
Hledá 
se hrdina!
Zachraňte jídlo společně s vašimi kolegy

Patříte mezi firmy, které investují svůj čas a finance 
do vzdělávání lidí v rámci aktivit, které aktuálně 
hýbou světem? Chcete mít odpovědné zaměstnance 
a zajímavý CSR program? Máme pro vás několik 
aktivit zaměřených na vyhazování jídla nejen ve 
firemních kuchyňkách.



Proč jídlo? 
 
Až třetina všeho vyprodukovaného jídla se vyhodí nebo 
znehodnotí. Plýtváme tak zdroji planety a lidskou prací. 
Pokud by Češi přestali zbytečně vyhazovat jídlo, ušetřil 
by každý z nás okolo 7 000 Kč ročně.

Kde se plýtvá?

Kolik času 
školení zabere?
Záleží na vašich požadavcích. Můžete mít hodinový 
workshop, který se hodí jako součást Dnů zdraví 
nebo teambuildingu. Případně půldenní sbírání 
křivé zeleniny na poli (paběrkování), které obohatí 
vaši nabídku dobrovolnických dnů. Několikatýdenní 
interní kampaň, kdy nenásilnou formou newsletterů, 
plakátů a samolepek měníme zvyky lidí ve firemních 
kuchyňkách a stmelíme lidi společným tématem.
 

 

Kdo jsme? 
Zachraň jídlo je iniciativa, která informuje, vzdělává 
a nabízí řešení všem, kteří jsou zapojeni do výroby, 
distribuce a spotřeby potravin. Problematiku plýtvání 
rozšiřujeme mezi širokou veřejnost. Naší vizí je 
společnost, která nakládá s jídlem odpovědně. S jídlem 
totiž nevyhazujeme jen jeho výživovou hodnotu, ale 
i zdroje, které byly pro jeho výrobu spotřebovány (práce 
farmářů, voda, pohonné hmoty).  
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Jak školení probíhá?
 
Ať už rádi hltáte nové informace, holdujete praktickým 
ukázkám nebo rovnou vyrážíte objevovat svět do 
terénu, umíme vám nabídnout školení na míru. Aktivity 
vždy kombinujeme tak, aby vám sedly. Vybírat můžete 
například z přednášek, promítání, workshopů i výjezdů 
za křivou zeleninou, která zůstává na polích.

Nestrašíme statistikami, ale vysvětlujeme zábavnou 
a hravou formou, která stmelí váš tým a změní 
přístup jednotlivců k jídlu. Ke změně totiž může 
přispět každý z nás.



Jaký je dopad 
ve firmách, které 
jsme už navštívili?
 

94,9 %
oslovených zaměstnanců 
získalo informace o plýtvání, 
které předtím neznalo 
 

69,2 % 
z nich zjistilo, že plýtvání 
potravinami je větší 
problém, než si původně 
myslelo 

 
74,4 % 
oslovených zaměstnanců 
si myslí, že se díky kampani 
plýtvá jídlem méně

87,2 % 
bude díky kampani lépe 
předcházet plýtvání jídlem 
doma nebo v práci

Kdo zachraňoval 
s námi?

OBJEDNEJTE WORKSHOP 
PRO SVÉ KOLEGY

Líbí se vám naše aktivity a rádi byste objednali 
workshop pro své kolegy? Ozvěte se nám. Ať už 
jste velká nebo malá firma, najdeme aktivitu na 
míru pro vás. Vaše prostředky nám navíc následně 
pomohou realizovat další osvětové aktivity pro 
širokou veřejnost nebo školy.

Napište na michaela.cihalikova@zachranjidlo.cz

       www.zachranjidlo.cz/pro-firmy/


