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Kim jesteśmy? 

Bank Żywności w Krakowie to zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych 

pracowników i wolontariuszy, którym los drugiego człowieka i naszej planety 

nie jest obojętny. 

Na co dzień, niczym Superbohaterowie, walczą z marnowaniem żywności, 

ubóstwem i niedożywieniem.

•Misja



❑ Ratuje żywność przed zmarnowaniem.

❑ Realizuje projekty edukacyjne i kampanie społeczne o niemarnowaniu żywności.

❑ Organizuje Zbiórki Żywności.

Czym się zajmuje Bank Żywności w 

Krakowie?



 

Tradycyjna, Wielkanocna Zbiórka Żywności w sklepach z udziałem wolontariuszy 

odbyła się w 2019 roku.

Z powodu pandemii tegoroczna zbiórka odbędzie się w Internecie. Zbieramy darowizny 

na zakup żywności dla potrzebujących w sklepie internetowym, który znajduje się pod 

adresem: zbiorkazywnosci.pl

Zostań e-wolontariuszem i pomóż nam pomagać!. 

https://zbiorkazywnosci.pl/


Podopieczni lokalnych placówek pomocowych w tym:

❏ Seniorzy dotknięci ubóstwem,

❏ Osoby samotnie wychowujące dzieci,

❏ Rodziny wielodzietne

❏ Osoby niepełnosprawne,

❏ Wasi sąsiedzi objęci kwarantanną, 

❏ Osoby, które straciły pracę z powodu pandemii,

❏ Osoby bezrobotne, bezdomne, 

❏ I wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,  ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas – Flora Edwards

Komu pomożemy?



Jak można pomagać?

E-wolontariat Przekazanie darowizny poprzez charytatywny 
sklep www.zbiorkazywnosci.pl

http://www.zbiorkazywnosci.pl


Jak zostać i co robi e-wolontariusz Banku 

Żywności?
❏ Polub lub obserwuj w Twoich mediach społecznościowych profil Banku Żywności na Facebooku i Instagramie

❏ Udostępniaj, lajkuj i komentuj zamieszczone tam posty o zbiórce. Zachęcaj znajomych do uczestnictwa w akcji.

❏ Publikuj swoje posty o zbiórce. Udostępnimy Ci potrzebne elementy promocyjne w chmurze na Dysku Google. Nie 

zapomnij oznaczyć Banku Żywności, żebyśmy dowiedzieli się o Twoim działaniu i po akcji mogli wystawić zaświadczenie 

o Twoim udziale w  zbiórce.

❏ Wykorzystuj inne kanały komunikacyjne do informowania o akcji: komunikatory, SMS-y, rozmowy bezpośrednie, 

telefoniczne.  Powiadom rodzinę, sąsiadów, kolegów i znajomych. 

❏ Utwórz zespół e-wolontariuszy i działaj w grupie. 

❏ Dołącz do grupy Wolontariuszy Banku Żywności w Krakowie na Facebooku. Tu będziesz na bieżąco z akcją i poznasz 

innych e-wolontariuszy.

❏ Jeśli masz ochotę lepiej poznać Bank Żywności wejdź na jego stronę internetową.

https://www.facebook.com/bzkrk
https://www.instagram.com/bankzywnosciwkrakowie/
https://drive.google.com/drive/folders/1ecQajApqskLJTVtri5lXO3q9I9gRbkfl?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/1415569445144076
https://www.krakow.bankizywnosci.pl/


Zasada działania www.zbiorkazywnosci.pl

1. Wybieramy koszyk.

2. Wybieramy z menu Bank Żywności w Krakowie.

3. Bank Żywności kupuje za otrzymaną darowiznę produkty spożywcze.

4. Bank przekazuje żywność organizacjom, które mają pod opieką potrzebujące osoby.
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