
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Potravinová
banka Pardubice

Popis poskytované služby: Cílem potravinové banky je především získávání
a shromažďování potravinářských a drogistických výrobků od výrobců,
obchodníků a dalších sponzorů. Jedním ze základních cílů je také předcházení
plýtvání s potravinami v ČR. Získané výrobky jsou dále rozdělovány těm, kteří
se ocitli v sociální nouzi a to prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb,
obcí či jiných organizací.
Pro koho je služba určena:  Pomoc je především poskytována rodinám a
osobám v sociální nouzi.
V čem je služba originální: Potravinová banka přímo nepracuje s klientem,
ale s poskytovateli sociálních služeb, obcemi či jinými organizacemi, kteří
následnou potravinovou či materiální pomoc rozdávají.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl Po, Út, St, Čt, Pá - dle telefonické domluvy
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - dle telefonické domluvy
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Strava - zprostředkování pomoci potravinové banky 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Michal Vopařil
Kontaktní email: reditel (zavináč) charita.info
Kontaktní telefon: 461 310 569
Service Web http://www.potravinovabankapardubice.cz/
Organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

http://www.potravinovabankapardubice.cz/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/30
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