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BYLA ZALOŽENA V ROCE 2009 A JE SOUČÁSTÍ ČESKÉ  
FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK.

Jedním z cílů potravinové banky je zásobování  potravi-
nami. Banka shromažďuje  od dárců zemědělské pře-
bytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu,
přebytky z veřejných jídelen a restaurací, příspěvky
shromážděné při veřejných sbírkách v supermar-
ketech, ve školách, atd. Tyto potraviny dále přerozdělu-
je potřebným. 
Pražská potravinová banka má cca 40 odběratelů,
mezi nimi jsou zařízení pro děti bez rodičů, pro osoby
v krizi, pro mládež s hendikepem, pro osoby bez domo-
va a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním
vyloučením. Dodáváme např. organizacím Klokánek,
Naděje, Romodrom, Sluneční domov, Magdaléna
a dalším.
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POTRAVINOVÁ BANKA je závislá
na dárcích, potřebuje nejen potraviny
k distribuci, ale také malý pracovní
tým vybavený nákladním vozem,
sklad s lednicemi a mrazícími boxy,
vysokozdvižný vozík a to vše stojí
určité finanční prostředky. Proto
vítáme sponzory, kteří mohou nabíd-
nout buď finanční dary k zajištění
provozu banky, hmotné dary, sub-
vence, nebo převzetí a krytí fi-
nančních nákladů na provoz organi-
zace a samozřejmě potraviny, které
jsou hlavním předmětem dalšího
přerozdělování odběratelům.



POTRAVINOVÁ BANKA PRAHA 

Ke Kablu 971
102 00 Praha 10
IČO: 26558491

Tel.+fax odběr potravin: 
272 172 529

Korespondenční adresa:
K Brance 11/19e
155 00 Praha 5
Email: veradous.praha@post.cz

NAŠIMI NEJVĚTŠÍMI SPONZORY jsou  firmy, kterým patří
velký dík, neboť jejich zásluhou je zajištěn provoz 
potravinové banky.

JSOU TO:

Makro http://www.makro.cz
Unilever http://www.unilever.cz
Nestle http://www.nestle.cz
Ferero Česká republika http://www.ferrero.cz
Danone http://www.danone.cz/
Vitana http://www.vitana.cz/
Meagle 
Lagris podravka http://www.podravka.cz/
Douwe egberts http://www.douwe-egberts.com
Cukrovary TTD Dobrovice http://www.cukrovaryttd.cz/
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