
STRATÉGIA  A PLÁN

Pre každú zo 147 predajní, ktoré sú v 92 mestách, bola vybraná 
konkrétna organizácia. Zoznam sme vytvorili na základe 
predchádzajúcich spoluprác, tipov zo strany Nadácie Pontis a 
odporúčaní našich kolegov. S každou z organizácií prebehli te-
lefonické rozhovory a bol uzatvorený zmluvný vzťah. Zákazník 
tak môže podporiť priamo organizáciu, ktorú pozná a ktorá sa 
stará o ľudí v núdzi v jeho meste.                       

Aby sme ako Lidl organizáciám začiatok projektu uľahčili, 
venovali sme im ako štartovné darčekovú kartu na nákup v 
predajniach Lidl v hodnote 100 €. Išlo tak o podporu v hodno-
te takmer 10 000 €.

Cítime zodpovednosť podieľať sa aj na riešení chudoby, so-
ciálneho vylúčenia a s nimi spojenej potravinovej deprivácie. 
Preto sme sa rozhodli, spolu s našimi zákazníkmi, spustiť nový 
dlhodobý projekt potravinovej pomoci pod názvom „Podeľ 
sa a pomôž“. Pretože každý z nás môže pomôcť aj len malou 
časťou, no ten výsledný celok je úžasný.
Podeľ sa a pomôž bude fungovať celoročne, vo všetkých 
predajniach potravín Lidl. Chceme dosiahnuť, aby potravinová 
pomoc pre ľudí v núdzi bola pravidelná a dlhodobá. 

VÝZVA A CIEĽ 

Rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia bolo v 2018 na SVK 
ohrozených 16,3 % obyvateľstva - deti zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, osoby z marginalizovaných komunít, osa-
melí rodičia, ľudia so zdravotným postihnutím či bez domova. 
Cieľom je ich dlhodobá a pravidelná potravinová podpora. V 
súlade s aktuálnou situáciou a našou stratégiou CSR, oriento-
vanou aj na deti a rodiny, boli vybrané organizácie starajúce 
sa o deti a mládež zo znevýhodneného prostredia a osamelé 
a týrané matky. Podporujeme aj seniorov, ľudí bez domova či 
zdravotne znevýhodnených a ďalšie ohrozené skupiny. 

Podeľ sa a pomôž



REALIZÁCIA

Mechanika projektu je v súlade s naším cieľom byť dobrým 
susedom a partnerom komunity vo všetkých lokalitách, kde 
pôsobíme.
Zbierka potravín prebieha od 1.10.2020 vo všetkých predajni-
ach Lidl na Slovensku. Zákazníci majú možnosť, po zaplatení 
svojho nákupu, venovať časť nakúpených trvanlivých a su-
chých potravín do špeciálne označeného koša, ktorý je priamo 
v predajni, v zóne za pokladnicami. Každý kôš je označený 
logom spoločnosti Lidl a názvom projektu „Podeľ sa pomôž“, 
ale aj špeciálnym plagátom s názvom organizácie, ktorej zoz-
bierané potraviny pravidelne odovzdávame. Každý kto do zbi-
erky prispeje, je transparentne informovaný o tom, komu jeho 
potravinová podpora pomôže a podporí tak komunitu priamo 
vo svojom meste, resp. v jeho blízkom okolí. Do projektu je 
zapojených viac ako 90 neziskových a mestských organizácii, 
pričom s každou z nich prebieha individuálna komunikácia zo 
strany spoločnosti Lidl.
Aby sme ako Lidl organizáciám začiatok projektu uľahčili a 
umožnili im nakúpiť si prvé potraviny, potrebnú drogériu či 
nepotravinový tovar, venovali sme každej organizácii ako štar-
tovné darčekovú kartu na nákup v predajniach Lidl v hodnote 
100 €.



VÝSLEDKY 

• Viac ako 90 zapojených organizácií.
• Zbierka funguje v 147 Lidl predajniach potravín v 92 mestách.
• Organizácie si pre potravinovú podporu chodia 1x do týždňa 
priamo do predajne = vedia tak zabezpečiť potravinové balíčky 
na pravidelnej báze pre svojich klientov. 
• Doteraz sme spolu s našimi zákazníkmi organizáciám 
venovali 1400 plných veľkých nákupných vozíkov s trvanlivými 
potravinami v hodnote 200 000 €. (stav k 28.12.2020).
• Počiatočná podpora organizácií darčekovými kartami na 
nákup v Lidli v hodnote takmer 10 000 €.


