


Dobrovolnictví není jenom o tom, že někomu věnujeme 
svůj čas. Je to především jedinečná příležitost získat nové 

přátelé a rozšířit si obzory. Paběrkování bude skvělou  
možností nasát čerstvého vzduchu venkova, na chvíli si 

vydechnout od práce na počítači a  nasbírat čerstvé potra-
viny potřebným.



Paběrkování je stará tradice, kdy lidé chodili dosbírávat nesklizené 
plodiny z pole či sadu. V současné době se pěstitelé ocitají v situaci, 
kdy část své úrody nesklidí, ať už to je kvůli špatnému počasí, 
vysokým nárokům obchodních řetězců na estetickou kvalitu 
produktů nebo aktuálně nižší poptávce po pěstovaných plodinách. 
Budeme tuto čerstvou zeleninu a ovoce společnými silami sklízet 
a nasbírané přepravky budeme ve spolupráci s potravinovými 
bankami odvážet lidem v potravinové nouzi. 

Obnova zapomenuté 
tradice



Plýtvání potravinami je akutním problémem současnosti. 
V rámci Evropské unie každoročně přijde na 90 milionů tun 
potravin vniveč, což v průměru vychází na 96 – 116 kilogramů 
na osobu za rok. Zemědělství je vůbec jedna z nejdůležitějších 
součástí potravinového řetězce a k plýtvání dochází i zde. 
Podle předběžných průzkumů EU se ukazuje, že na úrovni 
zemědělství se znehodnotí až 34 % vypěstované produkce. 

Plýtvání potravinami 
v zemědělství



Víme, že paběrkování problém plýtvání potravinami nevyřeší. 
Jde ale o důležitý krok, kdy se vrátíme na místo, odkud pochází naše 
potraviny, a naší aktivitou prokážeme, že nám vehementní plýtvání 
tak cennými zdroji, lidskou prací a úsilím není lhostejné. Nasbírané 
přebytky budou neocenitelným zdrojem pro lidi v potravinové nouzi, 
protože čerstvá zelenina či ovoce není v dětských domovech či azy-
lových centrech častou surovinou. Zároveň chceme vyvíjet tlak na 
obchodní řetězce a ukázat jim, že lidé o zeleninu či ovoce 
nestandardních tvarů stojí.  

Čeho chceme docílit? 



Náš koordinátor kontaktuje zemědělce a domluví možnost 
paběrkování na konkrétní den. Poté informuje dobrovolníky 
prostřednictvím domluvených komunikačních kanálů (newsletter, 
facebook, e-mail či telefon) o datu výjezdu a dalších podrobnostech. 
V případě, že s námi pojedete, pošlete koordinátorovi dobrovolníků 
na sebe kontakt a ozve se Vám s doplňujícími informacemi.

Jak to bude probíhat?



Budete muset určitě počítat s časovou �exibilitou. Zemědělec nás 
informuje pár dní předtím, než bude část své úrody zaorávat. 
Proto budou naše výjezdy nárazové. Počítejte tedy se zprávou 
o výjezdu s krátkým časovým předstihem.  

S čím je potřeba počítat?



Zachraň jídlo zajistí místo pro paběrkování, dodávku od potravi-
nové banky, ochranné pomůcky a nástroje na paběrkování. 
Na tobě bude vzít si s sebou vhodné oblečení (budeme celý den 
na poli), léky (pokud nějaké bereš pravidelně) Zachraň jídlo za-
jistí občerstvení a vodu. 

*Pokud mate zdravotní problém, zvažte, jestli Vám celodenní práce na poli nemůže uškodit. Počítejte s tím, že 
výjezdů se zúčastníte na vlastní nebezpečí. 

Co si mám vzít s sebou?



Kapacity našeho vozového parku jsou omezeny, ale budeme 
hledat nejjednodušší možnosti dopravy k zemědělci. Zajistíme 
tedy přesné informace o dopravě, ať už pojedeme vlastním 
vozem, autobusem či vlakem. Dojezdová vzdálenost od Prahy 
nebude překračovat 50 kilometrů. Informace o možnosti 
dopravy dostanete od koordinátorky dobrovolníků v do-
statečném předstihu. Zachraň jídlo bude proplácet náklady na 
dopravu.
*Pokud vlastníte auto a pojedete za námi autem, dejte nám vědět, domluvíme spolujízdu s 
dalšími dobrovolníky.

Jak budeme za zemědělci 
jezdit? 



Budeme postupně objevovat na polích zapomenuté poklady. 
Společnými silami je budeme sklízet a s pomocí potravinové 
banky je doručovat těm nejzranitelnějším v naší společnosti. 
Zároveň budete mít jedinečnou příležitost navázat nová 
přátelství, odpočinout si od každodenního stresu a pobýt chvíli 
v přírodě. 

Na co se můžete těšit?



Iniciativa Zachraň jídlo vznikla v roce 2013 jako dobrovolné 
uskupení mladých lidí, kteří se rozhodli upozornit na problematiku 
plýtvání potravinami. Nechceme se smířit s tím, že se až třetina 
všeho vyrobeného jídla se na světě vyhodí nebo zničí. 

Kdo jsme



Pro doplňující informace se neváhejte 
obrátit na: 

Adam Podhola 
koordinátor projektu
605 902 732
adam.podhola@zachranjidlo.cz

Kateřina Pisačková 
koordinátorka dobrovolníků  
731 539 575
dobrovolnik@zachranjidlo.cz

Kontakt

Vychází s podporou Ministerstva 
životního prostředí. Materiál nemusí 
vyjadřovat stanoviska vyjadřovat 
stanoviska MŽP.

Fotogra�e jsou publikovány se svolením:
@Zachraň jídlo
@Feedback


