Slovensko sa zapája do potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi
Bratislava, 8. novembra 2013 - Vo viacerých európskych
krajinách sa spúšťa európska potravinová zbierka na pomoc
ľuďom v núdzi. Popri Veľkej Británii, Írsku, Poľsku, Českej
republike a Maďarsku nezostalo bokom ani Slovensko. Od 14. do
20. novembra 2013 tak budú môcť Slováci prispieť na dobrú vec prostredníctvom
potravín či drogérie. Zbierku u nás zastrešujú organizácie Slovenská katolícka
charita, Depaul Slovensko a organizuje ju spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. „Aj kilo
obyčajnej múky totiž dokáže byť skutočnou dobrotou. Ak ju darujete ľuďom v núdzi,“
podotkol Radovan Gumulák, generálny sekretár zo Slovenskej katolíckej charity.
Zbierka prebehne v tridsiatich obchodoch Tesco v rámci celého Slovenska - v 28
hypermarketoch a supermarketoch a 2 obchodných domoch. Pri vchode do týchto
predajní každý pracovný deň od 13:00 do 20:00 budú čakať v Bratislave dobrovoľníci
z organizácie Depaul Slovensko a po celom Slovensku zástupcovia Slovenskej
katolíckej charity. Pri nich bude pristavený i nákupný košík určený na darované
potraviny a drogériu. Vyzbieraný tovar poputuje ľuďom v núdzi. „Po naplnení
charitatívneho košíka sa všetok darovaný tovar zráta a následne Tesco zbierku
podporí 20 percentným navýšením celkovej finančnej hodnoty zbierky,“ pridáva sa
Michal Dyttert, člen predstavenstva Tesco Stores SR, a.s.
Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. sa rozhodla zbierku i priamo finančne podporiť po
výsledkoch takzvanej pilotnej potravinovej
zbierky, ktorá sa stretla s obrovským úspechom.
Prvá „predzbierka“ odštartovala vo februári tohto
roka
v spolupráci
s organizáciou
Depaul
Slovensko. Od 8. februára do 24. marca sa v
dvoch hypermarketoch
Tesco
v Bratislave
vyzbieralo viac ako dve tisíc kilogramov tovarov.
„Čo by naplnilo asi 37-40 nákupných vozíkov,“
vyrátal vtedy Miroslav Jurík z organizácie Depaul
Slovensko.
Rovnako ako v prvej zbierke, ľuďom v núdzi najviac pomôžu trvanlivé potraviny ako
múka, cestoviny, strukoviny, konzervy, olej, mlieko, soľ, koreniny ako aj prostriedky
z drogérie ako sú pracie prášky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prostriedky
osobnej hygieny. „Veríme, že zbierka bude úspešná a pomôže ľuďom v núdzi
v najťažšom ročnom období,“ uzatvára Michal Dyttert.
Všetky informácie k európskej potravinovej zbierke nájdete na www.tesco.sk. Video nájdete
aj na youtube a FB.

Organizátori:
Slovenská katolícka charita: združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít, ktoré pôsobia na
celom Slovensku. Charita vďaka nim poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno –
vzdelávacie služby ročne približne 30-tisíc ľuďom v núdzi. Našim klientom poskytujeme služby v
stacionárnych, denných a ambulantných zariadeniach, venujeme sa sociálnemu poradenstvu a
prevenciám, poskytujeme zdravotnícke služby, vzdelávanie, formáciu či služby zamestnanosti.
Depaul Slovensko je nezisková organizácia ktorá v Bratislave prevádzkuje nízkoprahové zariadenia
pre ľudí bez domova. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul využíva priemerne 150 ľudí bez domova.

Poskytuje v nej ubytovanie, stravu, možnosť osobnej hygieny, šatstvo a sociálne poradenstvo.
V útulkoch (útulok sv. Lujzy de Marillac a útulok sv. Vincenta) poskytujú prístrešie a celodennú opateru
pre ľudí na ulici, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii, alebo ktorých celková situácia je navyše
skomplikovaná ich zlým zdravotným stavom. Ročne poskytujú v Bratislave pomoc vyše 1.100 ľuďom
bez domova. Ďalšie aktuálne potreby ako aj priebežný stav prebiehajúcej zbierky je uvedený na
webovej stránke organizácie www.depaulslovensko.org.
Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na
slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 145 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 32
expresov, 63 hypermarketov, z toho 8 Extra, 45 supermarketov a 18 čerpacích staníc. Prevádzkuje
tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v
Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním
najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností
zábavy najmä pre deti. V roku 2012 spustila i unikátnu službu Tesco Potraviny domov. So svojimi 10
000 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku.
Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a
stať sa obchodom pre všetkých.

