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Zpráva o činnosti Potravinové banky Libereckého kraje
za rok 2017

Spolupráce s obchodními řetězci a dodavateli
V roce 2017 jsme se zaměřili na zahájení spolupráce s dalšími obchodními řetězci. Nově jsme
začali odebírat potraviny od dalších jedenácti obchodů v celém Libereckém kraji.
 Zaměřili jsme se na jednání se společností Tesco Stores ČR s.r.o. o rozšíření
spolupráce se všemi prodejnami v Libereckém kraji v průběhu letošního roku. Jednání
byla úspěšná a od měsíce dubna svážíme potraviny ze všech provozoven společnosti
Tesco včetně napojení čtyř prodejen přímo na naše odběratele, což významně pomáhá
šetřit náklady spojené se svozem darovaných potravin.


Navázali jsme spolupráci s firmou Breadway Praha o dodávkách mraženého pečiva
pro naši potravinovou banku. Tímto pečivem byli zásobeni především naši odběratelé,
kteří v letních měsících pořádali letní tábory pro děti z dětských domovů.

 V únoru jsme domluvili spolupráci s Farmou Verich s.r.o. z Turnova a to formou tzv.
samosběru zemědělských přebytků.
 Jednali jsme se společností Globus Liberec o rozšíření dodávek potravin se zaměřením
na tzv. ambient (potraviny s minimální trvanlivostí) a nealkoholické nápoje. Rozšíření
sortimentu domluveno k 1. 1. 2018.
 Byli osloveni zástupci obchodních společností, jejichž prodejny mají plochu větší než
400 m2 s žádostí o zahájení spolupráce na základě novely zákona o potravinách platné
od ledna 2018. V prosinci byl spuštěn pilotní projekt dodávky potravin na provozovně
Kaufland Letná Liberec. S ostatními prodejnami této společnosti byla podepsána
smlouva o spolupráci se zahájením od ledna 2018. S prodejnami obchodního řetězce
Ahold byla podepsána smlouva se zahájením spolupráce též k 1. 1. 2018.
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Spolupráce s odběrateli (službami sociálního charakteru)
Rok 2017 jsme zahajovali se sedmnácti organizacemi, které odebíraly potravinovou pomoc.
 Farní charita Česká Lípa
 Snílek o.p.s., Staré Splavy
 Naděje Liberec
 Návrat o.p.s.
 Naděje Jablonec nad Nisou
 Advaita z.ú., Liberec, TK Nová Ves
 Lampa, z. s. Mimoň
 Fokus, z. s. Liberec
 Oblastní charita Liberec
 Oblastní charita Most, pobočka Tanvald

 Pomoc v nouzi, z. s. Bílý Kostel nad Nisou
 Dětský domov Frýdlant v Čechách,
příspěvková organizace
 Most k naději, z. s. Most, pobočka Liberec
 Romodrom, o.p.s., Liberec
 Magistrát města Liberec
 Sdružení Tulipan, z. s. Liberec
 Dětský domov Česká Lípa, příspěvková
organizace

V průběhu roku 2018 jsme zahájili spolupráci i s dalšími odběrateli. Nově od nás začalo
odebírat potravinovou pomoc pro své klienty deset organizací.
Zahájení spolupráce s novými odběrateli:






Leden - Oblastní charita Jilemnice.
Březen - Dětský domov Dubá-Deštná, příspěvková organizace
Květen - Rytířský řád Svatého Václava, Liberec, mezinárodní nevládní organizace
Červen - Rodina v centru, z. ú., Nový Bor.
Říjen - Lampa Mimoň, z .s. - terénní programy
- Dětský domov Hamr na Jezeře, příspěvková organizace
 Listopad - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s
- Domov Harcov-chráněné bydlení, o.p.s.
- Domov Harcov-domov pro osoby se zdravotním postižením, o.p.s.
 Prosinec – Sanrepo, o.p.s., Jablonné v Podještědí.
 Zahájili jsme jednání s MÚ Tanvald, sociálním odborem o možné spolupráci v tomto
regionu.

V roce 2017 se tato potravinová pomoc dostala k 2 839 osobám
(potraviny v hodnotě 5 260 929 Kč, v množství 67,1 tun).
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Provozní a osvětové aktivity
 V PB se uskutečnil Den otevřených dveří, setkání s dodavateli a odběrateli.
 Též jsme zahájili osvětovou činnost a to přednáškou na SZŠ Liberec na téma
„Plýtvání potravinami“.
 PB změnila název z Potravinová banka Liberec, z. s. na Potravinová banka
Libereckého kraje, z. s., a to z důvodu působnosti PB po celém Libereckém kraji.
 Proběhla kontrola ze strany Krajské veterinární správy Liberec, která schválila
provozní dokumentaci.
 PBLK se aktivně zapojila do mezinárodního projektu Předcházení vzniku
odpadů, který vznikl z aktivity Libereckého kraje a Landkreis Görlitz a je
plánován na roky 2017 – 2020. Cílem tohoto projektu je vytvoření dlouhodobého
programu vzdělávání pro věkovou kategorii dětí od 5 do 10 let se zaměřením na
prevenci vzniku odpadů a plýtvání potravinami. PBLK má v tomto projektu funkci
poradního orgánu.
 Proběhla opakovaná kontrola ze strany Krajské veterinární správy Liberec zaměřená
na dodržování pracovních postupů specifikovaných v plánu HACCP, provozním
a sanitačním řádu.
 V prosinci prošla potravinová banka kontrolou ze strany Státní zemědělské
a potravinářské inspekce a to zcela bez závad.
 Ve spolupráci s více než 200 dobrovolníky jsme úspěšně zvládli 5. ročník Národní
potravinové sbírky, do které se zapojilo celkem 25 obchodů. Od nakupujících
štědrých dárců se podařilo vybrat rekordních 18,4 tun potravin a drogerie. (V roce
2016 to bylo 10,6 tun potravin).

Národní potravinová sbírka 2017.
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Personálně materiální zabezpečení provozu
 V lednu nastoupil do Potravinové banky (dále jen PB) pan Josef Vlček na nově
vytvořenou pracovní pozici ředitele. PB má tedy již dva zaměstnance na hlavní
pracovní poměr.
 V měsíci srpnu byly do skladu potravinové banky nainstalovány nové certifikované
regály na potraviny, splňující hygienické požadavky pro jejich ukládání. Kapacita
skladu se tak výrazně navýšila a umožní nám to lépe zvládnout předpokládané
navýšení množství potravin, které bude banka v roce 2018 přijímat po zahájení
platnosti novely zákona č.110/97 o potravinách a tabákových výrobcích.
 V měsíci září jsme z investiční dotace Ministerstva zemědělství ČR zakoupili pro
potravinovou banku nové dodávkové vozidlo s chladící vestavbou, splňující veškeré
hygienické a provozní požadavky na vůz pro potravinářský provoz.
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Finanční zabezpečení provozu PB
 Provozní dotace získané pro činnost v roce 2017
o Ministerstvo zemědělství ČR

500 000 Kč

o Liberecký kraj

220 000 Kč

o Statutární město Liberec

300 000 Kč

 Příspěvky
o Odběratelé

94 500 Kč

o Členové spolku

9 000 Kč

 Investiční dotace
o Ministerstvo zemědělství ČR (nákup zásobovacího vozu a regálů ve skladu PB)
1 000 000 Kč

V roce 2016

V roce 2017

Počet organizací odebírající
potravinovou pomoc

16

28

Počet dodavatelů potravin
určených k likvidaci

4

15

2 109 000 Kč/ 41,9 tun

5 260 929 Kč/ 67,1 tun

Dále distribuované
potraviny, které by jinak
skončily jako odpad
v hodnotě Kč/ tun
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Připravujeme
 Vzhledem k zásadnímu nárůstu množství darovaných potravin a tím i zvýšení
administrativní náročnosti zpracování dokumentace s tím související, chystáme
rozšíření pracovního týmu.
 Na základě podepsaných smluv s obchodními řetězci o dodávkách potravin pro naši
potravinovou banku, připravujeme logistické a administrativní zabezpečení této
spolupráce, včetně přímého propojení odběratelských organizací s částí provozoven
našich dodavatelů.
 Zkvalitnění vozového parku nákupem nového vozu typu pick-up pro svážení zboží
z menších prodejen v rámci celého Libereckého kraje.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům, příznivcům a podporovatelům, díky jejichž
pomoci může Potravinová banka Libereckého kraje úspěšně rozvíjet svou činnost a pomáhat
tak potřebným občanům ale i omezit plýtvání potravinami.

Josef Vlček

V Liberci dne 6. 2. 2018

ředitel
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