
W Krakowie i całej Małopolsce żyje wiele osób, które nie będą mogły usiąść w
Święta Bożego Narodzenia przy pełnym stole, bo każdego dnia muszą zdecydować
czy pieniądze wydać na jedzenie, leki czy rachunki. Święta to dla nich wyjątkowo

trudny czas. Dlatego jak co roku Bank Żywności w Krakowie niesie wsparcie i
organizuje akcję pomocy dla najbardziej potrzebujących.

W tym roku Świąteczna Zbiórka Żywności oprócz zbiórki w sklepach działa również
jako wirtualny sklep online  Banków Żywności. 

Można w bezpieczny, szybki i wygodny sposób wesprzeć akcję kupując symboliczny
koszyk produktów dla potrzebujących za dowolny datek. Dzięki zebranym środkom

Bank Żywności zajmie się zakupem żywności do świątecznych paczek. 
Artykuły zakupione dzięki Zbiórce online zostaną dostarczone osobom w

niedostatku tak, by mogli oni spędzić Święta w spokojnej i domowej atmosferze, bez
martwienia się o podstawowe rzeczy.

Uratujmy razem ich Święta!
W Polsce prawie 2 miliony osób żyje w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na

wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Trwająca
drugi rok pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich

dochody znacznie zmalały. 
Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice,

bezdomni i bezrobotni - to tylko część grup, do których trafia pomoc Banku
Żywności w Krakowie, i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują

naszego wsparcia.
Bank Żywności w Krakowie powstał w 1997. Od powstania zebrał 74 miliony kg

produktów spożywczych o wartości ponad 270 mln zł. Zebrana żywność, za
pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, trafia przez cały rok do ponad

60 tysięcy osób, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej.
www.krakow.bankizywnosci.pl
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jesteśmy w 126 sklepach stacjonarnych, w tym 34 w Krakowie. Żywność

zbieramy w sklepach takich jak: Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl,
Kaufland. 
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