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Potravinová pomoc a materiální pomoc pro osoby nacházející se v tíživé životní situaci
Oblastní charita Pardubice je jedním ze zakládajících členů Potravinové banky Pardubice, z. s.,
která je součástí České federace potravinových bank. Jejím cílem je získávat zemědělské
přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné
potraviny. Banka také přijímá přebytky z veřejných jídelen a restaurací, příspěvky
shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech či ve školách. Současně zajišťuje jejich
skladování a distribuci potřebným. Jedním z hlavních cílů potravinových bank je zabránit
plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad.

Informace k předání potravinové a materiální pomoci
Oblastní charita Pardubice poskytuje potravinovou či materiální pomoc osobám nacházející se
v tíživé životní situaci, kterou se snaží řešit ve spolupráci se sociální službou (např. městský
úřad, ÚP ČR, nezisková organizace). Žadatel o potravinovou/materiální pomoc musí spadat do
jedné z cílových skupin: materiálně deprimované rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby
ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a osoby ve vážné
sociální nouzi. Poskytnutí potravinové/materiální pomoci není nárokové, takže pokud výdejní
místo rozdá skladové zásoby, tak nové žadatele zaeviduje a zahrne do další objednávky.
Poskytnutí potravinové/materiální pomoci je bezplatné, v případě zneužití pomoci žadatelem
nebude již další poskytnuta.
Pro doporučení k odběru potravinové/materiální pomoci je potřeba zkontaktovat paní
ředitelku Oblastní charity Pardubice Mgr. Marii Hubálkovou na emailovou adresu:
hubalkova@charitapardubice.cz nebo vedoucí střediska Služeb pro rodiny s dětmi PhDr.
Karolínu Rumlovou na emailovou adresu: ksilarova@charitapardubice.cz. Do emailu pracovník
vyplní následující body: jméno a příjmení žadatele, počet osob ve společné domácnosti
žadatele, název a adresa organizace/instituce, jméno pracovníka vydávající doporučení.
Pomoc je žadatelům předávána vždy na základě sociálního šetření. Příslušnému pracovníkovi
či přímo žadateli bude předán tzv. „Poukaz na potravinovou a materiální pomoc“, který
umožňuje převzetí pomoci od humanitárního pracovníka na výdejním místě Oblastní charity
Pardubice, adresa: Pichlova 1573, Pardubice (výdejní dny, viz vydaný „Poukaz na potravinovou
a materiální pomoc“). Bez poukazu není možné potravinovou/materiální pomoc na výdejním
místě vyzvednout.
PhDr. Karolína Rumlová
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