
Potravinová a materiální pomoc – významný pomocník v nelehké době  

 

Loňský rok byl pro nás všechny nový, jiný, možná obtížnější…  

Kostka Krásná Lípá několik let zapojena do projektu POMPO II. - Potravinová a materiální 

pomoc, kdy je pomoc poskytována zejména nejchudším rodinám, matkám samoživitelkám, 

opuštěným seniorům, zkrátka lidem s nízkým příjmem. Tak tomu bylo i v loňském roce, kdy 

se výrazně zvýšil zájem o potravinovou a materiální pomoc. Vydáváme trvanlivé základní 

potraviny, základní hygiena, potřeby pro novorozence až do věku dvou let a v loňském roce 

byly zařazeny dále inkontinentní pomůcky. Tyto komodity byly v mnoha případech 

nápomocné k zajištění základních životních potřeb v krizových situacích klientů sociálních 

služeb, ale také pro ostatní potřebné žadatele ve výběžku. Celkem bylo v rámci tohoto 

projektu v roce 2020 podpořeno 388 osob, jen pro srovnání v roce 2018 bylo podpořeno 296 

osob. V regionu jsou i další poskytovatelé této pomoci.  Doprovodným programem této 

pomoci je poradenství např. sociální, finanční. Spolupráce klientů se sociálními službami je 

zaměřena na řešení nepříznivé sociální situace ve, které se klient nachází.  

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) 

prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státním rozpočtem 

České republiky. 

 

Spolupráce s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji z.s. 

Kostka Krásná Lípa spolupracuje s Potravinovou bankou Ústeckého kraje, která je 

odběratelem potravin s končící expirací od obchodních. Posláním Potravinové banky je boj 

proti hladu a plýtvání s potravinami. V loňském roce 2020 bylo podpořeno celkem 369 osob 

z toho 243 dětí. Celkem se rozdalo, rozneslo a rozvezlo 5 215 kg potravin. Kromě podpory 

konkrétních rodin, jsou potraviny vítaným pomocníkem i v rámci volnočasových aktivit 

s dětmi, kdy se děti učí potraviny zpracovávat, vařit a péct. Potraviny pomohly i na dětských 

táborech a adaptačních pobytech. Tyto aktivity předchází rizikovému chování a rozvíjí 

funkční gramotnost. Velmi si této spolupráce ceníme. 

Děkujeme Potravinové bance za spolupráci. 

Bc. Ilona Weinerová, Kostka Krásná Lípa, p.o. 

 

 

 


