TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 7.11. 2017

V PENNY můžete věnovat jídlo pro charitu. Dostanou je
lidé v nouzi. Společnost navíc dar ještě zdvojnásobí.
Nakoupit potraviny rodinám v tíživé životní situaci, klientům azylových domů, matkám
samoživitelkám či handicapovaným. To budou moci zákazníci Penny Marketu.
Obchodní řetězec se totiž v sobotu 11. listopadu od 8 do 20 hodin zapojí do pátého
ročníku Národní potravinové sbírky. Možnost darovat trvanlivé potraviny dostanou
lidé v padesátce prodejen PENNY. Společnost celkový dar svých zákazníků navýší o
100 procent.
„Zakoupit a následně darovat je možné nejen trvanlivé potraviny, ale i drogistické zboží. Pro
mnohé z nás jsou těstoviny, olej, mouka, čaje či výrobky pro děti a drogistické zboží běžnou
součástí nákupu. Pro jiné jde bohužel o luxus, který si ne vždy mohou dovolit,“ popisuje Petr
Baudyš, manažer oddělení kvality PENNY a doplňuje, že podle kvalifikovaných odhadů žije
v Česku na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí, kteří mohou
trpět hladem.
Zúčastnit se charitní akce je velmi jednoduché. Přímo v prodejnách PENNY v prostoru za
pokladnami budou čekat dobrovolníci označení logem sbírky. Ti převezmou darované
potraviny, roztřídí a hned večer 11. listopadu je převezou do potravinových skladů České
federace potravinových bank. Odtud už zboží poputuje přímo k jednotlivým charitativním
organizacím a přes ně k potřebným. „Důležité je, že cesta potravin je přímá a krátká.
Darované potraviny zůstávají v pobočce potravinové banky v tom kraji, kde byly darovány.
Proto darováním pomáhají dárci především ve svém okolí,“ říká Pavlína Kalousová,
předsedkyně organizace Byznys pro společnost, která za sbírkou stojí.
Národní potravinová sbírka se letos uskuteční v 395 obchodech partnerských řetězců a 355
prodejnách drogerií. Přehled všech prodejen je k dispozici na www.potravinypomahaji.cz. V

porovnání s rokem 2016 je to o 90 zapojených prodejen více. Sbírka loni vynesla 312 tun
zboží, z toho 4,6 tun drogistického zboží.
Na webových stránkách projektu www.potravinypomahaji.cz lze najít rovněž tipy na vhodné
potraviny nebo drogistické zboží, které darovat. Jde například o konzervy všeho druhu,
instantní polévky, mouka, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, krupička, cereálie, dětské výživy,
cukrovinky pro děti (čokolády, bonbony), trvanlivé uzeniny, prací prášky, sprchová mýdla,
dětské pleny.
O PENNY ČR
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je
jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 20 lety, tedy
v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 370 prodejen,
což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 500 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu
Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta. V současné době probíhá
vánoční kampaň, kdy mohou zákazníci sbírat plyšové medvědy různých velikostí, a poté je prostřednictvím
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci věnovat osamělým seniorům.

