
DONÁŠKA KRIZOVÉHO BALÍČKU
ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
PRO PŘEKONÁNÍ OBDOBÍ PLATNOSTI 
MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

ÚČEL Služba je určena pro osoby,které nemají žádnou možnost jak si obstarat základní 
potraviny a jsou obyvatelé města Litoměřic. 
Zjištění osob provedou pracovníci odboru sociálních věcí a farní charity.

NABÍDKA Krizový balíček základních potravin na 14 dní v hodnotě 700 Kč na 1 osobu. 
Nákup balíčku bude hrazen z městského rozpočtu a po skončení období mimořádných 
opatření bude částka za jeho pořízení uhrazena žadatelem zpět městu Litoměřice.

REALIZACE Objednávat balíček včetně jeho dodání až do místa bydliště je možné prostřednictvím
tel. čísel:  416 916 125,  416 916 222  a  416 916 120. 
Uskutečněný hovor bude zpracován a brán za závaznou objednávku.

INFORMACE Telefonický hovor bude monitorován. 
Objednávky jsou přijímány od pondělí do pátku 8 - 13 hod. Místo a způsob dodání se 
stanoví po domluvě s městem. Vyžadované informace: jméno, příjmení, adresa doručení, 
telefonní kontakt. Balíček potravin bude doručen Intergovaným záchranným systémem 
v co nejkratší době po přijetí obejdnávky v době Po-Pá od 17-20 hodin.

OBSAH Balíček obsahuje například tyto potraviny (složení se může měnit): 
rýže, toustový chléb, olej, džem, sardinky v oleji, hl. mouka, cukr, paštika májka, ananas v 
konzervě, mandarinky v konzervě, hrášek v konzervě, kukuřice v konzervě, čočka, vepřové 
maso v konzervě, br. kaše v prášku s mlékem, trvanlivé mléko, špagety, čaj se zázvorem, 
puding v prášku, kakao - Granko, losos v konzervě, fazole v konzervě, lunch meat, polévka 
gulášová rodinná, krupička, kaše chia+borůvky+vločky, rajčata loupaná v konzervě.

NEBOJTE SE POŽÁDAT O DALŠÍ POMOC SVÉ SOUSEDY, ZNÁMÉ A PŘÍBUZNÉ

Vydalo město Litoměřice, 16. března 2020

INFORMAČNÍ TELEFONNÍ LINKY PRO OSAMĚLÉ SENIORY

POPOVÍDEJTE SI, PORAĎTE SE
Diecézní charita: 416 531 361 nebo 603 175 785

Lukas Wünsch, místostarosta Litoměřic pro sociální věci:  605 237 966

ZŮSTAŇTE BÝT INFORMOVÁNI SMS, AUTOMATICKÝM HLÁŠENÍM NEBO E-MAILEM
BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND - ZAREGISTRUJTE SI

https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA OPUŠTĚNÝM SENIORŮM - RADKA KUBÁTOVÁ: TEL. 731 532 537
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