Weź udział w II edycji Krakowskiej Zbiórki Żywności
2022-09-23
Prezydent Krakowa oraz Bank Żywności w Krakowie zapraszają do udziału w drugiej edycji Krakowskiej
Zbiórki Żywności, która odbędzie się w dniach 10-14 października. Śladem zeszłorocznej akcji celem
zbiórki jest pozyskanie jak największej liczby darów, które podczas zbiórki wspólnie gromadzą
pracownicy krakowskich firm, instytucji, urzędów, uczelni i szkół.

W Polsce prawie 2 miliony osób żyje w ubóstwie. Oznacza to, że na wszystkie swoje wydatki
mają do dyspozycji mniej niż 700 zł miesięcznie. To mniej niż 23 złote na dzień. Dochodząca do
prawie 20 proc. inflacja dramatycznie pogarsza ich już i tak bardzo trudną sytuację. Ceny
niektórych podstawowych rodzajów żywności wzrosły o ponad 50 proc. w stosunku do roku
2021.
Mieszkańcy Krakowa: osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni
rodzice, bezdomni, bezrobotni i uchodźcy z Ukrainy – to tylko część grup, do których trafia
pomoc Banku Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia.
W zeszłorocznej edycji Krakowskiej Zbiórki Żywności organizatorzy zebrali ponad 500 kartonów
produktów o łącznej wadze 5 231 kg. W akcji brało udział 21 podmiotów, które zbierały
żywność w 47 lokalizacjach w mieście.
Zgłoszenie do drugiej edycji akcji można przesłać tylko do dziś, 23 września, do
godz. 12.00, drogą mailową na adres: kzz@bzkrakow.pl. Organizatorzy zapewniają kartony
na żywność, materiały graficzne dotyczące zbiórki oraz odbiór produktów po zakończeniu
zbiórki.
Najbardziej pożądanymi produktami są te o długiej dacie ważności w szczególności: konserwy
mięsne, rybne, warzywne, dżemy, mleko UHT, olej, czekolada i bakalie, soki oraz
produkty żywnościowe dla dzieci.
– W tych trudnych dla wszystkich czasach dar żywności jest szczególnie ważny dla tysięcy osób
w niedostatku. Takie wsparcie jest wyrazem empatii społecznej i solidarności. Połączmy wysiłki i
zadbajmy o potrzebujących mieszkańców Krakowa – mówi Beata Ciepła, przewodnicząca Rady
Banku Żywności w Krakowie.
Szczegóły na stronie internetowej krakow.bankzywnosci.pl.

Bank Żywności w Krakowie
Bank Żywności w Krakowie powstał w 1997 roku i działa nieprzerwanie od 25 lat. Od powstania
Stowarzyszenia zebrał ponad 75 milionów kilogramów produktów spożywczych o wartości 300
mln zł. Zebrana żywność, za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, trafia każdego
miesiąca do ponad 60 tysięcy osób w Krakowie i Małopolsce, znajdujących się w ciężkiej sytuacji
życiowej i materialnej.
Oprócz żywności pozyskiwanej od darczyńców: producentów, dystrybutorów, sieci handlowych

oraz osób prywatnych od 2004 roku Stowarzyszenie realizuje też europejskie programy
pomocowe dla najuboższych.
Zbiórki Żywności to szczególne, bardzo ważne akcje społeczne, które są organizowane od
ponad 20 lat. Dwa razy w roku – w okresie przedświątecznym przeprowadzane są „Wielkanocna
Zbiórka Żywności” oraz „Świąteczna Zbiórka Żywności”. Od 2021 roku we współpracy z
Miastem Kraków organizowana jest Krakowska Zbiórka Żywności.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

