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13. září

Setkání
příhraničních bank

2. září

Převzetí vozidel
Škoda
Díky projektu Škoda auto pomáhá
můžeme v potravinových bankách
využívat 10 nových vozů značky
Škoda Fabia Combi. Děkujeme
společnosti Škoda, a.s. a Škoda
Auto Digi Lab, že podporuje
neziskové organizaci napříč
poskytovanými službami.

Ve dnech 13. – 14. září proběhlo
setkání v německém Oybíně. Na
pozvání německých kolegů z Tafel
Sachsen e.V. se zde sešli zástupci
českých příhraničních
potravinových bank, České
federace potravinových bank,
německých příhraničních Tafelů a
Tafel Deutchland. Diskutovalo se o
možnostech rozvíjení spolupráce v
dalších regionech, „dobré praxi“ a
přeshraničním potravinovém
transferu mezi potravinovými
bankami. Toto setkání bylo jedno z
mnoha plánovaných, díky nimž by
mělo dojít k větší rozvoji Tafelů a
potravinových bank. V první
polovině letošního roku již bylo ze
strany Tafelů poskytnuto více než 25 tun
potravin.

29. září

Návštěva manažerů z Alberta
Obchodní řetězec Albert během
celých prázdnin proškoloval
manažery svých prodejen v otázkách
v oblasti Food Waste. V rámci tohoto
školení někteří manažeři navštívili
potravinovou banku ve svém regionu.
Během návštěv, které probíhaly až do
konce září, se dozvěděli informace o
smyslu potravinových bank, o tom
kam potravinová pomoc směřuje,
odkud potraviny pochází a jak se o ně
staráme abychom jejich životnost co
nejvíce prodloužili. Manažeři zároveň
nepřišli s prázdnou, ale každý
návštěvník přinesl do banky potraviny
z prodejny Albert v hodnotě 500 Kč.
Společné spolupráce si velmi vážíme
a děkujeme za šíření osvěty o
potravinových přebytcích a jejich
využití.

24. září

35. výročí FEBA
U příležitosti oslavy 35. výročí založení
FEBA (Evropské federace
potravinových bank) se sešli prezidenti
všech členských federací, přidružení
členové a členové předsednictva na
společném jednání v Bruselu. Oslava
nebyla jediným důvodem setkání. Po
dlouhých měsících online komunikace
to byla příležitost k osobní diskuzi a
sdílení zkušeností z období COVIDu.
Představen byl také strategický plán
FEBy pro roky 2022 – 2026. Náročný
den byl zakončen slavnostní večeří a
setkání s jedním ze zakladatelů panem
Bernardem Dandrelem. Bylo krásné od
něj slyšet pozdravy pro pana Ilju
Hradeckého, zakladatele ČFPB i
pochvaly českým potravinovým
bankám.

3. srpna

Vaříme s PENNY
Ředitelka ČFPB Veronika Láchová se spolu s Martinem Škodou, známým
propagátorem projektu #Konecplýtvání a kuchařem, který dokáže využít
suroviny beze zbytku, sešli v kuchyni Penny marketu aby uvařili z
ingrediencí, které má každá domácnost nadbytek. Recepty se dozvíte na
našem webu.

7. října

Sbírka potravin se blíží
Podzimní kolo Sbírky potravin se letos koná 20. listopadu 2021. Během ní
budou moct zákazníci ve vybraných obchodech 9 zapojených obchodních
řetězců přispět tím nejjednodušším způsobem, potravinami. Ty budou
moci předat našim dobrovolníkům za kasami. Pokud Vám letošní datum
podzimního kola nevyhovuje, můžete se zapojit i online formou u 3
prodejců. Online Sbírka potravin proběhne od 16. do 30. listopadu 2021,
kdy vrcholí světový den dárcovství a štědrosti tzv. Giving Tuesday. Více
informací naleznete na webu Sbírky potravin.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI BOJUJETE PROTI HLADU A PLÝTVÁNÍ!
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