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14. října

FEBA Annual Convention
Valná hromada Evropské federace
potravinových bank a všech jejich členů se
tentokrát uskutečnila v Berlíně. Během
dvoudenního setkání jsme převážně řešili
otázku připravenosti potravinových bank
v Evropě na řešení různých krizí, kterými
jsme byli svědky v posledních měsících
a letech (pandemie Covid-19, válka na
Ukrajině, zdražování energií a potravin).

24. října

Konference
Plýtvání potravinami je velký celosvětový
problém, který má dopady jak ekologické,
ekonomické, tak i sociální. ČFPB byla
pozvána na konferenci o potravinovém
odpadu, která se konala na půdě Akademie
věd ČR. Účastníci z řad producentů, retailu,
nezisku a start-upů si vyměnili informace
o monitoringu a prevenci potravinového
odpadu a sdíleli příklady dobré praxe.

2. listopadu

Studenti v Dubči
Otevřené dveře do našeho logistického centra
v Dubči měli studenti z vysoké školy ekonomické
v Praze. Návštěvu uskutečnili díky svému
výukového projektu. Všetečné dotazy směřovaly
na Veroniku Láchovou, ředitelku ČFPB. Během
exkurze si studenti mohli rovněž vyzkoušet, co
práce v potraviných bankách obnáší a pomohli
nám s běžnou rutinou ve skladu - tříděním. 

12. listopadu

Sbírka potravin
Podzimní kolo celorepublikové Sbírky potravin
 skončilo v úterý 22. listopadu možností přispět
skrze zapojené online obchody.  Celkem se
včetně hlavní sobotní akce konané 12. listopadu
podařilo vybrat 526 tun potravin a 58 tun
drogistického zboží. Zapojilo se přes 1400
obchodů z 11 řetězců a 3885 dobrovolníků.
Zapojení tolika partnerů je evropským unikátem. 

21. listopadu

Škoda auto pomáhá 
Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním
jsme díky projektu Škoda auto pomáhá obdrželi
za zvýhodněných podmínek vozidla pro
potravinové banky. Děkujeme společnosti Škoda,
a.s. a Škoda Auto Digi Lab, že podporuje
neziskové organizace napříč poskytovanými
službami. 

22. listopadu

Návštěva Tafel Sachsen 
Pozvání do logistického centra v Dubči přijali
kolegové ze saského Tafelu sídlícího
v Drážďanech. Po prohlídce skladu se konalo
setkání na saském zastupitelství v Praze, kde
nás přivítala paní zastupitelka Josefina Ofner.
Měli jsme možnost jí představit náplň činnosti
potravinových bank a společnou přeshraniční
spolupráci s německými kolegy.

22. listopadu

Musíme si pomáhat - seminář
Měsíc listopad byl plodný na různá setkání a
konference, které měly za cíl ulehčit a zefektivnit
darovaní nejen potravinových, ale i drogistických
přebytků. Jedna z akcí se konala i na půdě
Poslanecké sněmovny ČR, kde proběhl seminář
s názvem Musíme si pomáhat. Záštitu nad
seminářem převzala místopředsedkyně PS Věra
Kovářová. Účastnili se zástupci potravinových
bank, oděvní banky, nábytkové banky, veřejné
správy a partneři z obchodních řetězců.

1. prosince

Setkání s BILLA a FEBA
Společnost REWE Group, pod kterou spadá
mj. obchodní řetězec BILLA, se rozhodla
spolu se členy FEBA navštívit Logistické
centrum ČFPB v Dubči. Návštěva nejvyššího
vedení BILLA má za cíl zvýšit aktivitu
spojenou s darováním přebytků a zlepšit
 vzájemnou spolupráci. 

8. prosince 

Markheting Hackathon
Studentský Hackathon pořádaný pod
záštitou Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy přinesl nové nápady pro příští ročník
Sbírky potravin. Pět studentských týmů přišlo
s novými marketingovými cestami a
strategiemi. V porotě hodnotící výstupy
studentů usedli členové ČFPB a zástupci
čtyř obchodních řetězců, kteří přijali pozvání.

Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce a přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků.

 

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.
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