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Да работим заедно за 
справяне с COVID-19

На 13 март 2020 г. Световната здравна организация обяви Европа за епицентър 
на пандемията от COVID-19*. Някои държави, като Италия и Испания, бяха 
първите засегнати тежко и с непосредствени видими социално-икономически 
последици скоро след разпространението на коронавируса из целия континент. 

От м. март насам COVID-19 представлява 
безпрецедентно предизвикателство в цяла Европа, което 
нарушава нормалния ритъм на нашия живот и има 
сериозни последици за нашето общество и икономика.

В този контекст достъпът до храна се доказа като приоритет, подчертавайки 
значението на лесно достъпното, здравословно и балансирано хранене на 
приемливи цени за всички. Множество фотоматериали от всяка част на Европа 
свидетелстват за това, като например дългите опашки на входа на супермаркетите 
или доброволците, които работят всеки ден, за да доставят храна на възрастните 
хора, хората с увреждания и хората в неравностойно положение, както и на 
семействата, изправени пред неочаквани трудности през този период.
 
След първите месеци на криза и до миналата есен Европа сякаш успяваше 
да овладее COVID-19. Въпреки това тя отново стана активен център на 
пандемията и отбелязва драстично нарастване на броя на заразените лица, 
което претоварва капацитета на болниците. Някои правителства отново налагат 
строги ограничителни мерки. В цяла Европа всеки ден се регистрират хиляди 
нови случаи.

За една нощ пандемията хвърли в несигурност 
много хора, като подчерта значението на 
продоволствената сигурност в Европа.

СЗО, встъпителни думи на Генералния директор по време на брифинга за медиите относно 
COVID-19, 13 март 2020 г.

*
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Нека солидарността да се превърне в начин 
да излезем от тази свързана с пандемията 
криза по-добри, по-силни и сплотени. Във 

възможност да преоткрием значението 
на другите хора, особено на хората в 

най-неравностойно положение, и да се 
завърнем към корените на нашата мисия 
— ежедневната дейност на хранителните 
банки в Европа. С подкрепата на всички 
— държавните органи, предприятията, 

благотворителните организации, 
доброволците и гражданите — можем 

да преминем заедно през несгодите и да 
проправим пътя към едно по-светло бъдеще.

Жак Ванденшрик, Председател, 
European Food Banks Federation

Послание от 
председателя
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Очевидно е, че пандемията оказа огромно въздействие върху 
нашето ежедневие и засегна цялата хранителна система.

Пандемията разкри силните и слабите 
ни страни, като подчерта значението 
на местните общности, готови да си 
сътрудничат за благото на всички нас, 
и засиленото взаимодействие между 
публичните органи, организациите 
на гражданското общество и всички 
участници.

COVID-19 бе предупредителен сигнал 
за European Food Banks Federation и 
нашите членове. 

От избухването ѝ членовете ни работят ежедневно, изправени 
пред предизвикателството не само да набавят храна от веригата 
за доставка на храни, но и да гарантират безопасната ѝ доставка 
на благотворителните организации. Те неуморно оползотворяват 
хранителните излишъци, за да подпомогнат благотворителните 
организации, които изхранват нуждаещите се лица. Извънредната 
епидемична обстановка и последвалата социално-икономическа 
криза, особено по време на първата вълна на COVID-19, са се 
различавали в отделните държави, но навсякъде е видно, че 
COVID-19 е довела до нова продоволствена криза с нараснало 
търсене на храни.

В последния ни доклад, публикуван през м. септември 
2020 г., ясно личи, че търсенето на хранителни продукти 
е нараснало с 30 % — като този процент варира в рамките 
на 6–90 % в различните държави — и са възникнали нови 
цели за борба с бедността: безработните лица, семействата 
с деца и възрастните хора, които живеят сами. Нашите 
членове са били изправени пред сходни предизвикателства и са 
реагирали по начини, които могат да се превърнат в ключови 
аспекти за справянето с втората вълна и продължителната 
криза, породена от пандемията. Въпреки че контекстът може 
да се различава и специално разработените решения могат да 
бъдат уникални, усещането за предизвикателствата е всеобщо, 
а реакциите се основават на мотивация, иновации и адаптиране.

European Food Banks Federation проведе 3 
проучвания — през м. април, юли и септември 2020 
г. — с цел наблюдение и оценка на въздействието на 
COVID-19 върху своите членове и техните реакции. 
Резултатите бяха отразени в три доклада: 

Настоящи предизвикателства и 
спешна необходимост от европейските 
хранителни банки / м. април 2020 г.

Европейските хранителни банки в една 
преминала през COVID-19 Европа /
м. юли 2020 г.
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Европейските хранителни банки днес 
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• Нарастващо търсене на храни
• Увеличаване на броя на 

нуждаещите се лица
• Нестабилност в даряването на храни
• Смущения в логистиката и 

транспортните процеси
• Липса на ЛПС
• Липса на доброволци 
• Неочаквани разходи и спад на 

финансовите ресурси

Когато изглеждаше, че не сме успели да защитим хората си, в 
много отношения европейците, независимо дали са доброволци и 
служители на хранителните банки и свързаните с тях благотворителни 
организации, лица, определящи политиките, предприятия или 
обикновени граждани, доказаха, че в условията на настоящата криза 
са готови да се подкрепят взаимно.

От началото на м. март European Food 
Banks Federation проследява реакциите 
на своите членове към кризата, като 
събра редица истории за проявена 
солидарност.

С цел да се посрещнат непосредствените 
нужди и да се даде конкретен отговор на 
извънредната ситуация, на 21 март European 
Food Banks Federation отправи открита 
покана за солидарност и създаде Извънреден 
социален фонд във връзка с COVID-19, за да 
обезпечи дейността на своите членове и да 
гарантира, че няма да се разхищават годни 
за консумация храни, като същевременно се 
подпомогнат благотворителните организации 
за изхранването на нуждаещите се лица.

Откликът към този призив надмина очакванията. През този период 
много дружества предложиха финансови дарения като подкрепа 
за поддържане на ежедневната дейност на хранителните банки. 
Благодарение на тези конкретни ангажименти в периода март–
ноември 2020 г. European Food Banks Federation подкрепи своите 
членове с повече от 4,2 милиона евро за действия, свързани с 
COVID-19, в 27 държави*. 

Средствата бяха използвани за конкретни нужди: увеличени 
разходи за ежедневната дейност (наеми, комунални услуги и 
др.), допълнителен персонал за обработката на увеличените 
количества храна, нови превозни средства за осигуряване 
на преразпределянето на храните, цифрови инструменти за 
улесняване на комуникацията, ново оборудване за складовете, 
ЛПС за защита на доброволците и служителите, нови складови 
информационни системи и много други. 

Акценти от докладите

Предизвикателства

Реакции
• Хранителните банки останаха отворени и 

функциониращи, с няколко изключения
• Изпълнение на мисията: предотвратяване 

на разхищението на хранителни продукти 
и подкрепа за благотворителните 
организации

• Ангажиране на нови и млади доброволци
• Успешни нови инициативи за набиране на 

средства 
• Нови сътрудничества с корпорации и 

фондации
• Застъпнически дейности за обществена 

подкрепа
• Нови и иновативни оперативни 

модели за управление на складовете и 
административните задачи 

• Цифровизация на традиционните дейности 
(напр. инициативи за събиране на храна)

Тези стойности се отнасят за периода 1 януари – 15 октомври 2020 г.*
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С бързата решимост, непрекъснатите 
иновации в процесите и широкото 
покритие на територията 
европейските хранителни банки 
проявяват силата да се адаптират 
към новата сложна обстановка, 
като гарантират безопасното 
преразпределяне на храните на 
благотворителните организации.

От началото на пандемията досега 
подкрепата за хранителните 
банки става все по-важна с оглед 
недопускането на разхищаване на 
годна за консумация храна и може 
да придобие нова ценна стойност 
за всички благотворителни 
организации, които помагат на 
най-нуждаещите се лица.

Тъй като пандемията продължава, 
поемаме ангажимента да гарантираме 
ежедневната си дейност, за да можем 
да се справим с кризата и да изградим 
устойчивост срещу бъдещи сътресения. 
Тази криза може да бъде катализатор 
за иновациите за повишаване на 
ефикасността и ефективността и за 
постигане на положително въздействие 
върху хранителната система като цяло.

Освен това, в съответствие с основната си дейност, много 
компании дариха храна или други стоки, като ЛПС, транспортни 
средства, картонени кутии. И накрая, много компании решиха 
да разширят своя ангажимент към служителите си, като им 
предложиха и ги включиха в кампании по набиране на средства 
в подкрепа на европейските хранителни банки. 

Те също така експериментират с нови оперативни модели 
и процеси. Когато COVID-19 доведе до преустановяването 
на дейността на всички предприятия, чиято дейност не бе 
от първостепенно значение, като кафенета и ресторанти, 
много от тях се свързаха с европейските хранителни банки, 
за да не изхвърлят излишните си запаси. Пример за това бе 
оползотворяването на храната от столовите на европейските 
институции в Брюксел, когато работата от дома се превърна в 
новото нормално положение. В някои държави хранителните 
банки приготвяха ястия или пакети с хранителни продукти за 
организациите на първа линия, които се грижеха да ги доставят 
директно до изложени на риск лица в изолация. 

Следователно хранителните банки играят ключова роля за 
предотвратяване на разхищението на храни за социални цели, 
планирането и приспособяването към днешните и утрешните 
предизвикателства. През този период европейските хранителни банки 
също така се превърнаха в отправна точка за дарените храни от веригата 
на аграрно-хранителния сектор. В допълнение към редовните дарения на 
излишна храна, те дори получават и управляват по-големи количества 
трайни хранителни продукти, дарявани от компаниите в отговор на 
непосредствените нужди.
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FEBA продължава да оказва подкрепа 
по време на пандемията

Засилен диалог с нашите членове, за да бъдем 
в течение на последните събития, да споделяме 
предизвикателствата и да надграждаме 
върху наученото благодарение на цифровите 
инструменти

• 1 онлайн конференция на председателите с 
участието на 23 хранителни банки

• 1 присъствено и 3 онлайн заседания на работната 
група на ЕС с участието на 82 хранителни банки 

• 8 онлайн заседания на членовете по въпроси от 
особено внимание с участието на 110 хранителни 
банки

• 2 онлайн сесии за обмен на умения с участието на 
54 хранителни банки 

Гъвкав подход при установяване на целите, 
количествена оценка и въздействие

• 3 проучвания и 3 доклада за въздействието на 
COVID-19 върху мрежата на FEBA

• 1 проучване и 1 доклад за изпълнението на целите 
на FEAD през 2019 г.

• реализиране на проекта „Количествено определяне 
на въздействието на европейските хранителни 
банки — от фермата до трапезата“ с проведени 5 
срещи, 7 виртуални обиколки и първото издание 
на онлайн Обсерваторията за даряване на храни

Интелигентни и приобщаващи комуникации

• 1 социална кампания по случай Деня на Европа, 
инициирана от Европейската комисия 

• 1 виртуално събитие по повод първия Международен 
ден за повишаване на осведомеността относно 
загубата и разхищаването на храна с участието на 15 
членове и участие в 3 международни конференции, 
организирани от ФАО - Брюксел, централата на 
ФАО и ФАО - Ню Йорк

• Интерактивни и печатни доклади от заседанията, 
2 видеоанимации

• 7 мониторингови доклада на ЕС 

Осезаема подкрепа за конкретни нужди

• Контакти с повече от 120 корпорации, фондации 
и организации 

• Повече от 50 корпорации, фондации и организации 
вече са поели ангажимент да дарят над 4,3 милиона 
евро

• Повече от 4,2 милиона евро вече са преразпределени 
на 27 пълноправни и асоциирани членове на FEBA 

• Множество дружества са поели ангажимент да 
дарят храна или помощ в натура (транспортни 
средства, ЛПС, картонени кутии и др.) в полза на 
членовете на FEBA. 
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В тази глава са представени 
най-добрите практики на 25 
членове на FEBA — особено по 
отношение на въздействието 
на COVID-19 и приноса на тези 
организации за предотвратяване 
на разхищението на храни и 
намаляване на продоволствената 
несигурност в този труден 
период. 

European Food Banks Federation 
би искала да благодари на 
всички свои членове за техния 
принос. Наред с това изразява 
искрената си благодарност 
за продължаващата им и до 
момента дейност, която постига 
ежедневни резултати в Европа.

Най-добри 
практики на 
членовете на 
FEBA в Европа

Албания / стр. 7

Австрия / стр. 8

Белгия / стр. 9

България / стр. 10

Чешка република / стр. 11

Естония / стр. 12

Франция / стр. 13

Германия / стр. 14

Гърция / стр. 15

Унгария / стр. 16

Ирландия / стр. 17

Италия / стр. 18

Литва / стр. 19

Малта / стр. 20

Нидерландия / стр. 21

Норвегия / стр. 23

Северна Македония / стр. 22Португалия / стр. 24

Сърбия / стр. 26

Румъния / стр. 25

Словакия / стр. 27

Словения / стр. 28
Швейцария / стр. 29

Украйна / стр. 30

Обединеното кралство / стр. 31

Пълноправни и асоциирани членове на FEBA

Пълноправни и асоциирани членове на 
FEBA – липса на налични данни
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След земетресението през м. ноември 2019 г. в Албания 
се наблюдава увеличаване на броя на хората в нужда, 
а извънредното положение, свързано с COVID-19, е 
влошило тази ситуация. 

По време на COVID-19 оползотворяването на пресни 
хранителни продукти се е утроило на месец и Food 
Bank Albania преразпределя хранителни излишъци 
повече от всякога.

Food Bank Albania успя да изгради хладилно 
помещение за съхранението на пресни продукти, 
така че храната да бъде на разположение за 
разпределяне по-дълго време. В същото време 
Food Bank Albania увеличи събираемостта на 
пресни храни от други места, като картографира 
основните места на излишъци от прясна храна. 

Увеличаването на даренията на хранителни излишъци 
и новото хладилно помещение ще позволят на Food 
Bank Albania да подкрепи повече благотворителни 
организации и социални кухни в почти всички райони 
на страната.

Албания

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази 
криза във възможност за нашата организация 

означава да продължим да се борим за мисията 
за прясна и питателна храна за всички хора, да 

се радваме за всички предприятия и партньори, 
които даряват, тъй като продължаваме да 

работим за едно недалечно бъдеще, в което 
законодателството ще бъде по-благосклонно към 

даряването на хранителни продукти.

Вилма Вербург,
Председател на Управителния съвет

Прочетете още актуална 
информация от Албания 
по време на кризата с 
COVID-19
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Macro Group — собственик на турската верига 
супермаркети „Etsan“ и дългогодишен партньор 
и съсед на Wiener Tafel на пазара за търговия 
на едро във Виена — беше едно от първите 
дружества, които реагираха, когато Wiener Tafel 
поиска помощ в началото на първия период 
на изолация през м. март, по-специално 
призива за дълготрайни стоки за 
благотворителни организации, 
подкрепяни от Wiener Tafel. 

Въпреки много трудните 
времена служителите на 
Macro Group успяха да на-
мерят свободно време, за да 
приготвят стотици пакети 
с хранителни продукти за 
Wiener Tafel. Пакетите пред-
ставляваха комбинация от 
най-различни трайни храни 
като консерви, масло, млечни 
продукти, както и артикули за 
лична хигиена. Те бяха приети много 
добре от приблизително 100 благотво-
рителни организации, които получават 
подкрепа в района на Виена. 

Macro Group е надежден сътрудник на Wiener 
Tafel и един от примерите за най-добри 
практики, който оказва бърза и ефективна 
помощ, когато има нуждаещи се лица, особено 
по време на COVID-19.

Австрия

Що се отнася до 2021 г., да превърнем 
тази криза във възможност за нашата 

организация означава да проучим нови 
начини за сътрудничество с нашите 

дългогодишни и стабилни партньори.
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Александра Грюбер,
Управителен директор

100 
благотворителни 
организации 
получиха подкрепа 
в района на Виена



Членовете на Fédération Belge des Banques 
Alimentaires / Belgische Federatie van Voedselbanken 
(FBBA) изиграха важна роля по време на първата 
вълна на кризата с коронавируса. 

Броят на хората, поискали продоволствена помощ през 
първите няколко месеца, достигна безпрецедентни 
равнища. Броят на възрастните и децата се увеличи 
от близо 170 000 през м. февруари до почти 195 000 
през м. май, което представляваше увеличение с 
близо 15 %.  Този наплив предизвика рязък скок в 
преразпределянето на храните. От м. март до м. юни 
2020 г. бяха преразпределени 55,4 % повече храни в 
сравнение със същия период на предходната година. 

Работата на членовете на FBBA в Белгия беше 
подложена на сериозни изпитания, но благо-
дарение на силния прилив на солидарност и 
спонтанната мобилизация на множество вре-
менни доброволци беше осигурено мащабно 
разпределение на храните. Изключителната 
финансова подкрепа от институции, правител-
ството, дружества и физически лица помогна 
на FBBA да отговори на нарасналото търсене по 
време на първата вълна на COVID-19.

Кризата с COVID-19 също така подчерта значението 
на Фонда за европейско подпомагане на най-нужда-
ещите се лица (FEAD), без който щяха да възникнат 
значителни проблеми с доставките.

Белгия

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази 
криза във възможност за нашата организация 

означава да продължим усилията за 
подобряване на сътрудничеството с местните 

власти и организации, работещи в областта на 
намаляване на бедността.

Йеф Мотар, Главен изпълнителен директор

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken
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повече храна бе преразпределена 
в периода март–юни 2020 г. 
спрямо същия период на 
предходната година

55,4 %



Bulgarian Food Bank е признат партньор 
на хранително-вкусовата промишленост при 
превръщането на хранителните излишъци в 
полезни социални програми. 
2020 бе година на предизвикателства по много 
начини и пандемията от COVID-19 добави 
допълнителен натиск както във фи-
нансово, така и в организационно 
отношение. 

До края на м. ноември 
2020 г. Bulgarian Food Bank 
е спасила и разпределила 
храна за близо 800 000 
лева (400 000 евро), 
докато за същия период 
на 2019 г. спасената от 
разхищение храна се 
оценява на 550 000 лева 
(275 000 евро). Това се 
дължи на по-решителното 
реагиране на кризата от страна 
на предприятията от хранително-
вкусовата промишленост и на обществото 
като цяло.

Много вдъхновяващ пример за това бе едно 
двучасово медийно събитие — излъчвано 
по телевизията и в интернет — по време на 
което бяха дарени повече от 200 000 лева 
(100 000 евро) в подкрепа на работата на 
Bulgarian Food Bank. 

България

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази 
криза във възможност за нашата организация 
означава да укрепим капацитета за доставяне 
на храна до по-отдалечените места и до повече 
организации, които се грижат за нуждаещите 
се лица.

Collecting food,
donating hope.

Bulgarian
Food
Bank

Цанка Миланова, 
Изпълнителен директор
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100 000 
евро бяха дарени в 
подкрепа на работата
на Bulgarian Food Bank



Česká Federace Potravinových Bank (ČFPB) запази тонове 
храна от училищните столове и програмите за предоставяне 
на плодове през последните месеци, които в противен случай 
щяха да бъдат изхвърлени поради затварянето на училищата.

Освен това членовете на ČFPB по изключение участваха в 
преразпределянето до нуждаещите се лица, главно с помощта 
на общинските съвети и местните власти.

Благодарение на ежедневните дейности на членовете 
на ČFPB продукти като мляко, сирене и плодове бяха 
преразпределени на нуждаещите се, но също така и 
на възрастни хора или хора с увреждания, или просто 
на майки с много деца. Това беше осъществено в 
сътрудничество с Министерството на земеделието.

Чешка 
република

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази 
криза във възможност за нашата организация 
означава да разширим и подобрим процесите 

на оползотворяване и преразпределение в 
сътрудничество със заинтересованите страни, 

партньорите и правителството. Заедно можем да 
помогнем на повече хора и да се борим по-ефективно 

с разхищението на храните.

Вероника Лачова,
Главен изпълнителен директор

Открийте още 
информация

Членовете на ČFPB в Чешката република също така 
предотвратиха разхищението на храни от сектора на 
хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга и 
училищните столове. 

По време на кризата, предизвикана от COVID-19, чешките 
хранителни банки и Tafel Sachsen e.V. съдействаха за 
трансграничното сътрудничество срещу разхищението с 
цел подпомагане на най-нуждаещите се лица.
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По време на ограничителните мерки много рес-
торанти решиха да използват хранителните 
си излишъци, за да приготвят дълбоко 
замразени супи за Toidupank — хра-
нителната банка в Естония. Добро-
волците и социалните работници 
носеха супите на възрастни и 
болни хора, които не можеха 
да напускат домовете си.

Много други дружества (вно-
сители, хотели, спа центрове, 
фериботни компании, фирми 
за кетъринг за авиосектора, 
производители на храни, кина, 
супермаркети и др.) също дари-
ха хранителните си излишъци на 
Toidupank.

Например, естонското корабоплавателно 
дружество Tallink дари близо половин тон храна 
на хранителната банка Toidupank. В профила си в 
социалните медии Tallink заяви, че този ход бе 
продиктуван от това, че корабите му в повечето 
случаи не можеха да извършват редовните си превози 
поради продължаващата пандемия от коронавирус 
и извънредните мерки на правителството. Храната 
включваше колбаси, сирена и бисквити. 

„Поради извънредната ситуация някои неща не са 
същите тези дни, като корабите в пристанището и 
огромните хранителни запаси в хладилника,“ написа 
Tallink на страницата си в социалните медии.

Естония

Що се отнася до 2021 г., да превърнем 
тази криза във възможност за 
нашата организация означава 
повече хора да разберат значението 
на продоволствената помощ и 
хранителните банки. Така повече 
хора, фирми и местни органи на 
самоуправление може да са склонни да 
подкрепят хранителните банки. 

Пиет Борефийн,
Основател и управител
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450 кг 
храна бе дарена на 
естонската хранителна 
банка Toidupank



Fédération Française des Banques Alimentaires продължава 
да функционира пълноценно, за да помага на хора в несигурно 
положение. 

Всяка една от 79-те Banques Alimentaires се е адаптирала към 
местния контекст по отношение на доброволците, доставките на 
храна, методите на преразпределение, за да гарантира спазване на 
предпазните мерки. 

След даренията на пресни хранителни продукти от сектора на 
ресторантьорството в началото на кризата, ситуацията накара 
френските Banques Alimentaires да използват запасите си от 
сухи продукти: в периода март–ноември 2020 г. запасите 
намаляха с 22 % в сравнение със същия период на 2019 г. 
Нещо повече, търсенето се увеличи средно с 20–25 %: 400 
нови благотворителни организации се присъединиха към 
мрежата на Banques Alimentaires по време на първия период 
на изолация (спешно жилищно настаняване, помощ за 
бездомните и др.), а 50 % от тях подписаха споразумение за 
устойчиво партньорство. 

Освен това екипите на Banques Alimentaires работят в 
тясно сътрудничество с местните власти, за да гарантират 
хомогенното преразпределение на храните. След затварянето 
на много партньорски благотворителни организации бе 
организирано съвместно раздаване на продоволствена 
помощ в определени територии и дори разпределение в 
някои градове (селски райони).  

Хранителните банки и регионалната служба за подпомагане 
на учениците организираха разпределянето на пакети с 
хранителни продукти и продукти за лична хигиена за 
учениците в несигурно положение. Хранителните банки 
изиграха ключова роля и в местните механизми за закупуване, 
като подкрепиха производителите благодарение на безвъзмездните 
средства, предоставени от правителството, с цел подпомагане на 
възстановяването на запасите.

Франция

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава 
да се препотвърди централната и ключова роля 
на хранителните банки, техните доброволци 
и служители в системата за управление на 
продоволствената помощ. Тя е и възможност да 
се припомни основната роля на продоволствената 
помощ като инструмент за социална подкрепа 
и борба с изолацията на уязвимите лица. 
От съществено значение е да се преосмисли 
структурната политика за управление на борбата 
с бедността и за насърчаване на всички форми на 
солидарност. 

Клод Балан, Председател
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по-голямо търсене 
на храни в периода 
март–юни 2020 г. 
спрямо същия период 
на предходната 
година

25 %



Както и в останалата част на света, 2020 г. в Германия бе повлияна 
от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея предизвикателства. 
Почти половината от 950-те местни организации на Tafel 
Deutschland e.V трябваше да бъдат затворени за известно 
време и бе необходимо да бъдат намерени нови, иновативни 
концепции за преразпределяне на хранителните излишъци. 

Tafel Deutschland e.V. е горд от факта, че след краткотрай-
ните затваряния през пролетта неговите членове бързо 
възстановиха и адаптираха дейността си. Преразпределя-
нето на храни се извършваше на открито, предварително 
опакованите кесии и кутии гарантираха безопас-
ността на място и онези крайни бенефициери, 
които не можеха да дойдат лично, получаваха 
даренията чрез доставки. 

Tafel Deutschland e.V. също така стартира 
кампания относно сроковете на годност в 
сътрудничество с агенция, която осигури 
свободно пространство в обществени 
зони в цялата страна. Това е от особено 
значение поради натрупването на запаси и 
паническото изкупуване, които възникнаха 
поради пандемията.

Плакатът е достъпен безплатно на няколко езика (немски, 
арабски, английски, фарси, руски и турски), за да могат членовете 
на Tafel да го поръчват или отпечатват.

Германия

Що се отнася до 2021 г., да превърнем 
тази криза във възможност за нашата 

организация означава да мислим напред 
във времето и да гарантираме, че хората, 

които са особено засегнати от пандемията, 
няма да бъдат изоставени. 2020 беше 

година, изпълнена с предизвикателства, 
която ни кара да се опасяваме, че много от 
последиците на пандемията ще се проявят 

едва през 2021 г. Ето защо, особено 
сега, ние помагаме на онези, които 

толкова често биват пренебрегвани, и се 
застъпваме за тях. 

Йохен Брюл, 
Председател на Съвета 

на директорите 

Разгледайте версията на
английски език на плаката
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Предлагането на храни в Гърция се увеличи по време на 
периода на изолация, но разхищаването на храната 
остава сериозен проблем.

Показателно е, че от началото на годи-
ната даренията към Food Bank Greece 
надминаха 1 700 тона — 68 % увели-
чение спрямо съответния период на 
предходната година. Особено през м. 
април по средата на карантината беше 
отбелязан рекорд от близо 260 тона само 
в хранителната банка в Атина. През м. 
май даренията надхвърлиха 140 тона, а 
през м. юли отново бяха отбелязани ре-
кордните 260 тона. 

Димитрис Нентас, генерален директор на Food Bank 
Greece, заяви, че първият период на кризата с коронавируса е бил 
наистина сложен, тъй като благотворителните организации и 
сдруженията е трябвало да работят съгласно строги протоколи, 
а някои от тях са престанали да функционират. След първите 10 
дни обаче положението се е променило. Благотворителните 
организации са разширили дейността си и тъй като 
социалните нужди са ставали все по-интензивни, те са 
били мотивирани и са започнали да предоставят храна. 

Гърция

Панагис Вурлумис, Председател

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава 
да продължим да развиваме нашата дейност. От 
началото на 2020 г. Food Bank Greece обработва 

рекордни количества. COVID-19 изпробва 
капацитета ни и досега се справяме добре и сме 

уверени, че ще продължим така и в бъдеще. Един 
голям плюс от кризата е по-голямата видимост на 

хранителните банки в нашето общество.

Научете повече за това
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68 %
повече дарена храна 
спрямо същия период 
на предходната 
година



Hungarian Food Bank Association (HFBA) 
непрекъснато получава дарения на излишна 
храна от своите корпоративни партньори, за 
да отговори на все по-големите нужди 
на нуждаещите се лица.

През изминалите 10 ме-
сеца на годината HFBA е 
разпределила повече от 
6 600 тона храна на стой-
ност близо 5,8 милиар-
да унгарски форинта. 
Само за първия месец на 
COVID-19 — през март — 
като незабавна помощ за 
нуждаещите се са доставе-
ни 715 тона храна на стой-
ност повече от 580 милиона 
унгарски форинта. „Считаме, 
че е много важно нашите операции 
да продължат, от нас сега зависи поло-
жението на много хора. Преди всичко имаме 
нужда от още хранителни излишъци и финан-
сова помощ“ заяви Болаж Чех, председател на 
Hungarian Food Bank Association.

Трудностите, причинени от COVID-19, са 
особено предизвикателство за нуждаещите се 
лица, тъй като тяхното положение, грижи и 
перспективи стават още по-несигурни. За да 
получат подкрепа дори в тези трудни времена, 
ролята на организациите, които им помагат, ще 
се увеличи още повече.

Унгария

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза във 
възможност за нашата организация означава, че се 
надяваме, че предприятията в областта на храните 
и физическите лица, които поискаха да облекчат 
последиците от кризата с COVID-19 с подкрепата си и 
помогнаха на нуждаещите се заедно с Hungarian Food 
Bank Association, ще останат с нас и през следващата 
година. Правим всичко възможно да продължим да 
полагаме грижи за нуждаещите се лица заедно с нашите 
партньори през 2021 г.

Болаж Чех, Председател
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6 600 тона 
храна бяха разпределени от 
HFBA през изминалите 10 
месеца на 2020 г.



В периода март–юни 2020 г. FoodCloud разпредели 
968 тона храна, което се равнява на 2,3 милиона 
ястия, до мрежа от над 600 благотворителни 
организации в цяла Ирландия чрез своята 
технологична платформа за търговия на дребно и 
три склада или центъра. Тази стойност е почти два 
пъти по-голяма спрямо същия период на 2019 г., 
което отразява нарасналото търсене на храна в 
общностите. 
 
Като част от реакцията си във връзка с 
COVID-19 FoodCloud отправи извънреден 
призив за предоставяне на храна и 
финансиране, който спомогна за наемането 
на 8 нови складови оператора, удвояването 
на транспортния капацитет и въвеждането на 
седмични маршрути с помощта на логистични 
дружества на трети страни и установи 15 нови 
стратегически партньорства в 17 области с 
общностни служби и организации, с цел да 
гарантира възможността за подпомагане на 
селските общности. 

За първи път от 7-те години на своето 
функциониране партньорите на FoodCloud от 
хранително-вкусовата промишленост дариха 
неизлишни запаси, за да помогнат за задоволяване 
на търсенето, и в сътрудничество с основните си 
партньори в търговията на дребно през м. септември 
инициираха нова инициатива в областта на храните, 
наречена „Храна за Ирландия“, в рамките на която 
купувачите можеха да даряват трайни хранителни 
продукти в повече от 400 магазина.

Ирландия

Пандемията повиши популярността на ролята на организациите, 
действащи в сферата на оползотворяване на храните, за намаляване 

на нестабилността във веригата за доставки. Ние бяхме необходим 
инструмент за преразпределянето на внезапно увеличилите 
се хранителни излишъци, като същевременно подкрепяхме 
общностите в резултат на безпрецедентното нарастване на 

търсенето, повишавайки продоволствената сигурност в този труден 
момент за толкова много хора.

Исолт Уорд, Главен 
изпълнителен директор
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Очаква се до 
края на 2020 г. 
FoodCloud да 
разпредели 
еквивалента на 
повече от

6,7 млн. 

ястия



Внезапното затваряне на заведенията за обществено хранене 
генерира значителни количества хранителни излишъци. Основните 
ресторантьорски вериги се свързаха с Banco Alimentare за 
оползотворяването на близо 50 тона храна в цялата страна.

Общините, гражданската защита, дружествата за кетъринг, 
обикновените пазари, дружествата за обществен 
транспорт, Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana и 
италианският Червен кръст създадоха общински 
оперативни центрове (на италиански „COC“) за 
централизиране на цялата верига за доставка на храни 
и за преодоляване на затварянето на благотворителните 
организации поради доброволците на възраст над 65 г.

#SOStegno straordinario — програма, координирана от 
FBAO и Caritas Italiana и финансирана от Banco BPM, осигури 
възможност за оползотворяването на храна в подкрепа на 
семействата в затруднено положение. Caritas трябваше да събере 
достатъчно храна, за да осигури пазаруването на 1 250 хранителни 
стоки на месец. FBAO бе ангажирана в оползотворяването на храна 
на стойност 250 000 евро, за да се гарантира разнообразието на 
продуктите в кошниците.

Federalimentare и Banco Alimentare обединиха сили, за да се 
справят с пандемията и да помогнат на най-нуждаещите се лица. 
Много свързани дружества дариха по време на великденските 
празници хранителни продукти за общо над 100 тона.

Италианското Министерство на земеделието, храните и 
горите финансира оползотворяването на непродадената храна 
от секторите на колбасарството, млечните продукти и плодовете 
и зеленчуците поради затварянето на ресторантите на стойност 
300 000 000 евро. От м. октомври насам Banco Alimentare започна 
преразпределението до благотворителни организации и ще 
продължи да прави това и през следващите месеци.

Италия

Що се отнася до 2021 г., да 
превърнем тази криза във 
възможност за нашата организация 
означава да продължим да правим 
това, което правим от м. март насам 
— нашата обичайна дейност в една 
извънредна ситуация. Считаме, че е 
важно всички да обърнат сериозно 
внимание на своите задачи в 
моменти на криза.

Джовани Бруно, Председател

Научете повече за това
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40 % 
по-голямо търсене 
на продоволствена 
помощ в цялата 
страна, считано от 
м. март 2020 г.



Maisto bankas — хранителната банка в Литва — 
функционира пълноценно дори при тези трудни 
условия.

В началото на пандемията Maisto 
bankas отчете спад с 25 % на малките 
благотворителни организации, които 
затвориха, тъй като не можеха да 
извършват дейност, което доведе 
до увеличаване на броя на лицата, 
които се нуждаеха от подкрепа на 
местата, където благотворителните 
организации не извършваха дейност. 
Останалите 75 % от партньорските 
организации, които си сътрудничат 
с Maisto bankas, работят в същия или 
дори в по-голям мащаб. 

Maisto bankas започна кампания по набирането 
на трайни хранителни продукти в най-големите 
дистрибуторски вериги на Литва, като призова 
за даряването на храни и хранителни излишъци.

Както се очакваше, Maisto bankas изпита 
липса на доброволци през първите дни на 
COVID, поради което се присъедини към 
националната кампания за набирането 
на нови доброволци, като се работеше 
дори с дружествата, които предоставяха 
таксиметрови услуги, за насърчаване на 
доброволчеството сред техните шофьори 
за съдействие при доставянето на храна.

Литва

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава да 
повишим осведомеността. Пандемията ни изправи 

пред предизвикателството да помогнем на изолираните 
хора и претоварените семейства, но също така ни 

осигури възможност да обединим по-голяма част от 
обичайните доброволци и дарители за действия в 

помощ на засегнатите. Пандемията доведе до по-голяма 
осведоменост за нашата работа и ни даде възможност 
да привлечем повече хора и предприятия за в бъдеще.

Симонас Гуревичюс,
Директор

Научете повече за това
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25 % 
от малките 
благотворителни 
организации трябваше 
да затворят поради 
COVID-19, което 
доведе до увеличаване 
на търсенето на 
продоволствена помощ



Malta Food Bank Foundation (MFBF) регистрира многократно 
увеличение на исканията за помощ. Допълнителните искания 
за помощ бяха отправени от НПО, които загубиха много от 
източниците си на финансиране, както и от отделни семейства, 
които се оказаха в недостиг поради намалените си доходи.

Въпреки трудностите възникнаха и нови инициативи. 
Дружества, неправителствени организации, физически 
лица и служители от частни дружества, включително 
местна банка, както и други служители от държавните 
ведомства, събраха средства и закупиха храна, която 
дариха на MFBF. Вносителите и търговците на дребно 
дариха излишната си храна и само за последния месец 
MFBF отчете огромно увеличение на дарената храна. 

Една конкретна инициатива, която заслужава да бъде 
спомената с похвала, е тази на готвач, чийто ресторант 
трябваше да затвори поради ограничителните мерки. 
Той събра излишните хранителни съставки от 
различните дарители и приготви ястия за нуждаещите 
се в своя ресторант. MFBF сътрудничи изцяло по тази 
инициатива, като дари излишното месо и готвачът 
приготви питателни пресни ястия, които след това 
MFBF преразпредели на партньорски благотворителни 
организации.

Дареният хладилен/фризерен микробус съдейства 
допълнително за запазването на храна, тъй като по време 
на пандемията от COVID-19 MFBF можеше да получава и 
преразпределя излишъка от замразени и охладени храни, 
които бяха дарени.  Освен това MFBF успя да запази голямо 
количество храна, дължащо се на излишъка от плодове и 
зеленчуци на пазара, които в противен случай щяха да бъдат 
изхвърлени.

Малта

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава да 
открием нови хоризонти с нови контакти, създадени 
по време на пандемията.  Тези времена вдъхновиха 
MFBF да бъде по-видима и активна в поемането на 

инициативата за образоване на обществеността относно 
запазването на всички храни, особено питателната 

храна, която в противен случай се разхищава.

Ирене Шембри, 
Основател/Председател
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От 2018 г. насам Groente & Fruitbrigade е запазила от 
разхищение 1 000 000 килограма плодове и зеленчуци и ги 
е доставила на Voedselbanken Nederland, благодарение на 
участието на доброволци и нови доставчици.

В тези времена сякаш е дори по-важно от всякога на най-бедните 
хора в Нидерландия да се дават плодове и зеленчуци. Като се 
има предвид значението на прясната продоволствена помощ, 
Groente & Fruitbrigade е поела ангажимент за откриването на 
нови локации.

През лятото на 2018 г. Voedselbanken Nederland започна 
пробно да увеличава дела на плодовете и зеленчуците в 
пакетите с храна. Доставчиците са дружества за плодове 
и зеленчуци, които даряват излишните си количества. 
Това са плодове и зеленчуци с петна или с леко различна 
форма или цвят, които все още са напълно годни за 
консумация.

За близо 1 година Groente & Fruitbrigade събраха повече 
от 1 000 000 килограма плодове и зеленчуци. По този 
начин организацията подпомогна близо 88 000 души 
седмично с помощта на Voedselbanken Nederland.

Предвид на кризата с коронавируса, доставките на пресни храни 
за Voedselbanken Nederland са по-важни от всякога. Целта на 
екипа е да предоставя на всички бенефициери на Voedselbanken 
Nederland в Нидерландия 1 кг плодове и зеленчуци седмично.

Нидерландия

С оказаното ни доверие можем да се справим 
с предизвикателствата, които несъмнено ще 

възникнат през 2021 г. През изминалата година 
получихме огромна подкрепа от цялото общество. 

Бяхме затрупани с помощи и дарения от всички 
дружества, фондации, физически лица.

Лео Вийнбелт, Председател 
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Ежедневните дейности на Banka Za Hrana Makedonija 
в Северна Македония не спират и през този период на 
извънредно положение тя оказа своя принос за подкрепата 
на най-уязвимите лица. 

Banka Za Hrana Makedonija е единствената организация 
в Северна Македония, която предоставя помощ на 
нуждаещите се лица и семейства. По-конкретно, след 
няколко призива и максималната ангажираност на всички 
членове и доброволци Banka Za Hrana Makedonija успя да 
оползотвори хранителните излишъци и да преразпредели 
храни и хигиенни материали в няколко общини. Все 
повече общини се обръщат към и приемат Banka Za Hrana 
Makedonija като една истинска система за справяне с 
проблемите на глада и бедността.

Над 4 000 домакинства получиха подкрепа и ще 
продължат да получават подкрепа през предстоящия 
период в зависимост от операторите и тяхното 
количество излишна храна. Освен това много 
дружества решиха да дарят на Banka Za Hrana 
Makedonija предимно хранителни излишъци, които 
да бъдат преразпределени.

Не на последно място, по време на пандемията от 
COVID-19 президентът на Северна Македония реши 
да подкрепи и да се присъедини към Banka Za Hrana 
Makedonija в този труден период.

Северна 
Македония

Научете повече за кампанията

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава 
солидарност, която е мобилизиращата формула, 

ако искаме да запазим храната и да изхраним 
хората в нужда. Ние сме тук, за да подкрепим най-
нуждаещите се лица, но се нуждаем от действия и 

подкрепа от всички заинтересовани страни. 

Душко Христов, Председател
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Въпреки че ситуацията с COVID-19 оказа допълнителен натиск 
върху Food Banks Norway, те се адаптираха и реагираха бързо 
и ефективно на епидемията от COVID-19. От седмицата, в 
която бяха въведени националните мерки за социална 
дистанция в края на м. март, до края на м. май, когато 
ограниченията започнаха да се разхлабват, Food 
Banks Norway запазиха и преразпределиха рекордни 
количества излишна храна. 

Беше проведено проучване сред партньорските 
организации, за да се направи оценка на реакцията 
на Food Banks Norway по време на пандемията от 
COVID-19. Резултатите от проучването показаха, че 
повече от 82 % от организациите са удовлетворени 
от количеството, качеството и разнообразието на 
храните по време на епидемията.

Food Banks Norway публикува също така доклад относно 
въздействието на пандемията от COVID-19 върху нейната 
мрежа от хранителни банки и партньорски организации в 
Норвегия.

Въпреки че пандемията доведе до много ограничения, тя 
също така проправи пътя за възможности и иновации. 
Чрез проекта Matsentralen Kitchen, хранителните банки в 
Осло и Берген успяха да превърнат излишните хранителни 
съставки, първоначално предназначени за професионални 
кухни, в готови ястия, които да бъдат преразпределени 
чрез партньорските организации. 

Друг проект, който позволи на Food Banks Norway да 
получат по-големи количества хранителни излишъци и 
да осигурят справедливо преразпределение на храните чрез 
своята мрежа, бе проектът за вътрешно преразпределение, 
който благодарение на щедрите икономически помощи от 
няколко участника осигури възможност за обмен на храни в 
рамките на мрежата по ефикасен и професионален начин.

Норвегия

Що се отнася до 2021 г., 
да превърнем тази криза 
във възможност за нашата 
организация означава да засилим 
ролята на хранителните банки за 
намаляване на разхищението на 
храни и на бедността.

Кристиано Ауберт,
Председател на съвета
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40 %
по-голямо търсене на 
храни през периода 
март-юни 2020 г., 
спрямо същия период 
през 2019 г.



В резултат на предпазните мерки, наложе-
ни поради COVID 19, няколко португалски 
благотворителни организации, които ра-
ботят с Federação Portuguesa dos Bancos 
Alimentares (FPBA) преустановиха 
дейността си, като намалиха достав-
ките на храна за голям брой нуж-
даещи се лица. Въпреки това, ако 
бъдат подпомогнати от доброволци, 
някои от тези организации могат да 
се реорганизират и да преразпределят 
храните към най-нуждаещите се.

Съзнавайки тази драматична ситуа-
ция, която се влошаваше ежедневно, 
FPBA в партньорство с ENTRAJUDA 
стартира „Rede de Emergência Alimentar“ 
(Извънредна продоволствена мрежа). 

Структурата ѝ обхваща цялата страна — система, 
която, с цялата събрана информация, осигурява 
възможност за предоставянето на продоволствена 
помощ и доставянето на храни на самотни хора и 
лица в по-безнадеждни ситуации.

FPBA е налице в този труден момент, в който 
нуждаещите се повече от всякога желаят да 
получат подкрепа и надежда.

Португалия

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава 
да отговорим на нарасналите изисквания и да 
продължим да работим ежедневно благодарение 
на новаторската технологична платформа, 
мобилизираща повече доброволци, която 
допринесе за подпомагане на много семейства 
в нужда. Членовете на FPBA бяха признати още 
веднъж за надеждна организация в Португалия, 
която винаги е налице за нуждаещите се лица. 
Следващата година ще бъде по-добра.

Исабел Жонет, 
Председател
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Въпреки че 2020 г. изобилстваше от предизвика-
телства, породени от мерките срещу пандемията 
от COVID-19, Banca pentru Alimente Bucuresti 
(BpA) приветства факта, че вниманието си към 
BpA и косвено към предотвратяването на разхище-
нието на храни насочиха нови търговци на дребно, 
производители или дистрибутори.

За да запази оптимални количества от получената 
от сектора на хотелиерството, ресторантьорството 
и кетъринга храна и, по-специално, млечните 
продукти, Banca pentru Alimente Bucuresti реши 
да я раздели с другите регионални хранителни 
банки в Румъния.

Сред проектите от тази година е важно да се 
спомене подкрепата на хората, хоспитали-
зирани във военна болница, чрез партньор-
ството с няколко корпорации.

Чрез проекта „Работим без почивка“, Banca 
pentru Alimente Bucuresti подпомогна повече 
от 500 семейства в неравностойно положение 
от предградията на Букурещ или околните 
села с 3 500 пакета с храна.

Banca pentru Alimente Bucuresti си сътрудничи 
също така и с НПО, които се нуждаеха от складово 
пространство и преразпредели част от техните 
дарения. 

Румъния

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава 
солидарност и по-тясно сътрудничество с другите 

регионални хранителни банки в Румъния в рамките 
на наскоро създадената национална федерация 
и обща борба срещу разхищението на храни и 
продоволствената несигурност в контекста на 

законодателството, актуализирано през 2020 г. 

Габриел Сеску, Председател 
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286 132 кг 
храна е запазена от BpA и националната 
мрежа от хранителни банки през м. април 
2020 г.



В периода април–май Banka Hrane 
Beograd (BHB) успява да осигури 
най-големите количества храна за 
най-уязвимите групи по време 
на извънредното положение в 
Сърбия. Първо, като участва в 
мащабен проект, подкрепен 
от градската управа на 
Белград, BHB съдейства за 
изготвянето на 178 000 пакета 
за пенсионерите, а след това, 
в действие със Секретариата за 
социална закрила, 7 300 пакета 
храна за хората с увреждания и 
децата със специални нужди от 
17-те общини в Белград. 

След извънредното положение даренията на храни 
намаляха постепенно, тъй като повечето от големите 
предприятия съсредоточиха подкрепата си върху 
болници и нови специализирани заведения, създадени 
в резултат на COVID-19, съгласно препоръките на 
правителството на Сърбия за приоритетното им 
подпомагане.

Въпреки увеличените искания за продоволствена 
помощ и многобройните призиви, отправени към 
дружествата, отзивът беше и продължава да бъде 
слаб. BHB също така се опита да осигури храна чрез 
платформа за дарения, като получи SMS номер за 
хуманитарни цели, увеличи броя на публикациите в 
социалните медии и др., но резултатите бяха сходни. 

Сърбия

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава 

да укрепим вътрешния ни капацитет, както и 
отношенията ни с всички съответни участници в 

обществото и да ги разширим, за да можем заедно 
да отговорим по-адекватно на нарастващите 

искания от страна на уязвимите лица чрез 
солидарност.
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178 000 
пакета с храна бяха доставени 
от BHB на пенсионерите през 
периода април–май 2020 г.

Неманя Недович, 
Председател на 

съвета



Potravinová Banka Slovenska е най-голямата 
организация за предотвратяване на разхищението на 
храни в Словакия. През 2020 г. Potravinová Banka Slovenska 
беше изправена пред много предизвикателства, главно 
във връзка с пандемията от COVID-19. 

От март 2020 г. насам тя ежедневно подкрепя 
гражданите в цялата страна. По-специално, 
силно усложненото положение в маргина-
лизираните ромски общности в Източна 
и Южна Словакия поради много лошия 
им достъп до храна. Три общности бяха 
поставени под карантина за повече от 
30 дни (Krompachy, Žehra и Bystrany), 
а Potravinová Banka Slovenska им по-
могна с храна, заедно със словашките 
въоръжени сили и Службата на пълно-
мощния представител на правителство-
то на Словашката република за ромските 
общности. Potravinová Banka Slovenska също 
така подпомогна здравните работници, социал-
ните работници и доброволците, които бяха на 
първа линия. В периода март–октомври 2020 г. 
Potravinová Banka Slovenska дари повече от 2 000 
тона храна. 

Освен това Potravinová Banka Slovenska организира 
онлайн образователна програма за предотвратяване на 
разхищението на храни за учениците в средните училища, 
планирана да се проведе през м. януари 2021 г. 

Словакия

Що се отнася до 2021 г., 
да превърнем тази криза 
във възможност за нашата 
организация означава да 
преструктурираме цялата 
система на организацията и да 
си сътрудничим с партньорите, 
за да повишим ефективността 
за предотвратяване на 
разхищението на храни и 
осведомеността за нея. Трябва 
да се съсредоточим повече върху 
образованието и участието на 
младите хора в нашите дейности. 
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2 000 тона
храна бяха 
преразпределени от 
Potravinová Banka 
Slovenska в периода 
март–октомври 2020 г.



SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE) 
участва в хуманитарни дейности с много 
партньорски организации, заедно с 
групите за гражданска защита в 
общините, като помогна на повече 
от 10 000 души.

По време на великденските и 
коледните празници SIBAHE 
приготви пакети с храна 
(всеки на стойност между 150 
и 250 евро) за 40 семейства.

Дейностите продължават и 
нарастващият брой дарения на 
храни отразява подкрепата за 
SIBAHE.

SIBAHE остана активна през целия 
период на криза, свързана с COVID-19. 
Станахме свидетели на повишено търсене 
на продоволствена помощ, особено от 
страна на семейства и отделни лица — 
приблизително това увеличено търсене 
възлизаше на поне 30 %.

SIBAHE участва в работна група на национално 
равнище, която подготвя стратегия за 
намаляване на разхищението на храни в 
рамките на ЦУР 12.3. 

Словения

Що се отнася до 2021 г., да превърнем 
тази криза във възможност за нашата 
организация означава да търсим 
възможности за подобряване на 
всички способности, с цел да бъдем 
по-ефективни и бързо реагиращи в 
работните си задачи, за да можем да 
предложим подкрепа на нуждаещите се.

Ален Новит, Директор

28 Европейските хранителни банки — прилив на солидарност пред лицето на COVID-19 

30 % 
по-високо търсене 
на храни по време на 
периода на COVID-19



След многобройните преразпределения на храни от 
началото на пандемията Partage в Швейцария остава 
на предна линия.

В началото на ограничителните мерки Partage 
започна да разпространява ваучери за хората 
в нужда. От 8 юни до 11 юли, по линия на 
инициативата „Genève solidaire“, жителите на 
Женева бяха призовани да направят дарения в 
натура директно в супермаркетите. 

Кантон Женева също така подкрепи Partage с извънредни 
безвъзмездни средства за подпомагане на дейността ѝ.  

Освен това, от вторник, 16 юни, на няколко места в 
града бяха раздавани пълни пазарски чанти. Всяка 
чанта съдържаше тридесет хранителни и хигиенни 
продукта. Това ще продължи и през следващите 
месеци. 

Швейцария

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази 
криза във възможност за нашата организация 

означава да съдействаме на целия екип 
на Partage и на заинтересованите страни, 

участващи в борбата срещу продоволствената 
несигурност и разхищението на храни в 

Женева, да изградят активно партньорство, 
което се надяваме да се развие през следващите 

години. 

Марк Нобс,
Директор
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Въпреки кризата, предизвикана от COVID-19, 
KCCF Food Bank става по-силна и се чувства 
още по-социално отговорна от всякога.  С 
разпространението на пандемията от 
коронавирус в Украйна KCCF Food 
Bank концентрира усилията си в три 
направления:

• подкрепа за пациентите и ме-
дицинския персонал в болни-
ците за COVID и персонала на 
службите за спешна медицин-
ска помощ

• подкрепа за нуждаещите се лица 
чрез НПО в цялата страна

• укрепване на политиките за безопас-
ност — както за хранителните продукти, 
така и за ангажираните лица, включител-
но персонала на дарителите, колегите, 
доброволците и крайните ползватели на 
KCCF Food Bank.

От самото начало на пандемията основните 
дарители на храни на KCCF Food Bank 
увеличаваха даренията, като съдействаха 
за доставките, така че KCCF Food Bank бе в 
състояние да обслужи 45 % повече лица в 
сравнение с общия брой на подпомогнатите 
лица през 2019 г. Служителите и постоянните 
доброволци управляваха увеличения обем на 
дейностите през тези трудни времена, като 
запазиха спокойствие, положително отношение 
и интензивността на работата.

Украйна

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава 

да разширим сътрудничеството с настоящите 
доставчици в посока логистика, да обединим 

усилията на всички участници в хранителната 
верига, които имат способността и желанието 
да подобрят положението с продоволствената 

несигурност в Украйна, като помагат на 
нуждаещите се, запазват храните от разхищение и 

подобряват околната среда.

Володимир Иванов, 
Ръководител на 

Управителния съвет

30 Европейските хранителни банки — прилив на солидарност пред лицето на COVID-19 

45 % 
по-голям брой лица, 
подпомагани от KCCF 
Food Bank през 2020 г. 
спрямо 2019 г.



Храна, която има значение: FareShare осигурява качествени 
хранителни излишъци от цялата хранително-вкусова 
промишленост и я предоставя на 11 000 благотворителни 
организации и общностни групи в Обединеното кралство, 
включително училищни закусвални, трапезарии за възрастни 
хора, приюти за бездомници и общински центрове.

От началото на пандемията FareShare е увеличила повече 
от два пъти количеството храна, доставяна всяка седмица 
в отговор на кризата. В разгара на кризата FareShare 
предоставяше повече от три милиона ястия седмично 
и 90 % от обслужваните благотворителни организации 
очакват търсенето да остане същото както по време на 
кризата или да се увеличи през зимата.

Много от благотворителните организации трябваше да адаптират 
услугите си, за да се справят с предизвикателствата, породени от 
COVID-19. Трапезариите се превърнаха в служби за доставка на 
пакети, а общинските центрове разнасят хранителни стоки до 
домовете на уязвимите лица.

За да се справи с търсенето FareShare осигури допълнително 
складово пространство в 11 регионални центъра. FareShare 
преразгледа оперативните процедури, за да осигури 
при възможност социално дистанциране в складовете, 
инвестира в допълнителни ЛПС за защита на персонала и 
доброволците и въведе нови мерки за хигиена и измиване 
на ръцете, за да се гарантира безопасността на хората и да 
се намали рискът от предаване.

Обединеното 
кралство

Що се отнася до 2021 г., да превърнем тази криза 
във възможност за нашата организация означава да 

ангажираме максимално много предприятия, държавни 
агенции, благотворителни организации и физически 

лица да осъзнаят недостига на храна, който съществува в 
нашите държави, да обърнат внимание на разхищението 

на съвсем годна за консумация храна, което също 
съществува в нашите страни, и да работят заедно за 

радикално намаляване на въздействието на хранителните 
излишъци върху околната среда и същевременно 

намаляване на равнището на глада.

Линдзи Босуел,
Главен изпълнителен директор

Прочетете още информация
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Благодарности
European Food Banks Federation иска силно да благодари 
на своите членове за ежедневната им ангажираност 
за предотвратяване на разхищението на храни и за 
намаляване на продоволствената несигурност в тези 
трудни времена. Постоянната и неуморна дейност 
на членовете на FEBA в цяла Европа води до реална 
промяна и дава осезаем принос в този труден период.

European Food Banks Federation желае също така да се 
възползва от тази възможност, за да изрази искрената 
си благодарност на Европейската комисия за реалната 
подкрепа за изграждането на капацитета на FEBA и за 
увеличаване на експертния опит, за да се гарантира 
ефективно и професионално преразпределяне на храни 
за посрещане на предизвикателствата на днешния и 
утрешния ден. 

Именно по време на криза най-ценна е подкрепата 
на партньорите като тези, които са заедно с нас. 
Благодарим на 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 и 

благотворителните им партньори, Kronos, LogDNA, Logility Inc., LyondellBasell, 
Massive Media, McDonald’s, METRO 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 и Zscaler *.

Специални благодарности и на всички служители на нашите корпоративни 
партньори, които ни подкрепиха, отделяйки свободно време за своето 
въображение и творчество. 

Благодарни сме на всяко отделно лице, което е посветило време и ресурси 
на European Food Banks Federation. Всяко дарение, дори и най-малкото, има 
безценна стойност за нас. 

И накрая, специални благодарности на 32 280 служители и доброволци от 
430 хранителни банки в цяла Европа — вашите усилия доведоха до вълна на 
солидарност, която позволи да продължим да преразпределяме храна въпреки 
трудностите на благотворителните организации, които всеки ден посрещат 
нуждите на най-засегнатите от кризата. 

Никога преди не сме осъзнавали колко е важно хората да бъдат близо до 
нас. Нашата благодарност е за вашата подкрепа и близост в този момент. 
Привилегия е да работим с вас и за вас и се надяваме да продължим да правим 
това както днес, така и през идните години.

Информацията е последно актуализирана на 14 декември 2020 г.*

32 Европейските хранителни банки — прилив на солидарност пред лицето на COVID-19 

Благодарим ви!
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