
Unikátní sbírka pomůže potřebným. Zachraň jídlo při ní využije
mobilní aplikaci Uber

Praha 8. ledna 2015 - S příchodem nového roku se Uber spojil s iniciativou Zachraň jídlo, 
aby svou technologii využil pro sbírku potravin. Ve středu 14. ledna od 10 do 18 hodin 
bude Uber jezdit po Praze, nakládat darované potraviny a odvážet je těm, kteří je nejvíc 
potřebují.

Zbylo vám po svátcích jídlo a suroviny, které by vám zbytečně zabíraly místo v policích? 
Přehnali jste to s nákupy? Díky sbírce potravin si může kdokoliv s aplikací Uber zdarma 
objednat domů nebo do kanceláře speciální vůz, který trvanlivé potraviny naloží a odveze 
do Potravinové banky Praha.

Jedním kliknutím tak po svátcích můžete udělat radost organizacím, které to nejvíc ocení: 
azylové domy, dětské domovy a sociální zařízení. Shromážděné potraviny budou darovány 
do Potravinové banky Praha, která jídlo dál redistribuje svým partnerům jako jsou například 
Klokánek, Naděje nebo Armáda Spásy. Nejvíc můžete pomoct darováním trvanlivých 
potravin jako jsou konzervy, instantní polévky, cukr, čaj, káva, luštěniny, těstoviny, rýže, 
olej, džemy, cereálie, nápoje v tetrapaku a hygienické potřeby. Jako poděkování za vaši 
štědrost na vás bude čekat sladká maličkost od Orionu. 

Jak to funguje?

Ve středu 14. ledna od 10 do 18 hodin otevřete aplikaci, zvolte možnost “Daruj jídlo” a 
objednejte si vůz, který vaše dary vyzvedne zcela zdarma.

Nemáte chytrý telefon? Můžete jídlo doručit ve stejný den a čas do kavárny Café Neustadt 
(Karlovo náměstí 1/23) nebo na adresu Janovského 3 v Holešovicích.

Chcete zorganizovat sbírku potravin ve vaší firmě? Napište nám na 
supportprague@uber.com a my vám doručíme speciální krabici pro sběr jídla nebo 
darované potraviny vyzvedneme v jiný čas.

mailto:supportprague@uber.com


O sbírce Daruj jídlo

„Snažíme se, aby si lidé uvědomovali cenu jídla a plýtvali jím co nejméně. Po vánočních 
svátcích a Silvestru zbývají v domácnostech zásoby, které se ne vždy spotřebují. Místo 
toho, aby se zkazily, mohou je lidé věnovat a pomoci tím lidem bez domova nebo z 
azylových domů. Doufáme, že tahle jednoduchá aplikace darování jídla lidem zjednoduší,” 
říká Adam Podhola ze Zachraň jídlo. 

Patrick Studener, šéf expanze společnosti Uber pro střední a východní Evropu, 
dodává:

„Z takového partnerství máme velkou radost a je to pro nás příležitost, jak se víc přiblížit 
obyvatelům Prahy. Spojení Uberu, Zachraň jídlo a Potravinové banky Praha je dobrým 
příkladem, jak jednoduše využít naši síť cestujících a partnerů, pozitivně přispět do místní 
komunity a pomoci potřebným - to je věc, která spojuje Uber, Zachraň jídlo a Potravinovou 
banku.” 

Zachraň jídlo (www.zachranjidlo.cz)

Zachraň jídlo je nezisková organizace založená v Praze v roce 2013. Jejím posláním je ve 
společnosti rozproudit debatu o plýtvání potravinami, vzdělávat a nabízet řešení všem 
aktérům ve výrobě, distribuci a spotřebě jídla. Do povědomí veřejnosti vstoupila např. díky 
akcím Hostina pro tisíc v září 2013 a o rok později happeningem Tisíc kilo.

Potravinová banka (www.potravinovabanka.cz)

Potravinová banka Praha je členem sítě České federace potravinových bank, které se snaží
bojovat proti chudobě, hladu a plytvání potravinami. V roce 2014 se Potravinové bance 
Praha podařilo přerozdělit víc než 200 tun jídla víc než 90 organizacím, mezi které patří 
například Klokánek, Naděje nebo Armáda Spásy, v celkové hodnotě cca 21 milionů korun. 

Uber (www.uber.com)

Uber je platforma, která díky své technologii propojuje řidiče a cestující ve víc než 260 
městech po celém světě. Od srpna 2014 funguje Uber v Praze s cílem přispět ke změně 
způsobu, jakým lidé cestují a umožnit jim dostupnou, bezpečnou a spolehlivou jízdu jedním 
kliknutím. 

Uber se zasazuje o změny nejen v dopravě. V prosinci v USA proběhla kampaň No Kid 
Hungry, v níž se podařilo během 48 hodin shromáždit potraviny v objemu víc než 3,35 
miliónu porcí a Uber daroval další 1,5 milión porcí. V Londýně a ve Španělsku Uber 
uspořádal UberGiving, kde stejně jako v Praze uživatelé aplikace mohli darovat potraviny. 
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