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Mesazh nga
Presidenti

Duke punuar së bashku për
të sfiduar COVID-19
Që nga marsi, COVID-19 ka paraqitur një sfidë të
paparashikuar në të gjithë Europën, duke prishur
normalitetin e jetës sonë dhe me ndikime të rënda
në shoqërinë dhe ekonominë tonë.

Qoftë solidariteti një mënyrë për të dalë
nga kjo krizë pandemike më të mirë dhe
më të fortë së bashku. Një mundësi për
të rizbuluar rëndësinë e njerëzve të tjerë,
veçanërisht më të pafavorizuarit, dhe për
të na kthyer përsëri në rrënjët e misionit
tonë, në aktivitetin tonë të përditshëm
të Bankave të Ushqimit në Evropë. Me
mbështetjen e të gjithëve - autoriteteve
publike, bizneseve, organizatave bamirëse,
vullnetarëve dhe qytetarët - ne mund të
rritemi së bashku përmes fatkeqësive
dhe të hedhim një dritë pozitive për një të
ardhme më të ndritur.
Jacques Vandenschrik, President,
European Food Banks Federation

Më 13 Mars 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli Europën si
epiqendrën e pandemisë COVID-19 *. Disa vende, si Italia dhe Spanja, ishin të
parët që u goditën rëndë vetëm pak pasi koronavirusi u përhap në të gjithë
kontinentin me pasoja të menjëhershme socio-ekonomike.

Pandemia ka çuar shumë njerëz në pasiguri brenda natës,
duke nënvizuar rëndësinë e sigurisë me ushqim në Evropë.

Në këto rrethana, e drejta për t’u ushqyer ka dëshmuar të jetë një përparësi,
duke theksuar rëndësinë e një diete lehtësisht të arritshme, të përballueshme, të
shëndetshme dhe të ekuilibruar për të gjithë. Në çdo cep të Europës, shikojmë
dëshmi të e kësaj prove, të tilla si radhët e gjata në hyrje të supermarketeve ose
vullnetarët që punojnë çdo ditë për të sjellë ushqim për njerëzit e moshuar, ata
me aftësi të kufizuara dhe të privuara, si dhe familjet që përballen me vështirësi
të papritura në këtë periudhë.
Pas muajve të parë të krizës dhe deri në këtë vjeshtë, Europa u duk se kishte
nën kontroll COVID-19. Sidoqoftë, Europa është edhe një herë qendra aktive
e pandemisë dhe po regjistron një rritje dramatike të infeksioneve e cila po
e shtrëngon shumë kapacitetin e spitaleve. Disa qeveri janë duke rivendosur
mbyllje totale të reja me masa të forta. Mijëra raste të reja raportohen çdo
ditë në të gjithë Evropën.
* OBSH, fjalët e hapjes së Drejtorit të Përgjithshëm në konferencën për media mbi COVID-19,
13 Mars 2020.
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Pandemia zbuloi pikat e forta dhe të
dobëta, duke theksuar rëndësinë e
komuniteteve lokale, të gatshëm për të
bashkëpunuar për të mirën e të gjithëve me
një bashkëpunim të fortë midis autoriteteve
publike, organizatave të shoqërisë civile
dhe të gjithë aktorëve të përfshirë.
Është e qartë se pandemia ka pasur një ndikim të madh në jetën
tonë të përditshme dhe ka prekur të gjithë sistemin ushqimor.

COVID-19 ka qenë një thirrje zgjimi për
European Food Banks Federation dhe
anëtarët tanë.
Që nga shpërthimi i saj, anëtarët tanë kanë punuar çdo ditë duke
u përballur me sfidën, jo vetëm për të marrë ushqim nga zinxhiri
i furnizimit ushqimor, por edhe për të siguruar shpërndarjen e
tij të sigurt në organizatat bamirëse. Anëtarët tanë gjatë gjithë
kohës kanë grumbulluar ushqimin e tepërt për të ndihmuar
organizatat bamirëse që ushqejnë njerëzit në nevojë. Urgjenca
shëndetësore dhe kriza pasuese socio-ekonomike, veçanërisht
gjatë valës së parë të COVID-19, ndryshonin nga vendi në
vend, por është e qartë që kudo, kriza COVID-19 ka sjellë një
emergjencë të re ushqimore me një kërkesë të shtuar për ushqim.
Raporti ynë më i fundit i lëshuar në shtator 2020, thekson një
rritje prej 30% të kërkesës për ushqim, me një diapazon nga 6%
deri në 90% në vende të ndryshme, që vijnë me pasoja të reja
të varfërisë: njerëz të papunë, familje me fëmijë dhe njerëz të
moshuar që jetojnë vetëm. Anëtarët tanë janë përballur më
parë me sfida të ngjashme dhe kanë dhënë përgjigje që mund
të jenë aspektet kryesore për tu përballur me valën e dytë dhe
krizën e zgjatur të shkaktuar nga pandemia. Ndërsa kontekstet
mund të ndryshojnë dhe zgjidhjet e përshtatura mund të jenë
unike, sfidat zakonisht ndihen dhe përgjigjet mbështeten në
motivim, inovacion dhe përshtatje.

European Food Banks Federation zhvilloi
3 sondazhe - në Prill, Korrik dhe Shtator 2020
- për të monitoruar dhe vlerësuar ndikimin e
COVID-19 mbi anëtarët e saj dhe përgjigjet e tyre.
Rezultatet u paraqitën në tre raporte:

Sfidat aktuale dhe nevoja urgjente
e Bankave Europiane të Ushqimit /
Prill 2020

Bankat Evropiane të Ushqimit në një
Europë pas COVID-19 / Korrik 2020

Bankat Evropiane të Ushqimit sot:
angazhimi, kreativiteti dhe
dëshira për të ndryshuar /
Shtator 2020
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Pikat kryesore të raporteve
Sfidat

Përgjigjet

• Kërkesa në rritje për ushqim
• Rritja e numrit të njerëzve në nevojë
• Donacione ushqimore të
paqëndrueshme
• Shkatërrimi i e proceseve të
logjistikës dhe transportit
• Mungesa e pajisjeve mbrojtëse
personale
• Mungesa e vullnetarëve
• Kosto të papritura dhe rënie të
burimeve financiare

• Bankat e ushqimit kanë mbetur të hapura dhe
funksionojnë, me vetëm disa përjashtime
• Garantimi i misionit: parandalimi i hudhjes
poshtë të ushqimit dhe mbështetja për
organizatat bamirëse
• Angazhimi i vullnetarëve të rinj në moshë dhe
në pjesëmarrje
• Aktivitete të reja të suksesshme për
mbledhjen e fondeve
• Bashkëpunime të reja me korporata dhe
fondacione
• Aktivitete përkrahëse për mbështetjen e
publikut
• Modele të reja dhe inovative funksionale
për menaxhimin e depove dhe detyrave
administrative
• Digjitalizimi i aktiviteteve tradicionale (p.sh.
mbledhjet e ushqimit)
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Nga fillimi i marsit, European Food
Banks Federation ka gjurmuar përgjigjet
e anëtarësisë së saj ndaj krizës, duke
mbledhur një gamë të gjerë historish që
tregojnë solidaritet.
Kur u duk se ne nuk kishim arritur të mbronim njerëzit tanë, në
shumë mënyra, europianët, qofshin ata vullnetarë apo punonjës të
Bankave të Ushqimit ose shoqatave bamirëse, politikëbërës, biznese
apo qytetarë privatë, e kanë dëshmuar që përballë kësaj krizë, ata
janë gati të ngrenë njëri-tjetrin lart.

Për të përmbushur nevojat e menjëhershme
dhe për të dhënë një përgjigje konkrete ndaj
emergjencës, më në 21 Mars, European Food
Banks Federation nisi një thirrje të hapur për
solidaritet dhe krijoi një Fond të Emergjencave
Sociale COVID-19 për të siguruar veprimtarinë
e anëtarëve të saj dhe për të garantuar që
asnjë ushqim i mirë nuk do të hudhet poshtë
humbasë, ndërsa ndihmon organizatat
bamirëse për të ushqyer njerëzit në nevojë.
Përgjigja ndaj kësaj thirrjeje ka shkuar përtej çdo parashikimi. Në
këtë periudhë shumë kompani kanë ofruar mbështetjen e tyre me
donacione ekonomike për të mbështetur aktivitetin e përditshëm
të Bankave Ushqimore. Falë këtij angazhimi konkret midis marsit
dhe nëntorit 2020, European Food Banks Federation ka mbështetur
anëtarët e saj me mbi 4,2 milion € për veprimet e lidhura me
COVID-19 në 27 vende *.
Fondet janë përdorur për nevoja konkrete: kosto të rritura të
aktivitetit ditor (qira, shërbime komunale, etj.), staf shtesë për
përballimin e sasive të rritura të ushqimit, automjete të reja për të
siguruar rishpërndarjen e ushqimit, mjete digjitale për të lehtësuar
komunikimin, pajisje të reja për depot, mjete personale mbrojtëse
për të mbrojtur vullnetarët dhe punonjësit, sisteme të reja deposh
IT dhe shumë më tepër.
* Këto shifra i referohen periudhës 1 janar - 15 tetor 2020.
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Për më tepër, shumë kompani, në të njejtën linjë me biznesin e
tyre kryesor, dhuruan gjithashtu ushqime ose mallra të tjerë si
mjete mbrojtëse, transportimi, kuti kartoni. Më në fund, shumë
kompani kanë vendosur të shtrijnë angazhimin e tyre deri te
punonjësit e tyre duke u i propozuar dhe përfshirë dhe ata në
fushatat e mbledhjes së fondeve për të mbështetur Bankat
Evropiane të Ushqimit.

Me një vendosmëri të zhdërvjellët,
një risi të vazhdueshme të procesit
dhe një mbulim të gjerë të territorit,
Bankat Europiane të Ushqimit po
demonstrojnë forcën për t'u përshtatur
me kontekstin e ri sfidues duke siguruar
një rishpërndarje të sigurte të ushqimit
në bamirësi.
Ata gjithashtu po eksperimentojnë modele dhe procese të reja
operative. Kur COVID-19 çoi në mbylljen e të gjitha bizneseve
jo-thelbësore, siç qenë kafenetë dhe restorantet, shumë prej tyre
kontaktuan Bankat Evropiane të Ushqimit për të mos hedhur
jashtë mallrat e tyre të mbetura. Për shembull, ushqimi u dha
nga mensat e institucioneve evropiane në Bruksel kur puna nga
shtëpia u bë normalja e re. Në disa vende, Bankat e Ushqimit
përgatitën racione ose bënë pako ushqimore për organizatat
e vijës së frontit, kështu që ata thjesht duhej të bënin dërgesat
e 100 metrave të fundit tek individë të rrezikuar që qendronin
në izolim.

Që nga fillimi i pandemisë deri më
sot, mbështetja e Bankave Ushqimore
vazhdon të jetë gjithnjë e më thelbësore
në mënyrë që asnjë ushqim i mirë të
mos shkojë dëm dhe të mund të fitojë
një vlerë të re të çmuar për të gjitha ato
shoqata bamirësie që ndihmojnë më të
privuarit.

Prandaj, Bankat e Ushqimit po luajnë një rol kryesor në parandalimin
e hudhjes poshtë së ushqimit për një qëllim shoqëror, planifikimin
dhe përshtatjen për t'u përballur me sfidat e sotme dhe të nesërme.
Në këtë periudhë, Bankat Evropiane të Ushqimit janë bërë gjithashtu
një pikë referimi për ushqimin e dhuruar nga zinxhiri agro-ushqimor.
Përveç dhurimeve të rregullta të ushqimit të tepërt, në të vërtetë, ata
kanë marrë dhe menaxhuar sasi të rritura të ushqimit që nuk prishet, i
dhuruar nga kompanitë për t'iu përgjigjur nevojave të menjëhershme.

Ndërsa pandemia vazhdon, ne jemi të
përkushtuar për të garantuar aktivitetin tonë
të përditshëm, në mënyrë që të mund të
menaxhojmë përmes krizës dhe të ndërtojmë
rezistencë ndaj tronditjeve të ardhshme.
Kjo krizë mund të jetë një përshpejtues i
inovacionit për të rritur efikasitetin dhe
efektivitetin dhe për të prodhuar një efekt të
dobishëm në sistemin ushqimor në tërësi.
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FEBA vazhdon të ofrojë
mbështetje gjatë pandemisë
Dialog i përforcuar me anëtarët tanë për
të qenë të përditësuar, për të ndarë sfidat
dhe për të ndërtuar mësimet falë mjeteve
dixhitale
•
•
•
•

1 Konferencë e Presidentëve në internet me
pjesëmarrjen e 23 Bankierëve të Ushqimit
1 takim fizik dhe 3 takime online të Grupit të
Punës të BE-së me pjesëmarrjen e 82 Bankierëve
të Ushqimit
8 takime Focus Point në internet për anëtarët
me pjesëmarrjen e 110 Bankierëve të Ushqimit
2 sesione në internet për ndarjen e detyrave
me pjesëmarrjen e 54 Bankierëve të Ushqimit

Një qasje të shpejtë për të synuar,
matur dhe vepruar
•
•
•

3 sondazhe dhe 3 raporte mbi ndikimin e
COVID-19 në rrjetin FEBA
1 sondazh dhe 1 raport mbi zbatimin e FEAD
në 2019
zbatimi i projektit "Vlerësimi i ndikimit të
Bankave europiane të Ushqimit - nga ferma në
pirun" me 5 takime, 7 turne virtuale dhe daljen
e parë të Observatorit në internet për Dhurimin
e Ushqimit

Komunikime inteligjente dhe
gjithëpërfshirëse

Mbështetje e arritshme për nevojat
konkrete

•

•

•

•
•

1 fushatë sociale në Ditën e Europës e promovuar
nga Komisioni Evropian
1 ngjarje virtuale në Ditën e Parë Ndërkombëtare
të Ndërgjegjësimit për Humbjen e Ushqimit dhe
Mbetjeve, me pjesëmarrjen e 15 anëtarëve dhe
pjesëmarrjen në 3 konferenca ndërkombëtare
të organizuara nga FAO Bruksel, FAO HQ dhe
FAO NY
Raporte interaktive dhe të printuara të takimeve,
2 video me animime
7 Raporte Monitorimi të BE-së

•
•
•

Kontakte me më shumë se 120 korporata,
fondacione dhe organizata
Mbi 50 korporata, fondacione dhe organizata
tashmë janë zotuar të dhurojnë mbi 4,3 milion €
Mbi 4,2 milion € tashmë janë rishpërndarë në
27 FEBA Full & Associate Members
Shumë kompani u zotuan të dhurojnë ushqim
ose mbështetje në natyrë (transporte, mjete
mbrojtëse, kuti kartoni, etj.) për të mirën e
anëtarëve të FEBA.
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Praktikat më
të mira nga
anëtarët e
FEBA-s në
Europë
Ky kapitull përmban praktikat
më të mira nga 25 anëtarë të
FEBA - veçanërisht në lidhje
me ndikimin e COVID-19 dhe
kontributin e këtyre organizatave
në parandalimin e krijimit të
mbetjeve të tepërta ushqimore
dhe uljen e pasigurisë ushqimore
në këtë periudhë sfiduese.

Norvegjia / p23
Estonia / p12

Mbretëria e Bashkuar / p31

Irlanda / p17

Lituania / p19

Hollanda / p21
Belgjikë / p9

European Food Banks Federation
dëshiron të falënderojë të gjithë
anëtarët për kontributet e tyre.
Për më tepër, është shumë
mirënjohëse për aktivitetin e
tyre të vazhdueshëm, i cili bën
një ndryshim çdo ditë në Evropë.

Gjermania / p14
Franca / p13
Zvicra / p29

Ukraina / p30

Republika Çeke / p11
Sllovakia / p27

Austria / p8

Hungaria / p16
Rumania / p25

Sllovenia / p28

Bullgaria / p10
Serbia / p26
Portugalia / p24

Italia / p18

Maqedonia e Veriut / p22
Shqipëria / p7

FEBA Full & Associate Members
FEBA Full & Associate Members –
të dhënat nuk janë të disponueshme

Greqia / p15
Malta / p20
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Shqipëria
Pas tërmetit të nëntorit 2019, Shqipëria ka parë një
rritje të numrit të njerëzve në nevojë dhe urgjenca
COVID-19 e ka përkeqësuar atë situatë.
Gjatë COVID-19, gjetja e produkteve të freskëta
ushqimore është trefishuar për muaj dhe Food Bank
Albania po rishpërndan më shumë ushqim se kurrë.
Food Bank Albania arriti të instalonte një dhomë
frigoriferike për produkte të freskëta në mënyrë
që ushqimi të jetë në dispozicion për shpërndarje
në kohë më të gjatë. Në të njëjtën kohë, Food Bank
Albania ka rritur marrjet e ushqimeve të freskëta
nga vendet e tjera, duke lidhur vendet kryesore të
ushqimeve të tepërta të freskëta.
Rritja e dhurimeve të tepërta të ushqimit dhe dhoma
e re e ftohjes do të lejojë Food Bank Albania të
mbështesë më shumë bamirësi dhe vende ku ofrohet
ushqim falas në pothuajse të gjitha zonat e vendit.

Lexoni më shumë përditësime
nga Shqipëria gjatë krizës
COVID-19

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një
mundësi për organizatën tonë do të thotë të
vazhdojmë të luftojmë për misionin e ushqimit
të freskët për të gjithë njerëzit, të gëzohemi për të
gjitha bizneset dhe partnerët donatorë pasi që ne
të vazhdojmë të punojmë drejt një të ardhmeje
të afërt ku do të shohim një legjislacion të i
favorshëm për dhurimet e ushqimit.
Wilma Verburg, Kryetare e Bordit
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Austria
Macro Group - pronar i zinxhirit të
supermarketeve turke "Etsan" dhe partner
afatgjatë dhe fqinj i Wiener Tafel në tregun
me shumicë të Vjenës - ishte një nga
kompanitë e para që reagoi kur Wiener
Tafel kërkoi ndihmë në fillim të mbylljes
totale të parë- në mars, veçanërisht duke
kërkuar për mallra të qëndrueshme
për bamirësi të mbështetura nga
Wiener Tafel.
Pavarësisht kohërave shumë
sfiduese, punonjësit e Macro
Group gjithësesi gjetën pak
kohë të lirë për të mbledhur
qindra pako ushqimore për
Wiener Tafel. Pakot përbëheshin nga një shumëllojshmëri ushqimesh të qëndrueshme si kanaçe,
vaj, produkte qumështi si dhe artikuj higjenikë. Ata u kuptuan shumë
mirë nga përafërsisht 100 shoqata bamirëse që mbështeten rajonin e Vjenës.
Macro Group është një bashkëpunëtor
i shkëlqyeshëm i Wiener Tafel dhe një
shembull i praktikës më të mirë, me
ndihmë të shpejtë dhe efikase kur dikush
është në nevojë, veçanërisht në kohën e
COVID-19.

100

shoqata
bamirëse u
mbështetën në
rajonin e Vjenës

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize
në një mundësi për organizatën tonë
do të thotë të eksplorojmë mënyra të
reja bashkëpunimi me partnerët tanë të
qëndrueshëm dhe të fortë.
Alexandra Gruber, Drejtoresha
Menaxhuese
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Belgjikë
Anëtarët e Fédération Belge des Banques Alimentaires / Belgische Federatie van Voedselbanken
(FBBA) luajtën një rol të rëndësishëm gjatë valës
së parë të krizës së koronavirusit.
Numri i njerëzve që kërkuan ndihmë ushqimore
në muajt e parë arriti nivele të paparashikuara.
Numri i të rriturve dhe fëmijëve u rrit nga rreth
170 000 në shkurt në pothuajse 195 000 në maj,
një rritje prej gati 15%. Ky fluks shkaktoi një rritje
të madhe të rishpërndarjes së ushqimit. Nga marsi
deri në qershor 2020, 55,4% më shumë ushqim u
rishpërnda në krahasim me të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar.

Jef Mottar, CEO

oe

V

më shumë ushqim u rishpërnda
nga marsi deri në qershor 2020,
krahasuar me të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar

en

55,4%

es Alimenta
qu

s
ire

Kriza COVID-19 gjithashtu ka nxjerrë në pah
rëndësinë e Fondit për Ndihmën Evropiane për
Më të Sprovuarit (FEAD), pa të cilin do të kishin
lindur probleme të konsiderueshme të furnizimit.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në
një mundësi për organizatën tonë do të thotë
të vazhdohen përpjekjet për të përmirësuar
bashkëpunimin me autoritetet lokale dhe
organizatat aktive në fushën e uljes së varfërisë.

Ba
n

Puna e anëtarëve të FBBA në Belgjikë ëka qenë
shumë e vështirë, por falë valës së madhe të
solidaritetit dhe mobilizimit spontan të shumë
vullnetarëve të përkohshëm, shpërndarja e
ushqimit është siguruar në një shkallë të gjerë.
Mbështetja e jashtëzakonshme financiare nga
institucionet, qeveria, kompanitë dhe individët,
mbështetën FBBA për të përmbushur kërkesën e
rritura gjatë valës së parë COVID-19.

d s elb a nk
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Bullgaria
Bulgarian Food Bank është një partner i njohur i industrisë ushqimore në transformimin e tepricës së ushqimit në programe të
vlefshme sociale.
2020 është një vit sfidues në shumë mënyra
dhe pandemia COVID-19 ka shtuar presion
shtesë, si nga ana financiare ashtu dhe
nga ana organizative.
Deri në fund të nëntorit 2020,
Bulgarian Food Bank kurseu
dhe shpërndau afërsisht
800 000 BGN (400 000
EUR) në ushqim, ndërsa
për të njëjtën periudhë
në 2019 ushqimi i kursyer
vlerësohej 550 000 BGN
(275 000 EUR). Kjo është
për shkak të reagimit
më të lartë ndaj krizës
nga kompanitë e industrisë
ushqimore dhe nga shoqëria
në tërësi.

€100

000

janë dhuruar për të
mbështetur punën e
Bulgarian Food Bank

Një shembull shumë frymëzues për këtë
ishte një ngjarje mediatike dy orëshe, në
televizion dhe në internet, gjatë së cilës
më shumë se 200 000 BGN (100 000 EUR)
u dhuruan për të mbështetur punën e
Bulgarian Food Bank.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në
një mundësi për organizatën tonë do të thotë
të forcojmë kapacitetin për të shpërndarë
ushqime në vende më të largëta dhe të
kemi më shumë organizata që kujdesen për
njerëzit në nevojë.

Tsanka Milanova,
Drejtoresha ekzekutive

Bulgarian
Food
Bank

Collecting food,
donating hope.
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Republika
Çeke
Česká Federace Potravinových Bank (ČFPB) ka ruajtur
mijëra tonelata ushqime nga mensat shkollore dhe
programet e frutave në muajt e fundit, të cilat do të
kishin humbur për shkak të mbylljes së shkollave.
Për më tepër, anëtarët e ČFPB ishin jashtëzakonisht të
përfshirë në rishpërndarjen e njerëzve në nevojë, kryesisht
me ndihmën e këshillëve të qytetit dhe autoriteteve të
fshatit.
Falë operacioneve të përditshme të anëtarëve të
ČFPB, produkte të tilla si qumështi, djathi dhe frutat u
rishpërndanë tek njerëzit në nevojë, por edhe tek ata që
ishin të moshuar ose me aftësi të kufizuara, ose thjesht
nënat me shumë fëmijë. Kjo u realizua në bashkëpunim
me Ministrinë e Bujqësisë.

Gjeni më shumë
informacion

Anëtarët e ČFPB në Republikën Çeke gjithashtu
parandaluan humbjen e ushqimit nga sektori HORECA
dhe mensat e shkollës.
Gjatë krizës COVID-19, Bankat Çeke të Ushqimit dhe Tafel
Sachsen e.V. mbështetën një bashkëpunim ndërkufitar
kundër hedhjes së mbetjeve ushqimore, për të ndihmuar
më të varfërit.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një
mundësi për organizatën tonë do të thotë rritje dhe
përmirësim të proceseve tona të rimëkëmbjes dhe
rishpërndarjes në bashkëpunim me palët e interesit,
partnerët dhe qeverinë. Së bashku ne mund të
ndihmojmë më shumë njerëz dhe të luftojmë kundër
mbeturinave të ushqimit në mënyrë më efikase.
Veronika Láchová, CEO
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Estonia
Gjatë bllokimit, shumë restorante vendosën të
përdorin ushqimin e tyre të tepërt për të bërë
supa të ngrira për Toidupank, bankën e
ushqimit në Estoni. Vullnetarët dhe
punonjësit socialë u sillnin supat të
moshuarve dhe të sëmurëve që nuk
mund të linin shtëpitë e tyre.
Shumë kompani të tjera (importuesit, hotelet, spa-të, ndërmarrjet e trageteve, furnizuesit e
avionëve, prodhuesit e ushqimit,
kinematë, supermarketet, etj.)
gjithashtu i dhuruan ushqim të
tepërt Toidupank.

450

kg ushqim iu dhurua
Bankës Estoneze të
Ushqimit Toidupank

Për shembull, kompania e transportit
estonian Tallink ka dhuruar gati gjysmë ton
ushqim për organizatën e Bankës Ushqimore
Toidupank. Tallink tha në llogarinë e saj të mediave
sociale se lëvizja u bë meqënëse anijet e saj nuk
niseshin më rregullisht për shkak të pandemisë
së koronavirusit dhe masave të qeverisë për
emergjencat. Ushqimi përfshinte salçiçe, djathë
dhe biskota.
"Për shkak të situatës emergjente, disa gjëra
po shpërndahen nga anijet në port këto ditë, si
furnizime të mëdha ushqimore që qëndrojnë në
frigorifer," shkroi Tallink në faqen e tij të mediave
sociale.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj
krize në një mundësi për organizatën
tonë do të thotë që më shumë njerëz
do të kuptojnë rëndësinë e ndihmës
ushqimore dhe Bankave Ushqimore.
Për shkak të kësaj, më shumë njerëz,
firma dhe qeveri lokale mund të jenë
të gatshëm të mbështesin Bankat e
Ushqimit.
Piet Boerefijn,
hemelues dhe Menaxher
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Franca
Fédération Française des Banques Alimentaires mbetet
plotësisht vepruese për të ndihmuar njerëzit në situata
të vështira.
Secila nga 79 Bankat e Ushqimit është përshtatur me
kontekstin e saj lokal në lidhje me vullnetarët, furnizimin
me ushqim, metodat e rishpërndarjes në mënyrë që të
sigurojë që distancat e sigurisë të respektohen.
Pas dhurimeve të produkteve të freskëta ushqimore nga
industria e restoranteve në fillim të krizës, situata bëri që
Bankat Franceze të Ushqimit të tërhiqnin rezervat e tyre
të produkteve të thata: ka një rënie të stoqeve prej 22%
midis marsit dhe nëntorit 2020 krahasuar me të njëjtën e
periudhë në 2019. Në të vërtetë, kërkesa u rrit mesatarisht
me 20-25%: 400 shoqata bamirëse të reja u bashkuan në
rrjetin e Bankave të Ushqimit gjatë bllokimit të parë (strehim
urgjent, ndihmë për të pastrehët, etj.) Dhe 50% nënshkruan
një marrëveshje partneriteti të qëndrueshëm.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në
një mundësi për organizatën tonë nënkupton
ripohimin e rolit kryesor të Bankave Ushqimore,
vullnetarëve të tyre dhe punonjësve në
menaxhimin e sistemit të ndihmës ushqimore.
Është gjithashtu një mundësi për të kujtuar
rolin themelor të ndihmës ushqimore si një
levë për mbështetjen sociale dhe luftën kundër
izolimit të njerëzve në nevojë. Është thelbësore të
rimendohet politika strukturore për të menaxhuar
luftën kundër varfërisë dhe për të inkurajuar të
gjitha format e solidaritetit.

Për më tepër, ekipet e Bankave të Ushqimit punojnë
ngushtë me autoritetet lokale për të siguruar rishpërndarjen
homogjene të ushqimit. Pas mbylljes së shumë organizatave
bamirëse partnere, ato kanë organizuar ndihmë ushqimore
në territore të caktuara dhe kanë arritur deri në shpërndarje
në qytete më të vogla(zona rurale).
Bankat e Ushqimit dhe zyra rajonale e ndihmës së studentëve
organizuan shpërndarjen e paketave ushqimore dhe
produkteve të higjienës për studentët në situata të vështira.
Bankat e Ushqimit gjithashtu luajtën një rol kryesor në
mekanizmat lokalë të blerjes për të mbështetur prodhuesit
falë granteve qeveritare në mënyrë që të mbështesin
ristrukturimin.

Claude Baland, President

25%

rritje e kërkesës
për ushqim midis
mars-qershor 2020,
krahasuar me të
njëjtën periudhë të
vitit të kaluar
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Gjermania
Ashtu si në pjesën tjetër të botës, vitit 2020 në Gjermani formën
ia dha pandemia COVID-19 dhe sfidat shoqëruese. Pothuajse
gjysma e 950 organizatave lokale të Tafel Deutschland e.V
duhej të mbylleshin për ca kohë dhe duhej gjetur koncepte
të reja, inovative për rishpërndarjen e ushqimit të tepërt.
Tafel Deutschland e.V. është krenar që pas mbylljeve të çastit
në pranverë anëtarët e tyre u kthyen shpejt dhe u adaptuan.
Rishpërndarjet e ushqimit u bënë në ambientet e jashtme,
çantat dhe kutitë e paketuara paraprakisht garantuan
sigurinë në vend dhe ata përfitues përfundimtarë,
të cilët nuk mund të vinin personalisht, morën
donacione përmes dërgesave.
Tafel Deutschland e.V. gjithashtu nisi një fushatë për ushqimet para skadencës në bashkëpunim me një agjenci, e cila po i mbështet
ata me hapësirë të lirë në vende publike
në të gjithë vendin. Kjo është veçanërisht
e rëndësishme për shkak të grumbullimit
të rezervave dhe blerjes në panik, që po
ndodhte për shkak të pandemisë.

+1 vit

2 muaj

Shikoni versionin anglisht të
posterit

Posteri është në dispozicion falas në shumë gjuhë (gjermanisht, arabisht, anglisht, farsi, rusisht dhe turqisht) për anëtarët
e Tafel për të porositur ose printuar.

+1 vit

+2 muaj

Duke shikuar 2021, shndërrimi i kësaj
krize në një mundësi për organizatën
tonë do të thotë të mendosh përpara
dhe të sigurohesh që njerëzit që preken
veçanërisht nga pandemia të mos lihen
pas. 2020 ishte një vit sfidues që na lë
të shqetësohemi se shumë nga pasojat
e pandemisë do të bëhen të dukshme
vetëm në 2021. Kjo është arsyeja pse,
veçanërisht tani, ne qëndrojmë pranë
atyre që shpesh neglizhohen, dhe pse
flasim për ta.

Jochen Brühl, President i
Bordit të Drejtorëve
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Greqia
Furnizimi me ushqim në Greqi u rrit gjatë periudhës
së mbylljes, por ushqimet e mbetura mbetën një
problem i rëndësishëm.
Që nga fillimi i vitit treguesit thonë që donacionet në Food Bank Greece tejkaluan 1700
tonë me një rritje prej 68% krahasuar me
periudhën korresponduese të vitit të kaluar.
Sidomos në prill, në mes të periudhës së
karantinës u vendos një rekord, me pothuajse 260 tonë, vetëm në Bankën e Ushqimit
të Athinës. Në maj, donacionet tejkaluan 140
tonë ndërsa në korrik rekordi i lartë prej 260
tonë u arrit përsëri.

68%

rritje e dhurimit të
ushqimit që nga fillimi
i vitit, krahasuar me të
njëjtën periudhë të vitit
të kaluar

Dimitris Nentas, Drejtori i Përgjithshëm i Food Bank
Greece, tha se periudha e parë e krizës së koronavirusit
ishte vërtet e komplikuar pasi shoqatat dhe organizatat
bamirëse duhejt të vepronin nën protokolle të rrepta dhe disa
prej tyre pushuan së funksionuari. Sidoqoftë, pas 10 ditëve
të para, situata ndryshoi. Organizatat bamirëse zgjeruan
veprimtarinë e tyre dhe ndërsa nevojat shoqërore bëheshin
gjithnjë e më të forta, ata u motivuan dhe filluan të shërbejnë
ushqim.

Eksploroni
më shumë për
këtë

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në
një mundësi për organizatën tonë do të thotë
të vazhdojmë të vazhdojmë aktivitetin tonë.
Që nga fillimi i vitit 2020 Food Bank Greece
po merret me rekorde të sasive. COVID-19 po
teston kapacitetin tonë dhe deri më tani ne
jemi duke e përballuar mirë dhe jemi të sigurt
se do të vazhdojmë kështu në të ardhmen. Një
plus i madh i krizës është rritja e dukshmërisë
së Bankave të Ushqimit në shoqërinë tonë.
Panagis Vourloumis, President
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Hungaria
Hungarian Food Bank Association (HFBA)
vazhdimisht merr donacione të ushqimit të
tepërt nga partnerët e saj korporativ në
mënyrë që të plotësojë nevojat në
rritje të atyre në nevojë.
Në 10 muajt e fundit të vitit,
HFBA shpërndau më shumë
se 6600 tonë ushqim, për
një vlerë gati 5,8 miliardë
ushqim u shpërndanë nga
HUF. Vetëm në muajin e
HFBA gjatë 10 muajve të
parë të COVID-19, në Mars,
fundit të vitit 2020
715 tonë ushqim u janë
dorëzuar atyre në nevojë
si ndihmë e menjëhershme
në një sasi prej më shumë se
580 milion HUF. "Ne e konsiderojmë shumë të rëndësishme
që të vazhdojmë operacionet tona,
situata e shumë njerëzve varet nga ne
tani. Mbi të gjitha, ne kemi nevojë për ushqim të tepërt shtesë dhe ndihmë financiare"
tha Balázs Cseh, President i Hungarian Food
Bank Association.

6600 tonë

Vështirësitë e shkaktuara nga COVID-19 kanë
qenë një sfidë e veçantë për ata në nevojë
pasi situata, kujdesi dhe perspektivat e tyre
bëhen edhe më të pasigurta. Në mënyrë që
të merrni mbështetje edhe në këto kohë të
vështira, roli i organizatave që i ndihmojnë
ata do të rritet edhe më shumë.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një
mundësi për organizatën tonë do të thotë që ne
shpresojmë që kompanitë ushqimore dhe individët
që dëshironin të lehtësonin efektet e krizës
COVID-19 me mbështetjen e tyre dhe ndihmuan
ata që kishin nevojë së bashku me Hungarian Food
Bank Association do të qëndrojnë me ne edhe vitin
e ardhshëm. Ne do i bëjmë të gjitha në vitin 2021
së bashku me partnerët tanë për të vazhduar të
kujdesemi për njerëzit në nevojë.
Balázs Cseh, President
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Irlanda
Midis marsit dhe qershorit 2020, FoodCloud
shpërndau 968 ton ushqim, që barazohet me
2,3 milion racione vakte, në një rrjet me mbi 600
shoqata bamirëse në të gjithë Irlandën, përmes
platformës së tyre të teknologjisë me pakicë
dhe tre depove ose qendrave. Kjo shifër ishte
pothuajse dyfishi i asaj të së njëjtës periudhë
në 2019, duke reflektuar në rritjen e kërkesës
për ushqim në të gjitha komunitetet.
Si pjesë e përgjigjes së tyre ndaj COVID,
FoodCloud filloi një thirrje emergjente për
ushqim dhe financim, i cili mbështeti punësimin
e 8 operativëve të rinj të depove, dyfishimin e
kapacitetit të transportit dhe prezantimin e
rrugëve javore përmes kompanive logjstike të
palëve të treta dhe zhvilloi 15 partneritete të
reja strategjike në 17 qarqe me shërbime të
komunitetit dhe organizatat për të siguruar
që ata mund të mbështesin dhe individët në
komunitetet rurale.
Për herë të parë në 7 vitet e tyre të funksionimit,
partnerët e industrisë ushqimore të FoodCloud
dhuruan stoqet jo të tepruara për të ndihmuar
në përmbushjen e kërkesës dhe në bashkëpunim
me partnerët e tyre kryesorë të shitjes me
pakicë, duke zbuluar një nismë të re ushqimore
në shtator, të quajtur "Ushqimi për Irlandën", ku
blerësit ishin në gjendje të dhuronin ushqime
që nuk prishen në mbi 400 dyqane.

Pandemia ngriti profilin e organizatave të rigjenerimit të
ushqimit në zbutjen e paqëndrueshmërisë së zinxhirit
të furnizimit. Ne ishim një mjet i domosdoshëm për
rishpërndarjen e papritur të ushqimit të tepërt, ndërsa
gjithashtu mbështesim komunitetet që rezultojnë nga
një rritje e paparashikuar e kërkesës, duke rritur sigurinë
ushqimore në një kohë kaq sfiduese për kaq shumë njerëz.
Iseult Ward, CEO

Parashikohet që
FoodCloud do të
shpërndajë më
shumë se

6,7 milion
racione ushqim deri në
fund të vitit 2020
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Italia
Mbyllja e papritur e hotelierisë tregtare ka gjeneruar vëllime
të konsiderueshme të ushqimit të tepërt. Zinxhirët kryesorë të
restoranteve kontaktuan Banco Alimentare për të rindarë
rreth 50 tonë ushqim në të gjithë vendin.
Komunat, Mbrojtja Civile, kompanitë e kateringut, tregjet
e përgjithshme, kompanitë e transportit publik, Banco
Alimentare, Caritas Ambrosiana dhe Kryqi i Kuq Italian
kanë zhvilluar Qendrat Operative Komunale (në italisht
COC) për të centralizuar të gjithë zinxhirin e furnizimit
me ushqim dhe kapërcyer mbylljet e organizatave
bamirëse për shkak të vullnetarëve mbi 65 vjeç.
#SOStegno straordinario, një program i koordinuar nga
FBAO dhe Caritas Italiana i financuar nga Banco BPM,
ka mundësuar rikuperimin e ushqimit për të mbështetur
familjet në vështirësi. Caritas duhej të mblidhte ushqim të
mjaftueshëm për të garantuar 1250 pako në muaj. FBAO u përfshi
në rikuperimin e ushqimit me vlerë 250 000 € në mënyrë që të
garantojë shumëllojshmërinë e produkteve në pako.
Federalimentare dhe Banco Alimentare kanë bashkuar forcat për
të përballuar pandeminë dhe për të ndihmuar më të dëmtuarit.
Shumë kompani partnere gjatë periudhës së Pashkëve dhuruan
produkte ushqimore për një total prej mbi 100 tonë.
Ministria Italiane e Bujqësisë, Ushqimit dhe Politikave të Pylltarisë
ka financuar rikuperimin e ushqimeve të pashitura nga sektorët e
mishit të ftohtë, produkteve të qumështit dhe frutave e perimeve
për shkak të mbylljes së restorantit për një vlerë prej 300 000 000
€. Që nga tetori, Banco Alimentare ka filluar të rishpërndajë në
organizatat bamirëse dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë dhe në
muajt e ardhshëm.

Eksploroni më shumë për këtë

40%

rritje e kërkesës për
ndihmë ushqimore
në të gjithë vendin,
që nga marsi 2020

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj
krize në një mundësi për organizatën
tonë do të thotë të vazhdojmë të bëjmë
atë që kemi bërë që nga Marsi: biznesi
ynë i zakonshëm në një situatë të
jashtëzakonshme. Ne mendojmë se
është e rëndësishme që të gjithë të
marrin parasysh seriozisht detyrën e
tyre në momente krize.
Giovanni Bruno, President
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Lituania
Maisto bankas, Banka e Ushqimit në Lituani,
po funksionon plotësisht edhe në këto
kushte të vështira.
Në fillim të pandemisë, Maisto bankas
raportuan një rënie prej 25% të
bamirësive të vogla që u mbyllën
sepse nuk mund të vepronin, gjë
që çoi në një rritje të individëve
që kishin nevojë për mbështetje
në vendet ku organizatat bamirëse
nuk vepronin. 75% të organizatave
të tjera partnere që bashkëpunojnë
me Maisto bankas veprojnë në të
njëjtën shkallë ose edhe më shkallë
më të madhe.
Maisto bankas nisi një fushatë për të
mbledhur ushqime që nuk prishen në
zinxhirët më të mëdhenj të shpërndarjes
në Lituani, duke kërkuar dhurime ushqimore
dhe ushqim të tepërt.
Siç pritej, Maisto bankas përjetuan një
mungesë vullnetarësh në ditët e para
të COVID, kjo është arsyeja pse ata janë
bashkuar me një fushatë kombëtare për
të rekrutuar vullnetarë të rinj, duke punuar
edhe me kompani që ofruan shërbime taksi
për të nxjerrë vullnetarë nga shoferët e tyre
për të ndihmuar në shpërndarjen e ushqimit.
Eksploroni më shumë për këtë

25%

e shoqatave të vogla
bamirëse duhet të
mbylleshin për shkak
të COVID-19 që çoi në
një rritje të kërkesës
në ndihmë ushqimore

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një mundësi
për organizatën tonë do të thotë rritje e ndërgjegjësimit.
Pandemia na dha një sfidë për të ndihmuar njerëzit e
izoluar dhe familjet në vështirësi, por gjithashtu na dha
një mundësi për të bashkuar më shumë se zakonisht
vullnetarët dhe donatorët në një aksion për të ndihmuar
të prekurit. Pandemia ka sjellë më shumë vetëdije për
punën tonë dhe na ka dhënë një perspektivë për të
përfshirë më shumë njerëz dhe biznese në të ardhmen.

Simonas Gurevičius, Drejtor
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Malta
Malta Food Bank Foundation (MFBF) ka marrë kërkesa
për ndihma të shumëfishuara. Kërkesat për ndihmë shtesë
erdhën nga OJQ-të që humbën shumë burime të financimit
dhe nga familjet me një prind që u gjendën në mungesë
për shkak të uljes së të ardhurave.
Pavarësisht nga vështirësitë, nisi gjithashtu një iniciativë
e re. Kompanitë, OJQ-të, individët dhe punonjësit nga
ndërmarrjet private, përfshirë një bankë lokale si dhe
punonjës të tjerë nga departamentet qeveritare mblodhën
para dhe blenë ushqim që iu dhurua MFBF. Importuesit
dhe shitësit me pakicë dhuruan ushqime të tepërta për
MFBF dhe vetëm gjatë muajit të fundit, MFBF pa një rritje
të madhe në dhurimin e ushqimit.
Një iniciativë e veçantë që meriton një përmendje të
lavdërueshme është ajo e një shefi kuzhine restoranti
i të cilit duhej të mbyllej për shkak të bllokimit. Ai
mblodhi përbërës të tepërt nga donatorë të ndryshëm
dhe përgatiti racione për nevojtarët në restorantin e tij.
MFBF bashkëpunoi plotësisht në këtë iniciativë duke
dhuruar mish të tepërt në MFBF dhe shefi i kuzhinës
përgatiti racione të freskëta ushqyese, të cilat më pas
MFBF i shpërndau në organizatat bamirëse partnere.
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Irene Schembri,
Themeluese / Kryesuese

U

Dhurimi i një furgoni me frigorifer / ngrirës ka kursyer më
tej ushqimin pasi gjatë pandemisë COVID-19 MFBF mund
të merrte dhe rishpërndantë tepricën e ushqimit të ngrirë
dhe të ftohtë që u dhurua. Për më tepër, MFBF ishte në
gjendje të shpëtonte një sasi të madhe të ushqimit për
shkak të një tepricës së frutave dhe perimeve që ishin në
treg, e cila do të shkonte dëm.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një
mundësi për organizatën tonë do të thotë hapja e
horizonteve të reja me kontakte të reja të vendosura
gjatë pandemisë. Kjo kohë e frymëzoi MFBF të ishte
më e dukshme dhe aktive në marrjen e iniciativës për
edukimin e publikut për kursimin e të gjithë ushqimit,
veçanërisht ushqimit ushqyes që do të shkonte dëm.

M A LTA F
O
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Hollanda
Groente & Fruitbrigade ka kursyer 1 000 000 kilogramë fruta
dhe perime nga ushqimet e mbetura dhe i ka dorëzuar në
Voedselbanken Nederland që nga viti 2018, falë përfshirjes
së vullnetarëve dhe furnizuesve të ri rinj.
Në këto kohë duket edhe më e rëndësishme se zakonisht
të ushqesh njerëzit më të varfër në Hollandë me fruta dhe
perime. Duke pasur parasysh rëndësinë e ndihmës me ushqim
të freskët, Groente & Fruitbrigade është e përkushtuar të
zgjerohet me vende të reja.
Voedselbanken Nederland filloi një shërbim prove në verën e
vitit 2018 për të marrë më shumë fruta dhe perime në paketat
e ushqimit. Furnizuesit janë kompani të frutave dhe perimeve
që dhurojnë tepricën e tyre. Ato janë fruta dhe perime me
ndonjë njollë ose një formë ose ngjyrë pak më të ndryshme,
të cilat janë akoma të përshtatshme për konsum.
Në pothuajse 1 vit, Groente & Fruitbrigade mblodhi mbi
1 000 000 kilogramë fruta dhe perime. Me këtë, organizata
mbështeste afërsisht 88 000 njerëz në javë përmes Voedselbanken Nederland.
Me krizën e koronavirusit, furnizimi me ushqime të freskëta
për Voedselbanken Nederland është më i rëndësishëm se
kurrë. Ambicia e ekipit është t'u sigurojë të gjithë përfituesve
të Voedselbanken Nederland në Hollandë 1 kg fruta dhe
perime në javë.

Duke pasur besim, ne mund të trajtojmë sfidat
që padyshim do të sjellë viti 2021. Në vitin e
kaluar kemi marrë mbështetje masive nga e
gjithë shoqëria. Ne jemi të mbingarkuar nga të
gjitha kontributet dhe donacionet nga kompanitë,
fondacionet, individët.
Leo Wijnbelt, Kryetar
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Maqedonia
e Veriut
Aktivitetet e përditshme të Banka Za Hrana Makedonija
në Maqedoninë e Veriut nuk ndalen dhe në këtë periudhë
të jashtëzakonshme ajo kontribuoi në mbështetjen e
njerëzve më të rrezikuar.
Banka Za Hrana Makedonija është organizata e vetme
në Maqedoninë e Veriut që ofron ndihmë për personat
dhe familjet në nevojë. Në fakt, pas disa thirrjeve dhe
angazhimeve maksimale të të gjithë anëtarëve dhe
vullnetarëve, Banka Za Hrana Makedonija arriti të
rimarrë ushqimin e tepërt dhe ushqimin e rishpërndarë
dhe materialet higjienike në disa komuna. Gjithnjë e më
shumë komuna po i afrohen dhe po pranojnë Bankën Za
Hrana Makedonija si sistem të vërtetë për të përballuar
problemet e urisë dhe varfërisë.
Mbi 4000 familje janë mbështetur dhe do të mbështeten
ende në periudhën e ardhshme, në varësi të operatorëve
dhe sasisë së tyre të ushqimit të tepërt. Për më tepër,
shumë kompani vendosën t'i dhurojnë Bankës Za Hrana
Makedonija kryesisht ushqim të tepërt për t'u rishpërndarë.
E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, gjatë pandemisë
COVID-19, Presidenti i Maqedonisë së Veriut vendosi
të mbështesë dhe të bashkohet me Bankën Za Hrana
Makedonija në këtë periudhë sfiduese.

Zbuloni më shumë rreth fushatës

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në
një mundësi për organizatën tonë do të thotë
solidaritet e cila është formula sfiduese nëse
duam të ruajmë ushqimin dhe të ushqejmë
njerëzit në nevojë. Ne jemi këtu për të
mbështetur më të dëmtuarit, por kemi nevojë
për veprime dhe mbështetje nga të gjithë
palët e interesuara.
Dushko Hristov, President
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Norvegjia
Ndërsa situata COVID-19 ushtroi një presion shtesë mbi Food
Banks Norway, këto u përshtatën dhe iu përgjigjën shpejt
dhe me efikasitet shpërthimit të COVID-19. Nga java që
masat kombëtare të distancës sociale u vendosën në
fund të marsit, deri në fund të majit, kur kufizimet
filluan të humbnin, Food Banks Norway ia doli
dhe rishpërndau sasi rekord të ushqimit të tepërt.
Për të vlerësuar përgjigjen e Food Banks
Norway gjatë shpërthimit të COVID-19, një
sondazh u shpërnda në organizatat e tyre
partnere. Rezultatet e sondazhit treguan se mbi
82% e organizatave ishin të kënaqur me sasinë,
cilësinë dhe shumëllojshmërinë e ushqimit gjatë
shpërthimit.
Food Banks Norway botuan gjithashtu një raport në
lidhje me ndikimin e pandemisë COVID-19 në rrjetin e
saj të bankave norvegjeze të ushqimit dhe organizatave
partnere.
Edhe pse pandemia solli me vete shumë kufizime, ajo
gjithashtu hapi dyert për mundësi dhe inovacione. Përmes
projektit Matsentralen Kitchen, Bankat e Ushqimit në Oslo
dhe Bergen ishin në gjendje të shndërronin përbërësit e tepërt
të destinuar fillimisht në kuzhinat tregtare, në racione të
gatshme për t'u rishpërndarë përmes organizatave partnere.
Një projekt tjetër që lejoi Food Banks Norway të ishin në
gjendje të merrnin vëllime më të mëdha të ushqimit të
tepërt dhe të siguronin një rishpërndarje të drejtë të ushqimit
përmes rrjetit, ishte projekti i Rishpërndarjes së Brendshme,
që përmes kontributeve bujare ekonomike nga disa aktorë,
lejohej të shkëmbenin ushqim brenda rrjeti në një mënyrë
efikase dhe profesionale.

40%

rritje e kërkesës për
ushqim gjatë periudhës
mars-qershor 2020,
krahasuar me të njëjtën
periudhë në 2019

Duke parë 2021, shndërrimi i
kësaj krize në një mundësi për
organizatën tonë do të thotë forcim
i rolit të Bankave Ushqimore në
zbutjen e hudhjes së ushqimit dhe
varfërisë.
Cristiano Aubert, Kryetar i Bordit
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Portugalia
Si rezultat i masave paraprake të vendosura
nga COVID 19, disa shoqata bamirëse Portugeze që punojnë me Federação Portuguesa
dos Bancos Alimentares (FPBA) pezulluan
aktivitetin e tyre, duke mos furnizuar me
ushqim një numër të madh të njerëzve
të dëmtuar. Sidoqoftë, disa nga këto
organizata, nëse ndihmohen nga vullnetarë, mund të riorganizohen dhe të
rishpërndajnë ushqimin për ata që
kanë më shumë nevojë.
E vetëdijshme për këtë situatë dramatike, që po bëhet gjithnjë e më e
madhe çdo ditë, FPBA në partneritet
me ENTRAJUDA nisi "Rede de Emergência
Alimentar" (Rrjeti i Urgjencës Ushqimore).
Ajo po organizohet duke mbuluar të gjithë
vendin, një sistem që, me të gjitha informacionet e mbledhura, bën të mundur dhënien
e ndihmës ushqimore dhe shpërndarjen e
racioneve atyre që janë të vetmuar dhe në
një situatë më të pashpresë.
FPBA është e pranishme në këtë moment
sfidues ku njerëzit në nevojë janë më shumë
se kurrë të gatshëm për mbështetje dhe
shpresë.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një
mundësi për organizatën tonë do të thotë t'i
përgjigjemi rritjes së kërkesave dhe të vazhdojmë
punën e përditshme falë një platforme inovative
teknologjike duke mobilizuar më shumë
vullnetarë që kontribuan për të ndihmuar shumë
familje në nevojë. Anëtarët e FPBA u njohën
edhe një herë si një organizatë e besueshme në
Portugali e cila është gjithmonë e pranishme për
ata në nevojë. Viti i ardhshëm do të jetë më i mirë.

Isabel Jonet, President
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Rumania
Edhe nëse viti 2020 ka qenë plot sfida të shkaktuara
nga masat kundër pandemisë COVID-19, Banca
pentru Alimente Bucuresti (BpA) ka qenë e lumtur
që shitësit, prodhuesit ose shpërndarësit e rinj
e kthyen vëmendjen e tyre drejt BpA dhe pa
dyshim drejt parandalimit të krijimit të mbetjeve
ushqimore.
Për të kursyer sa më shumë ushqim nga sasitë e
marra nga sektori HORECA, veçanërisht produktet
e qumështit, Banca pentru Alimente Bucuresti
vendosi ta ndajë atë me Bankat e tjera rajonale
të Ushqimit në Rumani.
Ndër projektet e këtij viti, është e rëndësishme të
përmendet mbështetja e njerëzve të shtruar në
një spital ushtarak përmes partneritetit me disa
korporata.
Përmes projektit "Ne nuk bëjmë pushim", Banca
pentru Alimente Bucuresti ndihmoi me 3500 pako
ushqimore mbi 500 familje në nevojë nga periferitë
e Bukureshtit ose fshatra pranë tij.
Banca pentru Alimente Bucuresti bashkëpunoi
gjithashtu me OJQ-të që kishin nevojë për hapësirë
magazinimi dhe rishpërndarjen e një pjese të
dhurimeve të tyre.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një
mundësi për organizatën tonë do të thotë solidaritet
dhe një bashkëpunim më i ngushtë me Bankat e tjera
rajonale të Ushqimit nga Rumania brenda Federatës
Kombëtare të hapur kohët e fundit dhe një luftë e
përbashkët kundër mbeturinave të ushqimit dhe
pasigurisë ushqimore, në kontekstin e legjislacionit të
përditësuar në vitin 2020.
Gabriel Sescu, President

286 132

kg

ushqim u shpëtuan nga BpA dhe rrjeti i saj
kombëtar i Bankave të Ushqimit në Prill
2020
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Serbia
Banka Hrane Beograd (BHB) pati sukses
në sigurimin e sasive më të mëdha të
ushqimit për grupet më të rrezikuara
gjatë periudhës së gjendjes së
jashtëzakonshme në Serbi, në prillmaj. Së pari, duke u përfshirë në një
projekt të madh të miratuar nga
Qyteti i Beogradit, BHB kontribuoi
në përgatitjen e 178 000 paketave
pako ushqimore u dorëzuan
për pensionistët dhe më pas, në
nga BHB për pensionistët gjatë
një aksion me Sekretariatin për
periudhës prill-maj 2020
Mbrojtjen Sociale, 7300 pako
ushqimore për personat me aftësi
të kufizuara dhe fëmijët me nevoja të
veçanta nga 17 komunat e Beogradit.

178 000

Pas periudhës së urgjencës, donacionet
për ushqim u ulën në mënyrë progresive pasi
shumica e kompanive të mëdha përqendruan
ndihmën e tyre në spitale dhe kompanitë e reja
të specializuara të krijuara për shkak të COVID-19,
sipas rekomandimeve nga Qeveria e Serbisë për
t'i mbështetur ato kryesisht.
Përkundër rritjes së kërkesave për ndihmë
ushqimore dhe shumë thirrjeve tona drejtuar
kompanive, përgjigjja ishte dhe ende është e dobët.
BHB gjithashtu është përpjekur të sigurojë ushqim
përmes një platforme dhurimesh, duke marrë një
numër SMS humanitarë, duke rritur postimet në
mediat sociale etj., Por rezultatet ishin të ngjashme.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në
një mundësi për organizatën tonë do të thotë
forcimi i kapaciteteve tona të brendshme, si dhe
marrëdhënia jonë me të gjithë aktorët relevantë në
shoqëri dhe zgjerimi i tyre në mënyrë që të jemi
në gjendje së bashku t'i përgjigjemi në mënyrë
më adekuate kërkesave në rritje nga njerëzit e
prekshëm pavarësisht solidaritetit.
Nemanja Nedović,
Kryetar Bordi
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Sllovakia
Potravinová Banka Slovenska është organizata më
e madhe për parandalimin e krijimit të mbetjeve të
tepërta ushqimore në Sllovaki. Në vitin 2020, Potravinová Banka Slovenska u përball me shumë sfida,
kryesisht në lidhje me pandeminë COVID‑19.
Që nga marsi i vitit 2020, ajo ka mbështetur
çdo ditë qytetarët në të gjithë vendin.
Konkretisht, situata në komunitetet e
margjinalizuara rome në Sllovakinë
Lindore dhe Jugore ishte më e
komplikuara pasi që ata kanë qasje
ushqim u rishpërnda
shumë të keqe në ushqim. Tre
nga Potravinová Banka
komunitete ishin në karantinë për më
Slovenska në periudhën
shumë se 30 ditë (Krompachy, Žehra
mars-tetor 2020
dhe Bystrany) dhe Potravinová Banka
Slovenska i ndihmoi ata me ushqim, së
bashku me Forcat e Armatosura Sllovake
dhe me Zyrën e Plotfuqishme të Qeverisë
së republikës Sllovake për Komunitetet Rome.
Potravinová Banka Slovenska gjithashtu mbështeti
punonjësit shëndetësorë, punonjësit e fushës sociale
dhe vullnetarët që ishin në vijën e parë. Që nga marsi
deri në tetor 2020 Potravinová Banka Slovenska dhuroi
më shumë se 2000 tonë ushqim.

2000 tonë

Për më tepër, Potravinová Banka Slovenska po
organizon një program edukimi në internet për
tepricat e ushqimit për nxënësit në shkollë të mesme,
i planifikuar për në Janar 2021.

Duke parë 2021, shndërrimi i
kësaj krize në një mundësi për
organizatën tonë do të thotë
ristrukturim i të gjithë sistemit
të organizatës dhe bashkëpunim
me partnerët për ta bërë atë
më efektiv për parandalimin
e tepricave ushqimore dhe
ndërgjegjësimin për të. Ne duhet
të përqendrohemi më shumë në
edukimin dhe pjesëmarrjen e të
rinjve në aktivitetet tona.
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Sllovenia
SIBAHE - Slovenian Food Bank (SIBAHE) është e
përfshirë në veprimtari humanitare me shumë
organizata partnere, së bashku me grupet e
mbrojtjes civile brenda komunave, duke
ndihmuar më shumë se 10 000 njerëz.
Gjatë periudhës së festave të
Pashkëve dhe Krishtlindjeve,
SIBAHE përgatiti pako ushqimore
për 40 familje (secila me vlerë
ndërmjet 150 dhe 250 EUR).
Aktivitetet vazhdojnë dhe,
pavarësisht sasive në rritje të
dhurimeve ushqimore të marra,
çdo ushqim i dhuruar llogaritet si
mbështetje e SIBAHE.

30%

rritje e kërkesës
për ushqim gjatë
periudhës COVID-19

SIBAHE ishte aktive gjatë gjithë periudhës
së krizës COVID-19. Ne ishim dëshmitarë të
një kërkese të rritur për ndihmë ushqimore,
veçanërisht nga familjet dhe individët - kjo
rritje e kërkesës ka qenë së paku rreth 30%.
SIBAHE po merr pjesë në një grup pune në nivel
kombëtar, i cili po përgatit një strategji se si
të zvogëlohen tepricat e ushqimit në kornizën
e SDG 12.3.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj
krize në një mundësi për organizatën
tonë do të thotë të kërkosh mundësi
për të përmirësuar të gjitha kapacitetet,
me qëllim që të jemi më efektivë dhe
të përgjegjshëm në detyrat tona të
punës, duke qenë në gjendje të ofrojmë
mbështetje për ata që kanë nevojë.

Alen Novit, Drejtor
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Zvicra
Pas rishpërndarjeve të shumta të ushqimit që nga fillimi
i pandemisë, Partage në Zvicër mbetet në vijën e frontit.
Në fillim të bllokimit, Partage filloi shpërndarjen e
kuponëve për njerëzit në nevojë. Nga 8 qershori deri më
11 korrik, operacioni "Genève solidaire" ftoi gjenevanët
të bënin direkt donacione në supermarkete.
Kantoni i Gjenevës gjithashtu mbështet Partage me një
grant të jashtëzakonshëm, për të mbështetur aktivitetin
e tij.
Për më tepër, duke filluar nga e marta 16 qershor, qeset
e mbushura plot u shpërndanë në disa zona të qytetit.
Çdo qese përmbante tridhjetë ushqime dhe produkte
higjene. Shpërndarja filloi dhe do të vazhdojë në muajt
e ardhshëm.

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize
në një mundësi për organizatën tonë do të
thotë të detyrosh të gjithë ekipin e Partage
dhe palët e interesuara të përfshira në
luftën kundër pasigurisë ushqimore dhe
tepricave në Gjenevë të zhvillojnë një
partneritet aktiv i cili shpresojmë të rritet në
vitet e ardhshme.
Marc Nobs, Drejtor
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Ukraina
Përkundër krizës COVID-19, KCCF Food
Bank po bëhet më e fortë, duke u ndjerë më
përgjegjëse se asnjëherë më parë. Ndërsa
përhapja e pandemisë së koronavirusit
në Ukrainë vazhdon, KCCF Food Bank
përqendron përpjekjet në tre drejtime:
•

•
•

mbështetje për pacientët dhe
personelin mjekësor në spitalet
COVID dhe personelin e shërbimit
urgjent mjekësor
mbështetje për njerëzit në nevojë
përmes OJQ-ve në të gjithë vendin
forcimin e politikave të sigurisë - si
për produktet ushqimore ashtu edhe
për njerëzit që komunikojnë, përfshirë
stafin e donatorëve, kolegët e KCCF Food
Bank, vullnetarët dhe marrësit.

Që nga fillimi i bllokimeve prej pandemisë,
donatorët kryesorë të ushqimit të KCCF Food
Bank kanë rritur donacionet, duke ndihmuar
në shpërndarjen, kështu që KCCF Food
Bank ishte në gjendje tu shërbejë 45% më
shumë njerëzve në krahasim me njerëzit e
mbështetur në 2019. Stafi dhe vullnetarët e
përhershëm menaxhuan aktivitetet e rritura
gjatë kësaj kohe sfiduese, duke qëndruar të
qetë, pozitivë dhe duke punuar shumë.

45%

rritje e numrit të njerëzve
të mbështetur nga KCCF
Food Bank në vitin 2020,
krahasuar me 2019

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një
mundësi për organizatën tonë do të thotë zgjerim i
bashkëpunimit me furnizuesit aktualë në drejtim
të logjistikës, për të bashkuar përpjekjet e të gjithë
pjesëmarrësve të zinxhirit ushqimor që kanë aftësinë
dhe dëshirën për të përmirësuar situatën e pasigurisë
ushqimore në Ukrainë, duke ndihmuar këta që janë
në nevojë, duke kursyer ushqim nga tepricat dhe duke
përmirësuar mjedisin.

Volodymyr Ivanov,
Kryetar Bordi
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Mbretëria
e Bashkuar
Ushqimi që bën një ndryshim: FareShare jep ushqim të tepërt
cilësor nga e gjithë industria ushqimore dhe e çon atë në
11 000 shoqata bamirësie dhe grupe komunitare në të gjithë
Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë klubet e mëngjesit në
shkollë, klubet e drekës së të moshuarve, strehimoret për të
pastrehë dhe kafenetë e komunitetit.
Që nga fillimi i pandemisë, FareShare ka mbidyfishuar sasinë
e ushqimit të shpërndarë çdo javë për t'iu përgjigjur krizës.
Në kulmin e krizës, FareShare po siguronte më shumë se tre
milion racione në javë dhe 90% e shoqatave bamirëse që
shërbyen presin që kërkesa të mbetet e njëjtë me nivelet e
krizës ose të rritet gjatë dimrit.
Shumë prej organizatave bamirëse u është dashur të
rregullojnë shërbimin e tyre për t'u përballur me sfidat e
paraqitura nga COVID-19. Klubet e drekës janë bërë shërbime
të shpërndarjes së pakove dhe qendrat e komunitetit po sjellin
sende ushqimore në pragun e njerëzve të prekur.
Për të përballuar kërkesën, FareShare siguroi hapësirë shtesë
për depo në 11 qendra rajonale. FareShare ka përmirësuar
procedurat e funksionimit për të lejuar, kur është e mundur,
për distancën sociale brenda depove, të investuar në PPE
shtesë për të mbrojtur stafin dhe vullnetarët, dhe vendosur
masa të reja higjienike dhe larje dore për të mbajtur njerëzit
të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e transmetimit.

Lexoni më shumë informacion

Duke parë 2021, shndërrimi i kësaj krize në një mundësi
për organizatën tonë do të thotë angazhim i shumë
bizneseve, agjencive qeveritare, organizatave bamirëse
dhe individëve për të njohur urinë që ekziston në vendet
tona, të pranojnë humbjen e ushqimit të përkryer të mirë
që bashkëekziston në vendet tona, dhe të punojnë së
bashku për të zvogëluar rrënjësisht ndikimin mjedisor
të ushqimit të tepërt dhe për të ulur nivelet e urisë në të
njëjtën kohë.
Lindsay Boswell, CEO
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Mirënjohje
European Food Banks Federation dëshiron thellësisht
të falënderojë anëtarët e saj për angazhimin e tyre të
përditshëm në parandalimin e humbjes së ushqimit dhe
uljen e pasigurisë së ushqimit në këtë kohë sfiduese.
Aktiviteti i vazhdueshëm dhe i palodhur i anëtarëve të
FEBA në të gjithë Evropën bën një ndryshim të vërtetë dhe
jep një kontribut të prekshëm në këtë periudhë kërkuese.

Group, NetMotion Software, Nestlé EMENA, Orthofix, Otsuka Pharmaceuticals
Europe, Outthinker, PENNY International, Prologis Foundation, Proofpoint, RSA
Group, Savencia Holding, Schur Flexibles, Schweitzer Engineering Lab., S&P
Global, Symphony, Synopsys Inc. & The Synopsys Foundation, Texas Instruments,
The Global FoodBanking Network, The Vegetarian Butcher, TJX Europe, Tokio
Marine HCC, UK Online Giving Foundation, van Riessen Familierecht, Whirlpool,
Wonderful Giving Fund, Xerox, Zartis, dhe Zscaler *.

European Food Banks Federation dëshiron gjithashtu të
përfitojë nga ky rast për t'i treguar mirënjohjen Komisionit
Evropian për mbështetjen konkrete të ndërtimit të
kapaciteteve të FEBA dhe rritjen e ekspertizës për të
siguruar një rishpërndarje efektive dhe profesionale të
ushqimit, për të përballuar sfidat e sotme dhe të nesërme.

Një falënderim i veçantë gjithashtu për të gjithë punonjësit e partnerëve tanë
të korporatës që na kanë mbështetur, duke i dhënë kohë të lirë imagjinatës dhe
krijimtarisë së tyre.

Nuk ka kohë më të mirë sesa gjatë një krize për të pasur
mbështetjen e partnerëve si ata që qëndrojnë me ne.
Faleminderit Advanz Pharma, AIDA Cruises, American
Airlines, Amplitude Inc., Apption Labs Inc., Bank of
America Charitable Foundation, Ben Kelway Studio
Ltd, BlackRock, Bloomberg, Blue Yonder, BNY Mellon,
Brambles, Bright Funds Foundation Fund, CAF America, CAF
Canada, Campofrío Food Group, Cargill, Chubb Charitable
Foundation, Ciano International, Confluent, Contentsquare,
Corinium Global Intelligence, Costa Crociere, Delamere
Diary, Delta Airlines, Digital Realty, Eat Well Global,
EDP Renewables, Elanco Foundation, Envista Forensics,
Esposito Research & Strategy Ltd, Eurostep, Everis, F5,
FMI Agency, General Mills Foundation, Google, Harvard
Business Publishing, Hines, IHG Hotels & Resorts, Incentive
Awards, Intercontinental Exchange, International Paper,
Immunity Festival, Kallidus Group, Kellogg Company dhe
shoqatave bamirëse partnere, Kronos, LogDNA, Logility
Inc., LyondellBasell, Massive Media, McDonald’s, METRO

* Informacioni u përditësua për herë të fundit më 14 dhjetor 2020.

Ne jemi mirënjohës ndaj çdo individi të vetëm që i ka kushtuar kohë dhe burime
European Food Banks Federation. Çdo donacion, qoftë edhe ai më i vogli, ka një
vlerë të pafund për ne.
Së fundmi, një falënderim i veçantë për 32 280 Bankierë të Ushqimit dhe vullnetarë
nga 430 Banka Ushqimore në të gjithë Evropën: përpjekjet tuaja kanë çuar një valë
solidariteti që lejoi të vazhdonte, pavarësisht nga vështirësitë, për të rishpërndarë
ushqimin për bamirësitë që çdo ditë plotësojnë nevojat e atyre më të nga kjo krizë.
Kurrë më parë nuk e kemi kuptuar rëndësinë e të pasurit njerëz afër nesh.
Mirënjohja jonë shkon për mbështetjen dhe afërsinë tuaj në këtë moment. Është
një privilegj për të punuar me ju dhe për ju dhe ne shpresojmë ta bëjmë këtë sot
dhe për vitet që vijnë.

Faleminderit!
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