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Vážení přátelé,

máme za sebou velmi náročný rok, poznamenaný pandemií onemocnění COVID_19. Všichni jsme si museli 
zvyknout na situaci, kterou jsme ještě nikdy nezažili. Život, jakoby se zastavil – v potravinových bankách se, ale 
zastavit nemohl. Právě v době pandemie naši pomoc lidé ještě víc potřebovali. Museli jsme se naučit v práci 
používat neobvyklé ochranné pracovní pomůcky, kontaktovat se s  kolegy na dálku, dodržovat přísná hygienická 
opatření. 

V době, kdy byly uzavřeny školy, jsme zajišťovali odbyt ovoce a mléka z projektů MŠMT Ovoce do škol a Mléko 
do škol. Více jsme také spolupracovali přímo s výrobci potravin. Přes dramatický vývoj pandemie na podzim roku 
2020 jsme se podíleli na organizaci Sbírky potravin a ve spolupráci s Moravskoslezským krajem také na  krajské 
sbírce potravin – obě sbírky probíhaly v bezkontaktním režimu. 

Abychom to všechno zvládli, potřebovali jsme, hlavně v jarní vlně pandemie, dostatek ochranných pracovních 
pomůcek pro zaměstnance, které na trhu prakticky nebyly k dostání. V tom nám hodně z počátku pomohla 
Česká federace potravinových bank. Začátkem léta jsme již měli vytvořenou dostatečnou zásobu všeho, co jsme 
k práci potřebovali - roušky, respirátory, ochranné brýle a jednorázové rukavice.

Podobně jako v jiných organizacích, se ani nám zákeřná nemoc nevyhnula. Měli jsme štěstí - u nikoho z našich 
zaměstnanců, kteří onemocněli, neměla nemoc dramatický průběh a fatální konec.

Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří nepolevili v pracovním nasazení, nepodlehli obavám z nákazy, kteří 
pracovali nad rámec svých pracovních povinností. 

Děkuji Vám všem, kteří jste nám v roce 2020 pomohli, podrželi nás, ať už fi nančně nebo jenom dobrým slovem. 

S úctou

Mgr. Helena Balabánová,
předsedkyně předsednictva Potravinové banky v Ostravě, z. s. 

SLOVO ÚVODEM
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POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, Z. S.

Právní forma: zapsaný spolek

Zapsaná u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 8523

Sídlo: Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava 

IČ: 26559951

DIČ: CZ26559951

Zastoupena: Mgr. Helenou Balabánovou, předsedkyní předsednictva

Předsednictvo: Mgr. Helena Balabánová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Renáta Větrovcová, členka předsednictva

Jiří Linart, člen předsednictva

Lubomír Stoklasa, člen předsednictva

Ladislav Solana, člen předsednictva 

(k 31. 8. 2020 ukončeno členství v předsednictvu PBOV)

Kontrolní komise: Ing. Barbora Zedníková, předsedkyně kontrolní komise

Veronika Bučková, členka kontrolní komise

Lenka Suchánková, členka kontrolní komise
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POSLÁNÍ
Potravinová banka v Ostravě, z. s. byla založena proto, aby pomáhala odstraňovat 

hlad, mírnit chudobu, bránit plýtvání a také vést lidi k neplýtvání potravinami.

JAK PRACUJEME
Zdarma získáváme potraviny od obchodních řetězců, výrobců potravin, soukromých dárců a ze sbírek. 
Takto získané potraviny přerozdělujeme mezi naše členské organizace – místní charitativní organizace, 
které darované potraviny rozdělují konkrétním lidem v nouzi.

NAŠE VIZE
Zachraňovat jídlo na místech, kde je ho nadbytek a mohlo by docházet k plýtvání.
Získané dary potravin dostat k lidem, kteří mají nedostatek. 
Chránit životní prostředí snižováním množství potravin k likvidaci.
Budovat partnerství a sociální soudržnost v regionu.

KDO NÁM POTRAVINY DARUJE?
•  Potravinové řetězce: Tesco, Albert, Billa, Makro, Kaufl and, Globus, Lidl, Penny Market, Tempo, 

DM drogerie, Rossmann, Rohlík.cz
• Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek
•  Výrobci potravin: E-VITAE ovoce zelenina s.r.o., Pekárna KRÁL s.r.o., Meseverde s.r.o., 

Mondeléz International, PIKANT Ostrava
• Operační program potravinové a materiální pomoci (EU prostřednictvím MPSV)

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?
 Dobrovolnictvím
 Darováním potravin 

 Sdílením našeho poslání
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KDO JSOU PŘÍJEMCI NÁMI 
POSKYTOVANÉ POTRAVINOVÉ POMOCI?

 Lidé bez domova
 Lidé bezprostředně ohrožení sociálním vyloučením 

 Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 Lidé v momentální sociální a hmotné nouzi

V ROCE 2020 JSME ZÍSKALI 611,1 TUN POTRAVIN, 
KTERÉ JSME ROZDĚLILI MEZI 76 649 POTŘEBNÝCH LIDÍ

PŘIJATÉ 
POTRAVINY

611,1 

PŘIJATÉ POTRAVINY
A MATERIÁLNÍ 

POMOC OP PMPII

PŘIJA

46,0

ODBĚRATELSKÝCH
ORGANIZACÍ

ODB

49

VYDANÉ 
POTRAVINY

605,7 

VYDANÉ POTRAVINY
A MATERIÁLNÍ 

POMOC OP PMPII

VYDA

46,0
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VÝVOJ ČINNOSTI POTRAVINOVÉ BANKY 
V OSTRAVĚ, Z. S. V LETECH 2010 - 2020
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VÝZNAMNÉ POTRAVINOVÉ SBÍRKY 
V ROCE 2020

I přes velmi náročný rok, poznamenaný pandemií onemocnění COVID 19, realizovala Potravinová banka v Ostravě, z.s. dvě sbírky, 
které probíhaly bezkontaktně za přísných hygienických opatření. 

KRAJSKÁ SBÍRKA POTRAVIN 
Dne 17. října proběhla v rámci Moravskoslezského kraje Krajská sbírka potravin. Sbírka se konala již desátým rokem, u příležitosti 
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.  Tuto sbírku pořádá a organizuje Potravinová banka v Ostravě, z.s. ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem. Do sbírky se aktivně zapojily různé instituce působící v Moravskoslezském kraji – krajské příspěvkové 
organizace (např. školy, školky, muzea, nemocnice, knihovny), jednotlivé městské obvody města Ostravy, Statutární město Havířov, 
Statutární město Opava, Statutární město Nový Jičín  a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Přestože byl v době konání sbírky 
vyhlášen mimořádný stav a školy a školky byly uzavřeny, zapojilo se do sbírky celkem 96 institucí a vybralo se krásných 9,776 tun 
potravin a drogerie! 

SBÍRKA POTRAVIN  
Dne 21. listopadu proběhla celorepubliková Sbírka potravin, která je organizována potravinovými bankami a Českou federací 
potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními 
partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, DM drogerie, 
Globus, Kaufl and, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco a Rohlik.cz. Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics 
Czech. Hlavními přispěvateli v této sbírce jsou lidé, kteří v den konání sbírky nakoupí ve svém obchodě a nákup darují dobrovolníkům 
do Sbírky potravin. 
Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Evropské federace potravinových bank. I přes 
ztížené podmínky se do sbírky zapojilo 36 obchodů a 32 charitativních organizací. Podařilo se vybrat celkem 29,79 tun potravin 
a drogerie.

Celkový výtěžek sbírek potravin v Moravskoslezském kraji 
za rok 2020 činil 39,57 tun potravin a drogérie.
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OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ 
A MATERIÁLNÍ POMOCI OP PMP II 

Potravinová banka v Ostravě, z.s. je partnerem Ministerstva práce a sociálních věcí při realizaci projektu „Potravinová 
a materiální pomoc nejchudším osobám II“.

Projekt je fi nancován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), prostřednictvím Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či 
materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat ke snaze 
dlouhodoběji řešit své problémy.  

Za dobu realizace projektu (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2020) pomohla Potravinová banka v Ostravě, z.s., v rámci tohoto 
projektu, již 13 304 osobám potravinovou pomocí a 10 634 osobám materiální pomocí. Nejchudším obyvatelům 
Moravskoslezského kraje byly rozdány komodity v celkové hodnotě 8.986.678,- Kč.

V rámci potravinové pomoci jsme mezi potřebné obyvatele Moravskoslezského kraje distribuovali celkem 47 druhů 
potravin (např. mouka, cukr, těstoviny, masové konzervy, dětská výživa). V rámci materiální pomoci, která se skládá 
ze tří částí – hygienické potřeby, základní domácí potřeby a textil, jsme distribuovali 32 druhů hygienických potřeb 
(např. mýdla, zubní kartáčky, prací prášky, dětské plenky), dále 20 druhů základních domácích potřeb (např. prostředky 
k vaření, stolování a úklidu) a 24 druhů textilních výrobků (např. čepice, rukavice, šály, ručníky). V rámci materiální 
pomoci jsme v roce 2020 nově podpořili chudé rodiny školními pomůckami (např. propisky, vodové barvy, voskovky, 
kružítka, penály, školní boxy).

Ze skladu Potravinové banky v Ostravě, z.s. se potravinová a materiální pomoc k potřebným dostává prostřednictvím 
devíti partnerských, charitativních organizací, které působí v Moravskoslezském kraji a poskytují sociální služby. 
Pomoc se tak může dostat k většímu okruhu potřebných osob. Partnerské organizace mají možnost, v rámci projektu, 
ze seznamu distribuovaných komodit objednat právě ty potraviny, hygienické potřeby a další komodity, které jejich 
uživatelé sociálních služeb potřebují, a tím nedochází k plýtvání.
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Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci
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OP PMP V KG

2017

44 990

37 860
31 243

2018

19 897

10 760

2019 2020

14 238 14 760

9 425
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KDO NAŠI ČINNOST 
PODPORUJE

V roce 2020 realizovala Potravinová banka v Ostravě, z. s. jeden investiční projekt a dva neinvestiční projekty, které 
byly fi nančně podpořeny Ministerstvem zemědělství a Statutárním městem Ostravou.

Investiční projekt: 
Náš investiční projekt byl podpořený v roce 2020 dotací Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu „Podpora 
rekonstrukce a výstavba skladovacích prostor pro skladování potravin, včetně technologického vybavení v rámci 
potravinových bank“.
Pro zkvalitnění převozu darovaných chlazených potravin byl nainstalován do služebního vozidla Opel Movano 
chladící agregát značky CARRIER VIENTO 350, díky kterému bude zajištěn převoz chlazených potravin dle platných 
předpisů a norem. Dále byla provedena rekonstrukce nášlapných vrstev podlah ve skladu hygienických potřeb. 
V rámci projektu jsme také zakoupili nový užitkový automobil Volskwagen Caddy. 
Celkové náklady investic byly v roce 2020 ve výši 1.018.545,- Kč.

Neinvestiční projekty: 
Provozní náklady fi nancovala Potravinová banka v Ostravě, z. s. v roce 2020 ze dvou neinvestičních dotací, které 
obdržela od Ministerstva zemědělství a od statutárního města Ostravy. 
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• Liga, o. p. s. (Bruntál)
• MENS SANA, z.ú.
• Nová šance, z. s.
• Romodrom, o. p. s.
• RUBIKON Centrum, z.ú
•  Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s.

– pobočka Ostrava
• SKP – CZ, z.s.
• Slezská diakonie
• Sociální služby Karviná, p. o.
• SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s
• S.T.O.P., z. s.
• Šance podaná ruka, z.ú.
• Vzájemné soužití o. p. s.

KOHO POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, Z. S. 
SDRUŽUJE A S KÝM SPOLUPRACUJE

• Armáda spásy v České republice, z. s.
• Asociace TRIGON, o.p.s.
• Centrom, z.s
• Centrum sociálních služeb Jih, p.o.
• Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
• Ekipa, z. s.
• Elim Opava, o.p.s.
• EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
• Charita Bohumín 
• Charita Český Těšín
• Charita Frenštát pod Radhoštěm
• Charita Nový Jičín
• Charita Ostrava
• Charita sv. Alexandra, chráněné bydlení
• Komunitní dům ALBINNA – Chráněné bydlení

Členské organizace Potravinové banky v Ostravě:

Spolupracující organizace Potravinové banky v Ostravě:

• Adra, o.p.s.
• Armáda spásy v České republice, z. s.- církev
• Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
• Centurm sociálních služeb Třinec, o.p.
• Diecézní charita ostravsko-opavská
• FOKUS – Opava, z.s.
• HOST HOME – START ČR, z.ú
• Fond ohrožených dětí – Klokánek Dolní Benešov
• Charita Hlučín
• Ledax Ostrava o.p.s.
•  Poradna pro občanství, Občanská a lidská práva, z.s. 

– pobočka Ostrava 

• Renarkon, o. p. s
• Rozkoš bez Rizika, z.s.
• Řeholní dům Misionářek Lásky
• Salesiánské středisko volného času Don Bosco
• Služba Dobrého Pastýře
• Spolek POTRAVITA
• Spolu pro rodinu z.s.
• Státní zdravotní ústav
•  Svaz tělesně postižených v ČR z.s.

– místní organizace Hrabyně
• Velká náruč, z.s.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POTRAVINOVÉ BANKY 
V OSTRAVĚ, Z. S. A LIDSKÉ ZDROJE

Organizační struktura

Lidské zdroje v roce 2020

ČLENSKÁ SCHŮZE

PROVOZNÍ
MANAŽERKA

PŘEDSEDNICTVO

ADMINISTRATIVA SKLADNÍK ÚČETNÍ
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2020

Přehled nákladů a výnosů

 
V roce 2020 hospodařila Potravinová banka v Ostravě, z.s.

s hospodářským výsledkem 386 124,- Kč
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Sídlo organizace: Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 26559951

Provozní manažerka: Sabina Keprdová
Mobil: +420 734 510 147
E-mail: potravinovabanka@seznam.cz

Web: www.pbov.cz
Facebook: https.//www.facebook.com/Potravinova-banka-Ostrava

Datová schránka: p8uwqap
Bankovní spojení: Fio banka a. s., č. ú.: 5931800287/2010


