potraviny nejen pro stávájcící, ale i pro nové
klienty. Solidarita občanů i obchodních
řetězců byla nebývalá a i díky tomu se
podařilo zabezpečit desetisíce nově
příchozích uprchlíků. 

23. dubna

Sbírka potravin
V jarním kole Sbírky potravin zákaznici
darovali celkem 431 tun zboží (z toho 388
tun potravin a 43 tun drogistického zboží).
Sbírka proběhla v 1194 zapojených
obchodech a zároveň probíhala dva týdny
v online prostředí. Pomoc je zaměřena
zejména na seniory, rodiče samoživitele,
pěstounské rodiny, děti z dětských domovů,
hendikepované občany či lidi bez domova
a v nouzi a pokrývá celou Českou republiku.
Podzimní kolo je plánováno 19. listopadu.

31. března

Slavnostní otevření LC v Dubči
Spolu s významnými hosty jsme otevřeli
nové logistické centrum potravinových bank.
Nový areál má přes 3000m2 a skladové
prostory jsou přes 1000 paletovych míst.
Prostor bude sdílen spolu s Potravinovou
bankou Central.
Pásku přestřihli (zleva): předseda ČFPB
Aleš Slavíček, prezident SOCR ČR Tomáš
Prouza, Ministr zemědělství Zdeňek Nekula,
jednatel Penny Market ČR Radek Hovorka,
náměstek ministra životního prostředí Jan
Kříž. Děkujeme obchodním partnerům
Penny Market ČR, Albert ČR a Tesco Stores
ČR za přízeň a podporu.

19. dubna

Přivítání francouzských
studentů
Před Velikonocemi jsme hostili studentskou
charitativní událost Eurostep (z programu
Eurofeel). Francouzští studenti pro svůj
závod, který spočívá v tom se dostat
 stopem ze severu Francie jako první do
finální destinace vybrali Prahu. Byli jsme
tímto rozhodnutím velmi potěšeni a vítěze
závodu jsme přivítali ve Skautském institutu
v Praze. Při této příležitosti nám studenti
předali peněžní dar v celkové hodnotě 8.111
EUR, který posbírali všude na své cestě
autostopem z Francie do Prahy.

5. dubna

Valná hromada v Dubči
Kolegové ze všech 15 potravinových bank měli
příležitost se potkat během Valné hromady a
seznámit se s novými prostory LC v Dubči. Valná
hromada řešila témata spojená s auditními
zprávami, činnostmi předsednictva a kontrolní
komisí, dále pak s přípravou Standardů, Strategie
rozvoje ČFPB 2023+ a Sbírky potravin. Rovněž
byli také účastníci VH seznámeni s aktivitami
kolem pomoci ukrajinským uprchlíkům.

9. června

Den otevřených dveří
Pro partnery, obchodní řetězce a dárce jsme
uspořádali Den otevřených dveří v LC v Praze
Dubči. Akce se nesla ve znamení “bezezbytkové
kuchyně”. Součástí programu byl i "souboj"
kuchařů, ve kterém se utkal Martin Škoda za
Penny Market ČR a Štěpán Douša za
potravinové banky. Zároveň jsme návštěvníkům
představili i produkty z regionálních bank např.
chleba upečený ze starého chleba a nebo sušené
ovoce a zeleninu.
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