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Hlavní události měsíce dubna
Valná hromada a konference potravinových bank na Vysočině
Setkání s dánskou aktivistkou Selinou Jull na ambasádě v Praze
Účast na Food bank Leadership Institute v Londýně
Pokračování jednání s Tafel Sachsen
Tisková konference na půdě Ministerstva zemědělství
Začátek propagace Sbírky potravin
Navázana spolupráce s Duke of Edinburgh
International Awards

Co se dělo v dubnu 2019 V ČFPB
VALNÁ HROMADA 2019
V prvním dubnovém týdnu proběhla Valná hromada ČFPB v Ledči nad Sázavou, kde se
setkali zástupci všech bank a přidružených členů. Na jednání bylo projednáno a schváleno
několik důležitých bodů jako je rozpočet, účetní závěrka, jednací řád a zpráva Kontrolní
komise, audit a auditor. Jako zásadní vnímám schválení zahájení procesu strategického
plánování a práce na přípravě metodiky PB a interních auditů. I když nás čeká hodně práce,
jsou tyto procesy pro řízení ČFPB zásadní.
Velmi užitečný byl příspěvek ředitele
Státní veterinární správy, seminář
k sociálním médiím, společný večer a
školení ke Sbírce potravin.
Velké poděkování patří místním z
PBV ze skvělou organizaci celého
jednání.

Co se dělo v dubnu 2019 V ČFPB
NOVÁ PARTNERSTVÍ
Nejen díky realizaci Sbírky potravin, ale i díky dlouhodobé práci mnoha dobrovolníků a příznivců se
v průběhu posledních týdnů povedlo navázat nová partnerství a některá počínající zdárně upevnit.
Některá mejí jasné a pevné hranice, jiná jsou předzvěstí budoucích projektů a aktivit. Dovolím si jejich
krátký přehled pro lepší orientaci.

Mezi naše nejnovější partnery patří:

Svaz obchodu a cestovního ruchu
Jsme členem tohoto svazu.
Je jedním z předních partnerů Sbírky potravin 2019. Pomáhá nám s koordinací obchodních řetězců a
zastupuje na poli mediálním a PR.

Asociace společenské odpovědnosti
Jsme členem asociace.
Je partnerem Sbírky potravin, kde pomáhá zejména s propagací na sociálních sítích. Zároveň kontaktuje
známé osobnosti a své členy a oslovuje je za účelem podpory Sbírky a potravinových bank.

Duke of Edinburgh International Awards
Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a
posílit vytrvalost a samostatnost. Jeho součástí je i dlouhodobé dobrovolnictví. Právě projekt
dobroovlnictví, ať už krátkodobého nebo dlouhodobého by měl být klíčový pro naši spolupráci. Do tohoto
prestižního projektu je zapojeno přibližně 4500 dětí a studentů v republice.

FOOD BANK LEADERSHIP INSTITUTE LONDÝN
Jak jistě mnozí z všichni víte, jsme díky FEBě členy i celosvětového společenství Global
Foodbanking Network, které pořádá každoročně konferenci pro vedení potravinových
bank z celého světa. V letošním roce se toto setkání konalo v Londýně, poprvé
v Evropě.
Z každé Evropské země bylo možné vyslat pouze jednoho zástupce, proto jsem velmi
ráda, že i my jsme mohli na tomto setkání být. Hlavním nosným tématy byli strategické
priority potravinových bank v globálním měřítku, možnosti spolupráce s dalšími
stakeholdery a skupinami jako jsou např. Champions 12.3 nebo OSN (SDG – Cíle
udržitelného rozvoje).

Důležitým prvkem těchto setkání (ať na evropské nebo celosvětové úrovni) je také
sdílení „dobré praxe“ a předávání zkušeností.
Jeden ze závěrů, který jsem v Londýně pochopila byl, že jsme minimálně evropským
společenstvím „bankéřů“ vnímání jako velmi úspěšná a progresivní federace
s bezprecedentní úrovní spolupráce se všemi obchodními řetězci. Z mého pohledu nás
teď čeká veliká práce s producenty a přepravci 😊

Sbírka potravin
18. května 2019
Velká část naší práce v posledních měsících směřuje k tomu, aby naše Sbírka potravin proběhla
s úspěchem a pokud možno bez komplikací.
V dubnu začala rozsáhlá propagační kampaň podpořená mnohými z našich partnerů. Jsou
spuštěny webové stránky www.sbirkapotravin.cz
10.dubna proběhla i tisková konference za účasti Ministra zemědělství, kde byla mimo jiné
vyslovena podpora Sbírce i potravinovým bankám a bylo přislíbeno i financování potravinových
bank v dalších letech.

Lidé v ČFPB

Aleš Slavíček
předseda, ekonomický
ředitel ČFPB

Jmenuji se Aleš Slavíček a o potravinové banky jsem se
začal zajímat před 10 lety, kdy jsem jako vedoucí
azylového domu pro ženy v Litoměřicích řešil jejich
chudobu a nedostatek jídla. V tu dobu jsme se skládali na
jídlo pro ženu, která byla partnerem držena v betonovém
bunkru a podařilo se jí utéct k nám. Proto jsem začal hledat
možnosti, jak v podobných případech efektivně pomáhat.
Oslovil jsem tehdy pana Hradeckého a začal vyjednávat
vznik Potravinové banky v Ústeckém kraji. V té době
existovala pouze banka v Praze a Ostravě. Vzpomínám si,
jak jsme vkládali 50 Kč jako první členský poplatek,
plánovali sklad a oslovovali dobrovolníky. Při současných
dotacích a obratech potravin, které banka má, se mi to zdá
neskutečné a opravdu požehnané. Dlouhou dobu jsem byl
zapojen jako předseda této banky a v roce 2014 jsem byl
zvolen místopředsedou Federace a na žádost Ilji
Hradeckého, kterého si velice vážím, jsem přijal v roce
2017 i nominaci na předsedu.

Lidé v ČFPB
V mém životě mne provázejí ženy. Jsem 22 let ženatý, mám skvělou manželku a dvě
skvělé dcery, dvě feny a kočku. Má první práce byla na hlavní poště v Ústí nad Labem,
kde bylo 80 kolegyň, 7 let jsem také pracoval v textilní továrně, kde jsem vedl 30
kolegyň a před 16 lety jsem začal svou cestu v Naději, kde jsem zakládal první
azylovým dům pro ženy. Ve federaci je konečně více mužů, tak si to užívám (i když
telefony s Veronikou Láchovou jsou někdy dlouhé :-)).
Z osobního života prozradím, že mám několik zájmů. Hodně chodím s manželkou po
přírodě a občasně i na klasický vandr, v létě včelařím a obdivuji u včel tuto dokonalou
formu potravinové banky a v zimě jsem medvěd, když pojídám med a odpočívám, ale
před pár lety jsem také propadl běžkám. Co je zásadní pro celý můj život je cíl. Ve 20
letech jsem prožil zastavení, které bylo od Boha a následně také několik
nevysvětlitelných zázraků, a to mě provází v radosti i starosti, v Naději i bankách.
Snažím se svou prací i nastavením předat biblické světlo, které jsem dostal a snad se
mi to s Boží pomocí daří.

Co se bude dít v květnu:

Sbírka potravin dne 18. května 2019
FEBA – Assembly meeting v Římě
30.května – vyhlášení cen SDGs
Důležité termíny:
Květen

Červen

10. května

Začátek online Sbírky potravin

13.- 18. května

FEBA - Assembly meeting Řím

18. května

Sbírka potravin

22.května

Setkání předsednictva ČFPB

24.května

Konec online Sbírky potravin

30. května

Vyhlášení cen SDGs

5. června

Konference Tesco – No time for waste

Kontakty:
Aleš Slavíček slavicek@potravinovabanka.cz
Veronika Láchová lachova@potravinovabanka.cz

