Do národní potravinové sbírky se v sobotu v celém Česku zapojily
stovky lidí. V mnoha obchodech, které akci podporují, nakoupili lidé
jídlo nebo hygienické zboží, které se pak prostřednictvím
charitativní organizace dostalo k potřebným.
Naši kolegové a dobrovolníci měli stanoviště v nákupních centrech Billa
a Penny. Vítanou a velmi užitečnou pomocí byla pomoc studentů z
humpoleckého gymnázia.

Poděkování patří všem kolegům a
dobrovolníkům – ale také skvělým
prodavačkám v obou nákupních centrech
a samozřejmě lidem z Národní
potravinové sbírky za možnost účastnit
se tak cenné akce. Pro řadu lidí, kterým
budou naše potraviny určeny, to je
opravdu velmi významná pomoc. Díky ní
mohou snadněji překlenout často velmi
těžké životní situace. Byli jsme velmi mile
překvapeni tím, kolik lidí nám bylo
ochotno potraviny darovat. Měli jsme
možnost pozorovat, jak mnozí zákazníci
si do obchodu zaskočili „jen“ pro rohlík a
místo toho nakonec nakoupili třeba celou
igelitovou tašku pro sbírku!

Letošní ročník jsme pojali s myšlenkou na nadcházející čas Vánoc.
Chtěli jsme, aby se k lidem dostali nejen potraviny, které nutně potřebují
k přežití, ale také ty, jež udělají radost. Bylo úžasné sledovat, jak lidé
nosili, co bylo skutečně potřeba. V prvních ročnících se nákupní koše
plnily zejména moukou, cukrem, těstovinami. Letos se více objevovaly
masové, rybí, ovocné a zeleninové konzervy, dětské výživy, cereální
potraviny a drogistické zboží, např. dětské pleny, prací prášky a mycí
prostředky.

Sociální rozměr zmíněné akce byl všudypřítomný. Někteří rodiče
nechávali vybrat děti ve stylu: „Co bys chtěl koupit, kdyby sis to nemohl
dovolit?“ Takhle třeba tatínek s chlapečkem vybrali Jojo bonbony,
Nutellu, Granko, zkrátka vše, co chlapeček sám považoval za sváteční.

V humpoleckých prodejnách BILLA a PENNY se během soboty vybralo
bezmála 1 300 kg trvanlivých potravin a drogerie. Pracovníci CDS
Medou vše pečlivě zvážili a zapsali. Během následujícího týdne se díky
velkému pracovnímu nasazení podařilo distribuovat vybrané zboží tam,
kde skutečně pomáhá. Za pomoci pracovníků úřadů, škol a dalších
organizací jsme vyhledali rodiny z Humpolce i z okolních obcí
v nepříznivé sociální situaci, která je zapříčiněná hmotnou nouzí. Rádi
jsme potravinovou pomocí podpořili klienty Domova Blahoslavené
Bronislavy v Humpolci.

