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Návštěva FEBA v Logistickém centru v Modleticích, 
Potravinové banky Central a Potravinové banky pro 
Prahu a Středočeský kraj.

Setkání se zástupci Tafel Sachsen.

Workshop FEBA v Praze na téma “Potravinové 
sbírky”.

Setkání s vedením dotačních programů SZIF.

Setkání s Asociací společenské odpovědnosti.



Workshop FEBA v Praze 

Na konci září se v pražském hotelu Park Inn konal workshop s 
názvem “Skill-sharing session” organizovaný Evropskou 
federací potravinových bank (FEBA). 

Cílem workshopu bylo zejména předání zkušeností, know-how 
a osobních poznatků v oblasti sbírek potravin, a také z oblasti 
online sbírky potravin, ve které mají české potravinové banky 
před ostatními státy Evropy velký náskok.

Workshopu se zúčastnili kolegové z ostatních států Evropy jako 
např. Albánie, Rakouska, Belgie, Francie, Litvy, Malty, Itálie, 
Polska, Makedonie, Slovenska, Irska, Estonska a dalších zemí.
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Workshop FEBA v Praze
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Workshop FEBA v Praze

V rámci workshopu navštívili zahraniční kolegové Logistické 
centrum v Modleticích, kde je přivítala jeho ředitelka Dana 
Růžičková. LC Modletice poskytuje zdarma k užívání ČFPB 
společnost Penny market s.r.o.
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Workshop FEBA v Praze

Jejich další návštěva je zavedla do Potravinové banky Praha 
ve Zdibech, kde kromě skladu navštívili i komunitní kuchyň a 
zároveň měli možnost ochutnat pokrmy v ní připravené. 
Děkujeme tímto Věře Doušové a jejímu týmu.
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Workshop FEBA v Praze
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Workshop FEBA v Praze

Večeře se zúčastnili i zástupci řetězce TESCO. Zleva: Aleš Slavíček 
(ČFPB), Angela Frigo (FEBA), Federico Bassi (Food Bank Italy), 
Lisa Schneider (Food Bank Austria), Karina Jakešová (TESCO ČR), 
Petr Kolařík (TESCO ČR), Veronika Láchová (ČFPB).



9

Setkání se zástupci Tafel Sachsen

V září jsme se opět potkali se zástupci Landensverband 
Sachsische Tafeln e.V. v Drážďanech a k našemu jednání se 
přidala generální konzulka JUDr. Markéta Meissnerová, 
zástupci organizace Euroregion Nisa a vyšší úředníci Saské 
rozvojové banky. Společně jsme řešili možný společný projekt 
a další spolupráci. Protože nyní končí programovací období 
evropských fondů, domluvili jsme zatím společné příhraniční 
setkání našich Potravinových bank a příhraničních poboček 
Tafeln. 

https://landesverband-saechsische-tafeln.de/de/
https://landesverband-saechsische-tafeln.de/de/
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Setkání se zástupci Tafel Sachsen

Dobrým výstupem je také nastavení pravidelného darování 
přebytků z centrálního skladu v Drážďanech, kdy chceme 
ověřit, zda je dovoz efektivní a složení daru přínosné. Tyto 
dary půjdou do našich 4 příhraničních PB. V Německu je 
nastavení činnosti celkem odlišné od našeho systému. 
Vzhledem k ceně odpadů, která je až 5x vyšší než u nás, se 
do Tafeln dostává většinové množství potravin již od 
výrobců a rozdíl je také v tom, že pobočky Tafeln vydávají 
potraviny přímo lidem. 
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Setkání se zástupci Tafel Sachsen

Od spolupráce očekáváme podporu při pilotování výdejen a 
získávání potravin od velkých výrobců. Pokračovat v 
jednáních budeme ještě letos v listopadu v Praze.
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Setkání s vedením SZIF 

Zástupci Federace se setkali s vedením dotačních programů 
SZIF a Ministerstva zemědělství v budově ředitelství SZIF. 
Zásadní změnou pro financování činnosti Potravinových bank 
v ČR bude přechod dotačního řízení pod administraci SZIF. 
Žádosti se budou podávat nově prostřednictví aplikace 
Farmář. 
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Setkání s vedením SZIF 

Předpokládáme díky tomu, že se nám administrativně 
ulehčí, nicméně bude nutné větší pečlivosti při přípravě 
žádosti, dokládání příloh a proběhne také kontrola v žádosti 
udávaného množství potravin z předchozího roku. Školení 
ke změnám je připraveno na 2.12.2019 a pozvánky budou 
rozeslány na všechny PB. Již nyní je nutné pro klíčové 
pracovníky vyřídit přístup do aplikace Farmář. 
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Setkání s Asociací spol. odpovědnosti 

Setkání s Asociací společenské odpovědnosti proběhlo ve 
dvou vlnách. V první se zástupci ČFPB potkali u “CSR 
snídaně” na střeše Paláce Lucerny v Praze. Akce se 
zúčastnilo na 140 členů Asociace společenské 
odpovědnosti a zamýšleli se nad tématem, jak ožívají 
místa, ve kterých žijeme.
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Setkání s Asociací spol. odpovědnosti 



16

Setkání s Asociací spol. odpovědnosti 

Druhé setkání proběhlo jen pár dní po “CSR snídani” v 
sídle společnosti Asociace společenské odpovědnosti, 
zúčastnili se ho nejen zástupci ČFPB a Asociace, ale i 
zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu (spol. 
DDeM). Na jednání se řešilo i plánování marketingové 
strategie pro podzimní Sbírku potravin. A otevřela se i 
témata týkající se harmonogramů činností v rámci 
Sbírky, tiskových konferencí, zodpovědnosti, byly 
představeny dva nové marketingové vizuály a tři noví 
partneři Sbírky (Globus, ROSSMANN, dm).



CO SE BUDE DÍT 
V ŘÍJNU

Setkání zástupců potravinových bank v 
Hustopečí nad strategickým plánováním

Příprava podzimní Sbírky potravin

Školení “Hygienického minima” v Praze a v 
Olomouci

Důležité termíny:
1.- 2. října Setkání PB v Hustopečích
8. října “Hygienické minimum” v Praze
10. října “Hygienické minimum v Olomouci

16. října Světový den jídla

17. října Mezinárodní den odstranění chudoby

20. listopadu Začátek on-line Sbírky potravin

23. listopadu Sbírka potravin

2. prosince Seminář k podávání nových dotačních žádostí SZIF

3. prosince Giving Tuesday, konec on-line Sbírky potravin



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

Rostislav Ráček  racek@potravinovabanka.cz
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