
Zachraň jídlo a Uber vybrali potraviny za čtvrt milionu

PRAHA  –  Iniciativa  Zachraň  jídlo  ve  spolupráci  se  společností  Uber  zorganizovala  v
Praze unikátní sbírku trvanlivých potravin, které lidem zbyly po Vánocích. Všichni, kdo se
akce chtěli zúčastnit, si mohli buď prostřednictvím aplikace Uber objednat auto, které k
nim  pro  potraviny  přijelo,  anebo  dar  donést  na  dvě  sběrná  místa.  Jídlo bylo poté
dovezeno do Potravinové banky, která jej rozdělila deseti organizacím. 

„Podařilo se nám získat zhruba 600 kilogramů potravin od jednotlivců a firem. Mezi  dary se
nejčastěji objevovaly těstoviny a instantní polévky, ovšem největší radost jsme měli z domácích
zavařenin.  K  úspěchu  sbírky  určitě  pomohlo  to,  že  si  dárci  mohli  zdarma  objednat  odvoz
potravin. Stačilo si jen domluvit termín vyzvednutí daru. Tuto možnost využilo 73 % dárců,“ říká
PR manažerka projektu Zachraň jídlo Anna Strejcová.

Potravinová banka jídlo rozdělila  deseti  organizacím a obdarováno bylo na 200 potřebných.
Kromě potravin se díky sbírce vybraly i  věcné dary.  Projekt  Pragulic,  který zprostředkovává
prohlídky  Prahy  očima  lidí  bez  domova,  získal  pro  své  klienty  třináct  přikrývek  ze
čtyřhvězdičkového hotelu.   

Zachraň jídlo (www.zachranjidlo.cz)

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)

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 90 organizacím, mezi které patří například Klokánek, Naděje nebo Armáda Spásy,
v celkové hodnotě asi 21 milionů korun.

Uber (www.uber.com)



Platforma, která díky své technologii  propojuje řidiče a cestující  ve víc než 250 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 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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