
EU
R

O
P

E
A

N
 F

OOD BANKS FED
E

R
A

T
IO

N

F E B A

Evropské potravinové banky:
vlna solidarity tváří v tvář covidu-19

CS



Vydáno v roce 2020, Brusel.
© FEBA. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce v plném rozsahu nebo zčásti musí uvádět 
titul a kredit FEBA a jejích členů jako vlastníků autorských práv.

Tato publikace získala finanční podporu z Programu Evropské unie pro zaměstnanost a 
sociální inovace „EaSI“ (2014-2020). Bližší informace naleznete na webu: https://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=cs. Stanoviska vyjádřená v této publikaci nemusí 
nutně odrážet oficiální postoje Evropské komise. 



Obsah

Vzkaz prezidenta / s. 1

FEBA nadále poskytuje 
podporu během pandemie / s. 5 

Společně čelíme covidu-19 / s. 1

Osvědčené postupy členů 
FEBA v Evropě / s. 6

Poděkování / s. 32



Společně čelíme covidu-19

13. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace Evropu za 
epicentrum pandemie covidu-19*. K prvním postiženým zemím patřily Itálie 
a Španělsko a zakrátko se koronavirus rozšířil po celém kontinentu s citelnými 
socioekonomickými dopady. 

Od loňského března představuje covid-19 
bezprecedentní výzvu v celé Evropě, narušuje 
normální běh našich životů a výrazně se podepisuje 
na naší společnosti i ekonomice.

V tomto kontextu se přístup k potravinám ukázal jako priorita zdůrazňující 
význam snadno dostupné, cenově přístupné, zdravé a vyvážené výživy pro 
všechny. V každém koutu Evropy najdeme pro podporu tohoto tvrzení řadu 
důkazů, jako jsou dlouhé fronty u supermarketů a dobrovolníci, kteří den co 
den nosí jídlo seniorům, postiženým či znevýhodněným lidem i rodinám, které 
v tomto období čelí nečekaným obtížím.
 
Po prvních měsících krize se až do podzimu zdálo, že Evropa dostala covid-19 
pod kontrolu. Nyní je ale znovu aktivním centrem pandemie a zaznamenává 
dramatický nárůst počtu infekcí, což vytváří obrovský tlak na kapacitu nemocnic. 
Některé vlády opět zavádějí přísná protiepidemická opatření. V celé Evropě se 
objevují tisíce nových případů denně.

Pandemie uvrhla mnoho lidí přes noc do nejistoty 
a zdůraznila význam potravinového zabezpečení v Evropě.

WHO, úvodní poznámky generálního ředitele na tiskové konferenci o covidu-19, 13. března 
2020.

*

Evropské potravinové banky: vlna solidarity tváří v tvář covidu-19 

Doufejme, že díky solidaritě z této krize 
vyjdeme lepší a silnější a s důrazem 

na pospolitost. Máme příležitost znovu 
objevit důležitost ostatních lidí, zejména 

těch nejvíce znevýhodněných, a vrátit 
se ke kořenům naší mise, kterou je 
každodenní provoz potravinových 
bank v Evropě. S podporou všech 

zúčastněných stran (státních orgánů, 
firem, charitativních organizací, 
dobrovolníků a občanů) můžeme 

společně růst navzdory výzvám a hledět 
pozitivně k lepší budoucnosti.

Jacques Vandenschrik, prezident, 
European Food Banks Federation

Vzkaz 
prezidenta
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Je evidentní, že pandemie má obrovský dopad na naše 
každodenní životy a že ovlivňuje celý potravinový systém.

Pandemie odhalila naše silné a slabé 
stránky a zdůraznila význam místních 
komunit, které jsou připraveny 
spolupracovat pro dobro všech se 
silnou synergií mezi veřejnými orgány, 
organizacemi občanské společnosti a všemi 
zúčastněnými stranami.

Covid-19 byl pro European Food Banks 
Federation a její členy budíčkem. 

Od jejího vypuknutí se naše členské organizace každý den 
potýkají nejen se zajišťováním potravin z dodavatelského 
řetězce, ale také s jejich bezpečným poskytováním charitativním 
organizacím. Naši členové neúnavně získávají přebytečné 
potraviny pro charitativní organizace, které pomáhají lidem 
v nouzi. Konkrétní podoba zdravotní a následné socioekonomické 
krize, zejména pak v první vlně covidu-19, se lišila zemi od země, 
ale je jasné, že všude vyvolala nový problém v podobě zvýšené 
poptávky po potravinách. 

Naše poslední zpráva ze září 2020 zmiňuje 30 % nárůst poptávky 
po potravinách, přičemž v jednotlivých zemích toto číslo kolísá 
od 6 % do 90 %. Poptávka vychází od skupin, které nově zasáhla 
chudoba: nezaměstnaní, rodiny s dětmi a osaměle žijící senioři. 
Naši členové se potýkají s podobnými výzvami a reagovali 
na ně kroky, které mohou být klíčové pro řešení druhé vlny 
a vleklé krize, již pandemie způsobila. Kontext se může lišit 
a zvolená řešení mohou vycházet z konkrétních podmínek 
jednotlivých zemí, ale výzvy jsou společné a reakce na ně 
vycházejí z motivace, inovace a adaptace.

European Food Banks Federation provedla v dubnu, 
červenci a září 2020 tři průzkumy, které sledují 
a hodnotí dopad covidu-19 na její členy a jejich 
reakce na situaci. Výsledky byly představeny ve třech 
zprávách: 

Stávající výzvy a naléhavé potřeby 
evropských potravinových bank /
Duben 2020

Evropské potravinové banky 
v Evropě po covidu-19 / Červenec 2020
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Evropské potravinové banky dnes: 
závazek, kreativita a otevřenost ke 
změně / Září 2020



•	 Rostoucí	poptávka	po	potravinách
•	 Zvyšování	počtu	lidí	v nouzi
•	 Nestabilní	tok	potravinových	darů
•	 Narušení	logistického	

a přepravního	procesu
•	 Nedostatek	osobních	ochranných	

pomůcek	(OOP)
•	 Nedostatek	dobrovolníků	
•	 Nečekané	náklady	a pokles	

finančních	zdrojů

Jakkoli se zdálo, že se nám nepodařilo lidi ochránit, faktem je, že 
Evropané – ať už dobrovolníci a zaměstnanci potravinových bank 
a na ně navázaných charitativních organizací, tvůrci politických 
rozhodnutí či občané – dokázali, že tváří v tvář krizí jsou připraveni 
jeden druhého podpořit. 

Od počátku března sleduje European Food 
Banks Federation reakce svých členů na krizi 
a shromažďuje řadu příběhů, které svědčí 
o solidaritě.

Abychom naplnili okamžité potřeby 
a zajistili konkrétní reakci na nouzovou 
situaci, vyzvala European Food Banks 
Federation 21. března k solidaritě a založila 
Sociální nouzový fond pro covid-19 
k zajištění aktivit svých členů a toho, aby 
nedocházelo k plýtvání potravinami a aby 
charitativní organizace mohly nakrmit lidi 
v nouzi. 

Reakce na tuto výzvu předčila všechna očekávání. V tomto období 
nabídlo mnoho společností pomoc v podobě finančních darů, které 
podpořily každodenní aktivity potravinových bank. Díky tomuto 
konkrétnímu nasazení od března do listopadu 2020 podpořila 
European Food Banks Federation své členy více než 4,2 miliony eur 
na aktivity v souvislosti s covidem-19 ve 27 zemích*. 

Tyto prostředky byly použity pro konkrétní účely: zvýšené náklady na 
každodenní aktivity (nájem, energie apod.), dodateční zaměstnanci 
na práci se zvýšenými objemy potravin, nová vozidla pro distribuci 
potravin, digitální nástroje k usnadnění komunikace, nové vybavení 
skladů, OOP k ochraně dobrovolníků a zaměstnanců, nové skladové 
IT systémy a mnoho dalšího. 

Hlavní body zpráv

Výzvy

Reakce •	 Potravinové	banky	s několika	
výjimkami	zůstaly	v provozu

•	 Zajištění	poselství:	prevence	plýtvání	
potravinami	a podpora	charit

•	 Zapojení	nových,	mladých	
dobrovolníků

•	 Úspěšné	získávání	nových	zdrojů	
finančních	prostředků	

•	 Nová	spolupráce	s podniky	
a nadacemi

•	 Propagace	veřejné	podpory
•	 Nové,	inovativní	provozní	modely	

řízení	skladového	hospodářství	
a administrativních	úkolů	

•	 Digitalizace	tradičních	aktivit	(např.	
potravinové	sbírky)

Tato čísla se vztahují k období od 1. ledna do 15. října 2020.*
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S rozhodností, neustálými inovacemi 
a rozšířeným územím, které je třeba 
pokrýt, projevují evropské potravinové 
banky sílu, aby se přizpůsobily 
novému kontextu a zajistily bezpečné 
rozdělování potravin charitativním 
organizacím. 

Od počátku pandemie roste význam 
potravinových bank pro to, aby se 
neplýtvalo potravinami, a pro získání 
nové hodnoty pro veškeré charitativní 
organizace, které pomáhají těm nejvíce 
znevýhodněným.

Pandemie pokračuje a my si zakládáme na 
zajištění svých každodenních aktivit, abychom 
zvládali krizi a budovali si odolnost vůči 
budoucím šokům. Tato krize může zrychlit 
inovace, aby se zvýšila účinnost a účelnost 
a aby tato práce měla příznivý dopad na 
potravinový systém jako celek.

V souladu se svými hlavními aktivitami věnovalo mnoho firem 
i potraviny či jiné zboží jako OOP, přepravu nebo papírové 
krabice. Mnoho společností se rozhodlo zahrnout do svých 
aktivit i své zaměstnance a zapojily je do kampaní pro získávání 
finančních prostředků pro podporu evropských potravinových 
bank. 

Experimentují také s novými provozními modely a procesy. Když 
covid-19 způsobil uzavření všech podniků, které nejsou nezbytně 
nutné (např. kavárny a restaurace), mnohé z nich kontaktovaly 
evropské potravinové banky, aby nemusely vyhodit své zásoby. 
Poté, co se práce z domova stala novým standardem, byly 
získány potraviny třeba z kantýn evropských institucí v Bruselu. 
V některých zemích připravovaly potravinové banky jídlo nebo 
potravinové balíčky pro organizace v přední linii, takže stačilo 
zajistit dodávky rizikovým osobám na posledních 100 metrech.

Potravinové banky tedy hrají klíčovou roli při prevenci plýtvání 
potravinami pro společenské úkoly, při plánování a adaptaci v zájmu 
zvládání dnešních i zítřejších výzev. V tomto období se evropské 
potravinové banky staly i referenčním bodem pro jídlo darované 
zemědělsko-potravinářským řetězcem. Vedle běžných dodávek 
přebytečných potravin přijímaly a zvládaly zvýšené objemy trvanlivých 
potravin, které darovaly firmy v reakci na bezprostřední potřeby.
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FEBA nadále poskytuje
podporu během pandemie

Posílený dialog s našimi členy, aby byli 
v obraze, komunikovali o problémech 
a rozvíjeli poznání díky digitálním nástrojům

•	 1	virtuální	prezidentská	konference	s účastí	
23 zástupců	potravinových	bank

•	 1	fyzická	a 3	virtuální	schůzky	pracovní	skupiny	
EU s účastí	82 zástupců	potravinových	bank	

•	 8	 fokusových	 schůzek	 pro	 členy	 s  účastí	
110 zástupců	potravinových	bank

•	 2	virtuální	relace	zaměřené	na	sdílení	dovedností	
s účastí	54 zástupců	potravinových	bank	

Agilní přístup k cílům, měření a činům

•	 3	průzkumy	a 3	zprávy	o dopadu	covidu-19	na	
síť	FEBA

•	 1	průzkum	a 1	zpráva	o implementaci	FEAD	
v roce	2019

•	 implementace	projektu	„Kvantifikace	dopadu	
evropských	potravinových	bank	–	od	zemědělce	
ke	spotřebiteli“	s 5 schůzkami,	7 virtuálními	
prohlídkami	a první	verzi	iniciativy	Observatory	
on	Food	Donation

Inteligentní a inkluzivní komunikace

•	 1	sociální	kampaň	v Den	Evropy,	kterou	podpořila	
Evropská	komise	

•	 1	 virtuální	 akce	 v  první	 Mezinárodní	 den	
povědomí	 o  plýtvání	 jídlem,	 na	 které	 se	
podílelo	15 členů,	a účast	na	3 mezinárodních	
konferencích,	které	zorganizovaly	FAO	Brusel,	
FAO	HQ	a FAO	New	York

•	 Interaktivní	 a  tištěné	 zprávy	 ze	 setkání,	
2 videoanimace

•	 7	monitorovacích	zpráv	EU	

Hmatatelná podpora pro konkrétní potřeby

•	 Kontakty	s více	než	120 společnostmi,	nadacemi	
a organizacemi	

•	 Více	než	50 společností,	nadací	a organizací	se	
již	zavázalo	darovat	přes	4,3 mil.	eur

•	 Více	než	4,2 mil.	eur	již	bylo	rozděleno	mezi	
27 řádných	a přidružených	členů	FEBA	

•	 Mnohé	společnosti	přislíbily,	že	členům	FEBA	
poskytnou	 potraviny	 či	 materiální	 pomoc	
(přepravu,	OOP,	krabice	apod.).	
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Tato kapitola představuje 
osvědčené postupy od 25 členů 
FEBA, zejména co se týče dopadu 
covidu-19 a  příspěvku této 
organizace k prevenci plýtvání 
potravinami a k omezení nejistoty 
v tomto náročné období. 

European Food Banks Federation 
všem svým členům děkuje za 
jejich příspěvky. Jsme také vděční 
za jejich soustavnou práci, která 
v  Evropě den co den přináší 
pozitivní efekty.

Osvědčené 
postupy členů 
FEBA v Evropě

Albánie / s. 7

Rakousko / s. 8

Belgie / s. 9

Bulharsko / s. 10

Česká republika / s. 11

Estonsko / s. 12

Francie / s. 13

Německo / s. 14

Řecko / s. 15

Maďarsko / s. 16

Irsko / s. 17

Itálie / s. 18

Litva / s. 19

Malta / s. 20

Nizozemsko / s. 21

Norsko / s. 23

Severní Makedonie / s. 22Portugalsko / s. 24

Srbsko / s. 26

Rumunsko / s. 25

Slovensko / s. 27

Slovinsko / s. 28
Švýcarsko / s. 29

Ukrajina / s. 30

Spojené království / s. 31

Řádní a přidružení členové FEBA
Řádní a přidružení členové FEBA – 
data nejsou k dispozici
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Po zemětřesení v listopadu 2019 vzrostl v Albánii 
počet potřebných a covid-19 tuto situaci dále zhoršil. 

Během epidemie se ztrojnásobil měsíční objem 
získávaných čerstvých potravin a Food Bank Albania 
redistribuuje více přebytečných potravin než kdykoli 
v minulosti.

Food Bank Albania instalovala chladírnu na čerstvé 
potraviny, takže jídlo vydrží k dispozici déle. Food 
Bank Albania zároveň zvýšila objem čerstvých 
potravin, které vyzvedává ze vzdálenějších míst, 
a zmapovala hlavní místa, kde přebytky čerstvých 
potravin vznikají. 

Díky vyššímu objemu darovaných přebytečných 
potravin a nové chladírně bude Food Bank Albania 
moci podpořit více charitativních organizací 
a vývařoven takřka ve všech oblastech země.

Albánie

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost pro setrvalý 

boj o přístup všech lidí k čerstvým, výživným 
potravinám a společně s dárci a partnery 

pracujeme na tom, aby byly v nejbližší době přijaty 
zákony usnadňující potravinové dary.

Wilma Verburg, předsedkyně řídicího výboruPřečtěte si novinky o covidové 
krizi v Albánii
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Macro Group, vlastník tureckého super-
marketového řetězce Etsan a dlouhodobý 
partner a soused dobročinné akce Wiener 
Tafel na vídeňském velkoobchodním trhu, 
byla jednou z prvních společností, které 
počátkem prvního lockdownu v březnu 
zareagovaly na výzvu Wiener Tafel 
o pomoc, zejména pak o trvanlivé 
potraviny pro charity, které tato 
akce podporuje. 

Navzdory vysoce svízelné situaci 
si zaměstnanci Macro Group 
našli čas na to, aby nabalili 
stovky balíčků určených pro 
Wiener Tafel. V  balíčcích 
byla pestrá směs trvanlivých 
potravin (konzervy, olej, mléčné 
výrobky) i hygienických potřeb. 
Zhruba stovka podporovaných 
charit ve vídeňském regionu tento 
dar vděčně přijala. 

Macro Group je skvělým partnerem Wiener 
Tafel a následováníhodným příkladem 
toho, jak lze poskytovat rychlou a účinnou 
pomoc lidem v nouzi, zejména v dobách 
covidu-19.

Rakousko

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost hledat nové 

způsoby spolupráce s našimi dlouhodobými, 
silnými partnery.
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Alexandra Gruber, výkonná ředitelka

100 
podpořených 
charitativních 
organizací ve 
vídeňském 
regionu



Členové Fédération Belge des Banques Alimentaires 
/ Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA) 
hráli během první vlny koronavirové pandemie 
důležitou roli. 

Počet lidí, kteří během prvních měsíců žádali 
o potravinovou pomoc, dosáhl bezprecedentních 
úrovní. Počet příjemců z  řad dospělých i  dětí 
pobírajících pomoc vzrostl z únorových 170 000 
takřka na 195 000 v květnu, tj. téměř o 15 %.  Tento 
příliv způsobil vysoký nárůst objemu rozdělovaných 
potravin. Od března do června 2020 bylo rozděleno 
o 55,4 % více jídla než ve stejném období loňského 
roku. 

Členové FBBA v  Belgii byli podrobeni těžké 
zkoušce, ale díky velké vlně solidarity a spontánní 
mobilizaci mnoha dočasných dobrovolníků se 
podařilo zajistit distribuci potravin ve velkém 
měřítku. Výjimečná finanční podpora od institucí, 
vlády, firem a jednotlivců pomohla FBBA k pokrytí 
zvýšené poptávky během první vlny pandemie.

Covidová krize rovněž zdůraznila význam Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), bez 
kterého by vznikly výrazné problémy s dodávkami.

Belgie

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost zlepšit spolupráci 

s místními úřady a organizaci aktivně působícími v 
oblasti potírání chudoby.

Jef Mottar, generální ředitel

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken
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nárůst objemu rozdělených potravin 
od března do června 2020 oproti 
stejnému období loňského roku

55,4%



Bulgarian Food Bank je uznávaný partner, 
který potravinářskému průmyslu pomáhá 
přeměnit přebytečné potraviny v užitečné 
sociální programy. 
Rok 2020 byl v mnoha ohledech náročný 
a pandemie covidu-19 tento tlak dále 
znásobila – jak finančně, tak or-
ganizačně. 

Do konce listopadu 2020 za-
chránila a rozdělila Bulga-
rian Food Bank potraviny 
v hodnotě zhruba 800 000 
BGN (400 000 EUR), za-
tímco ve stejném období 
roku 2019 to bylo 550 000 
BGN (275 000 EUR). Stalo 
se tak díky výraznější reak-
ci potravinářského průmy-
slu a společnosti jako celku 
na krizi.

Velmi inspirativním příkladem byla 
dvouhodinová mediální akce v televizi 
i online, při které bylo na podporu práce 
Bulgarian Food Bank věnováno přes 200 000 
BGN (100 000 EUR). 

Bulharsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost posílit naši 
schopnost dodávat jídlo do vzdálenějších míst 
a více organizacím, které pečují o potřebné.

Collecting food,
donating hope.

Bulgarian
Food
Bank

Tsanka Milanova, 
výkonná ředitelka
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100 000 EUR 
darováno na podporu 
Bulgarian Food Bank



Česká federace potravinových bank (ČFPB) zachránila 
v uplynulých měsících tuny jídla ze školních jídelen 
a programů distribuce ovoce, které by jinak byly kvůli 
uzavření škol promrhány.

Členové ČFPB se navíc s výjimečným nasazením anga-
žovali v redistribuci jídla potřebným, zejména s pomocí 
městských a obecních zastupitelstev.

Díky každodenním operacím členů ČFPB byly produkty 
jako mléko, sýr a ovoce přerozdělovány lidem v nouzi 
včetně seniorů a postižených či matek s větším počtem 
dětí. Tento program byl realizován ve spolupráci 
s ministerstvem zemědělství.

Česká 
republika

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost posílit proces 

získávání a distribuce potravin ve spolupráci se 
zainteresovanými stranami, partnery a vládou. 

Společně můžeme pomoci více lidem a účinněji bojovat 
proti plýtvání potravinami.

Veronika Láchová,
generální ředitelka

Více se dozvíte zde.

Členové ČFPB v České republice rovněž zamezili plýtvání 
jídlem ze sektoru HORECA a ze školních jídelen. 

Během covidové krize podpořily české potravinové banky 
a Tafel Sachsen e.V. přeshraniční spolupráci proti plýtvání, 
aby pomohly těm nejpotřebnějším. 
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Během lockdownu se mnoho restaurací rozhodlo 
využít přebytečné potraviny k výrobě hlubo-
ce zmrazených polévek pro estonskou 
potravinovou banku Toidupank. Dobro-
volníci a sociální pracovníci roznášeli 
polévky seniorům a nemocným li-
dem, kteří nemohli opustit domov.

Toidupank obdržela přebytečné 
potraviny také od mnoha dalších 
společností (dovozci, hotely, 
lázně, trajektové společnosti, 
výrobci občerstvení pro letecké 
společnosti, výrobci potravin, kina, 
supermarkety apod.).

Kupříkladu estonská přepravní 
společnost Tallink darovala Toidupank 
takřka půl tuny jídla. Společnost Tallink na 
své stránce na sociálních médiích uvedla, že se tak 
rozhodla, protože její lodě nemohly kvůli pandemii 
a vládním omezením fungovat podle pravidelného 
jízdního řádu. Mezi darovanými potravinami byly 
uzeniny, sýry a sušenky. 

„Vzhledem k nouzové situaci nyní funguje jen málo 
věcí, takže lodi jsou v přístavu a v lednicích máme 
obrovské zásoby,“ napsala Tallink společnost na 
sociálních sítích.

Estonsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato 
krize pro naši organizaci příležitost 
osvětlit mnoha lidem význam potravinové 
pomoci a potravinových bank. 
Doufáme, že díky tomu bude více lidí, 
firem a místních samospráv ochotno 
podporovat potravinové banky. 

Piet Boerefijn, zakladatel a manažer
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450 kg 
potravin darováno 

estonské potravinové 
bance Toidupank



Fédération Française des Banques Alimentaires dál 
funguje naplno a pomáhá lidem ve složité situaci. 

Každá ze 79 Banques Alimentaires se přizpůsobila 
místnímu kontextu, co se týče dobrovolníků, nabídky 
jídla a metod redistribuce tak, aby byla dodržována 
hygienická pravidla. 

Poté, co na počátku krize darovaly restaurace čerstvé 
potraviny, přiměla situace francouzské Banques 
Alimentaires sáhnout do zásob trvanlivých potravin: 
od března do listopadu 2020 poklesly zásoby o 22 % 
oproti stejnému období roku 2019. Poptávka průměrně 
vzrostla o  20–25  %: síť Banques Alimentaires se 
během prvního lockdownu rozrostla o 400 nových 
charitativních organizací (nouzové bydlení, pomoc 
bezdomovcům atd.) a 50 % z nich podepsalo dohodu 
o udržitelném partnerství. 

Týmy Banques Alimentaires navíc úzce spolupracují 
s místními úřad na tom, aby redistribuce potravin byla 
vyvážená. Po uzavření řady partnerských charitativních 
organizací organizovaly potravinovou pomoc na 
vymezených územích a pustily se i do distribuce ve 
venkovských oblastech.  

Potravinové banky a  regionální úřad pro pomoc 
studentům zorganizovaly rozdávání potravinových 
balíčků a hygienických potřeb studentům ve svízelné 
situaci. Potravinové banky také díky vládním dotacím 
hrály zásadní roli v místních nákupních mechanismech 
pro podporu výrobců. 

Francie

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost potvrdit ústřední a 
klíčovou roli potravinových bank, jejich dobrovolníků 
a zaměstnanců v řízení systému potravinové pomoci. 
Rovněž vynikla zásadní role potravinové pomoci jako 
nástroje sociální podpory a boje proti izolaci lidí ve 
zranitelné pozici. Je nutné přehodnotit strukturální 
politiku, abychom mohli řídit boj s chudobou 
a podnítili veškeré formy solidarity. 

Claude Baland, prezident
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nárůst poptávky po 
potravinách od března 
do června 2020 oproti 
stejnému období 
minulého roku

25 %



Stejně jako ve zbytku světa byl vývoj v Německu v roce 
2020 určován pandemii covidu-19 a souvisejícími výzvami. 
Takřka polovina z 950 místních organizací Tafel Deutschland 
e.V. musela na nějakou dobu zavřít a bylo třeba najít nové, 
inovativní koncepty rozdělování přebytečných potravin. 

Tafel Deutschland e.V. s pýchou konstatuje, že po krátko-
dobém uzavření na jaře se její členové rychle adaptovali. 
Přerozdělování potravin se konalo ve venkovním prostoru. 
Bezpečnost zajišťovaly předem připravené balíčky a kra-
bice a příjemcům, kteří se nemohli dostavit osobně, 
byly balíčky doručovány. 

Tafel Deutschland e.V. rovněž ve spolupráci 
s jednou agenturou, která jí bezplatně posky-
tuje reklamní prostor na celostátní úrovni, 
spustila kampaň o datech spotřeby. To je ob-
zvlášť relevantní vzhledem k předzásobová-
ní a nákupní panice v souvislosti s pandemií.

Příslušný plakát si členové Tafel mohou objednat či 
vytisknout v několika jazycích (němčina, arabština, angličtina, 
perština, ruština a turečtina).

Německo

S výhledem do roku 2021 znamená tato 
krize pro naši organizaci příležitost myslet 
dopředu a zajistit, aby se nezapomnělo na 

lidi, které pandemie zasáhla obzvlášť tvrdě. 
Rok 2020 byl náročný a vyvstaly obavy, že 

mnohé její důsledky se projeví teprve v roce 
2021. Z tohoto důvodu se obzvlášť nyní 

stavíme za ty, kteří jsou často přehlížení, 
a mluvíme za ně. 

Jochen Brühl,
předseda řídicího výboru 

Podívejte se na anglickou 
verzi plakátu
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Nabídka potravin v Řecku se během lockdownu zvýšila, 
ale plýtvání zůstalo významným problémem.

O lecčems vypovídá skutečnost, že od začátku 
roku přesáhly dary pro Food Bank Greece 
1  700 tun, což představuje 68  % nárůst 
oproti srovnatelnému období loňského 
roku. Rekord padl uprostřed karanténních 
opatření v dubnu, kdy jen Athens Food Bank 
obdržela téměř 260 tun. V květnu překročil 
objem darů 140 tun a v červenci byl pak 
znovu vyrovnán rekord 260 tun. 

Ředitel Food Bank Greece Dimitris Nentas řekl, 
že první období koronavirové krize bylo skutečně 
náročné, jelikož charity a asociace musely fungovat 
podle přísných protokolů a některé z nich fungovat 
přestaly. Po prvních 10  dnech se však situace změnila. 
Charitativní organizace rozšířily svůj záběr a začaly rozdělovat 
jídlo a jejich motivace rostla s tím, jak se zintenzivňovaly 
sociální potřeby. 

Řecko

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost pokračovat 

v práci. Od počátku roku 2020 pracuje Food 
Bank Greece s rekordními objemy potravin. 

Covid-19 testuje naši kapacitu. Dosud si vedeme 
dobře a věříme, že ve stejném duchu budeme 
pokračovat. Jedním z velkých přínosů krize je 
zvýšená viditelnost potravinových bank v naší 

společnosti.Zjistěte více
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68 %
nárůst poptávky po 
potravinách od začátku 
roku oproti stejnému 
období minulého roku

Panagis Vourloumis, prezident



Hungarian Food Bank Association (HFBA) 
neustále dostává přebytečné potraviny od 
svých korporátních partnerů, aby mohla 
uspokojit rostoucí potřeby lidí 
v nouzi.

V posledních 10 letech rozdě-
lila HFBA přes 6 600 tun po-
travin v hodnotě takřka 5,8 
mld. HUF. Jen během první-
ho měsíce covidu-19, tedy 
v březnu, bylo potřebným 
v rámci okamžité pomoci 
dodáno 715 tun potravin 
v hodnotě přes 580 mil. HUF. 
„Je pro nás důležité zachovat 
provoz, protože na nás závisí 
spousta lidí. Potřebujeme ze-
jména více přebytečných potravin 
a finanční pomoc,“ řekl prezident Hun-
garian Food Bank Association Balázs Cseh.

Obtíže, které způsobil covid-19, představovaly 
obzvláštní výzvu pro lidi ve složité situaci, 
jelikož jejich obtíže se ještě prohloubily. Aby 
se těmto lidem dostalo v této nelehké době 
podpory, bude role pomáhajících organizací 
dále posilovat.

Maďarsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize pro 
naši organizaci příležitost spočívající v naději, že 
výrobci potravin a jednotlivci, kteří nám přispěli, 
aby zmírnili dopady covidové krize, zachovají 
Hungarian Food Bank Association svou přízeň 
i v dalším roce. Při péči o potřebné spolu s partnery 
v roce 2021 odvádíme maximum.

Balázs Cseh, prezident
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6 600 tun 
potravin rozdělila HFBA 
v prvních 10 měsících 
roku 2020



Od března do června 2020 rozdělil FoodCloud 
díky své maloobchodní technologické 
platformě a třem skladům či uzlům 968 tun 
potravin (což znamená 2,3 milionu jídel) více 
než 600 charitativním organizacím v Irsku. To 
byl takřka dvojnásobek čísla za stejné období 
roku 2019, což odráží rostoucí poptávku po 
potravinách ve všech komunitách. 
 
V rámci reakce na covid přišel FoodCloud 
s nouzovou žádostí o potraviny a finanční 
pomoc. Bylo tak možné zaměstnat dalších 
8 skladových pracovníků, zdvojnásobit kapaci-
tu přepravy a zavést prostřednictvím externích 
logistických společností každotýdenní trasy. 
Dále jsme v 17 regionech navázali 15 nových 
strategických partnerství s komunitními služ-
bami a organizacemi, aby bylo možné pomá-
hat ve venkovských oblastech. 

Poprvé za 7 let fungování FoodCloud darovali 
partneři z komerční sféry i potraviny, které 
nelze klasifikovat jako přebývající, aby 
pomohli naplnit poptávku. Ve spolupráci 
s hlavními maloobchodními partnery byla 
v  září představena iniciativa Food For 
Ireland, ve které nakupující mohli ve více než 
400 prodejnách darovat trvanlivé potraviny.

Irsko

Pandemie zdůraznila roli organizací, které zachraňují potraviny 
před plýtváním, při zmírňování volatility zásobovacího řetězce. 

Stali jsme se nezbytným nástrojem pro redistribuci přebytečných 
potravin, jejichž objem náhle vzrostl, a pro pomoc komunitám při 
bezprecedentním nárůstu poptávky. Díky tomu jsme pro mnoho 

lidí v této náročné době zvýšili potravinové zabezpečení.

Iseult Ward, generální ředitelka
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Předpokládá se, že 
do konce roku 2020 
rozdělí FoodCloud 
přes

6,7 mil. 

jídel



Náhlé uzavření komerčního stravování vedlo k výraznému 
růstu objemu přebytečných potravin. Hlavní řetězce 
restaurací se obrátily na Banco Alimentare s žádostí 
o převzetí zhruba 50 tun potravin v celé zemi.

Obce, záchranný systém, stravovací podniky, obecné 
trhy, přepravní společnosti, Banco Alimentare, Caritas 
Ambrosiana a italský Červený kříž vytvořily obecní 
operační centra, aby centralizovaly celý řetězec 
dodávek potravin a překonaly problém uzavření 
charitativních organizací kvůli dobrovolníkům 
starším 65 let.

#SOStegno straordinario, program, který koordinovaly 
FBAO a banka Banco BPM financovaná Caritas Italiana, 
umožnila záchranu potravin, které pomohly rodinám 
v nouzi. Caritas musela nashromáždit dost potravin na to, 
aby to každý měsíc vydalo na 1 250 nákupů potravin. FBAO 
se podílela na záchraně potravin v hodnotě 250 000 eur, aby 
zajistila pestrost nákupního koše.

Federalimentare a Banco Alimentare spojily síly, aby se 
postavily pandemii a pomohly těm nejpotřebnějším. Během 
Velikonoc darovaly přidružené společnosti přes 100 tun 
potravin.

Italské ministerstvo zemědělství, potravinářství a lesnictví 
financovalo záchranu jídla v hodnotě 300 000 000 eur, které 
uzavřené restaurace nemohly prodat: od uzenin a mléčných 
výrobků až po ovoce a  zeleninu. V  říjnu začala Banco 
Alimentare distribuovat jídlo charitativním organizacím 
a v příštích měsících v tom bude pokračovat.

Itálie

S výhledem do roku 2021 znamená tato 
krize pro naši organizaci příležitost 
pokračovat v tom, co děláme od 
března: v naší obvyklé činnosti 
v neobvyklé situaci. Domníváme 
se, že v době krize je důležité, aby 
každý přistupoval ke svému úkolu 
zodpovědně.

Giovanni Bruno, prezident

Zjistěte více
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40 % 
nárůst poptávky 
po potravinové 
pomoci v celé zemi 
od března 2020



Litevská potravinová banka Maisto bankas 
je v plném provozu i za těchto složitých 
podmínek.

Na počátku pandemie oznámila Mais-
to bankas, že 25 % menších charit 
zavřelo, protože nemohlo zajistit 
provoz. To vedlo k  růstu počtu 
osob, které potřebovaly pomoc 
v místech, kde momentálně žádná 
charita nefungovala. Dalších 75 % 
partnerských organizací Maisto ban-
kas funguje ve stejném, či dokonce 
větším rozsahu. 

Maisto bankas spustila kampaň, ve které 
požádala největší distribuční řetězce v Lit-
vě, aby jí darovaly přebytečné potraviny 
podléhajících rychlé zkáze.

V prvních dnech pandemie se Maisto ban-
kas nepřekvapivě potýkala s nedostatkem 
pracovních sil, a proto se přidala do národ-
ní kampaně k získání nových dobrovolníků, 
a oslovovala dokonce i řidiče taxislužeb, 
aby jí pomohli s rozvážením potravin.

Litva

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize pro naši 
organizaci příležitost zvýšit informovanost. Pandemie nás 
postavila před výzvu: pomoci izolovaným lidem a rodinám 

pod velkým tlakem. Zároveň představuje příležitost 
zapojit do našich aktivit více dobrovolníků a dárců 

než obvykle. O naší práci se teď více ví, a máme tudíž 
možnost oslovit v budoucnu více lidí a firem.

Simonas Gurevičius, ředitel

Zjistěte více
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25 % 
malých charitativních 
organizací muselo kvůli 
covidu-19 zavřít, což 
zvýšilo poptávku po 
potravinové pomoci



Malta Food Bank Foundation (MFBF) zaznamenala 
několikanásobek obvyklého počtu žádostí o pomoc. Ty 
přicházely od nevládních organizací, které přišly o řadu 
zdrojů financování, a od rodin, které kvůli sníženému 
příjmu začaly trpět nedostatkem.

Navzdory obtížím se objevily i nové iniciativy. Firmy, 
nevládní organizace, jednotlivci a zaměstnanci soukromých 
společností včetně místní banky a zaměstnanci vládních 
úřadů vybírali peníze a  sbírali potraviny, které byly 
darovány MFBF. Dovozci a maloobchodníci darovali 
přebytečné potraviny MFBF a ta během uplynulého měsíce 
zaznamenala obrovský nárůst objemu darů. 

Pochvalu si zaslouží iniciativa šéfkuchaře, jehož restau-
race musela kvůli lockdownu zavřít. Nashromáždil tedy 
přebytečné ingredience od různých dárců a připravil ve 
své restauraci pokrmy pro potřebné. MFBF se do této 
iniciativy plně zapojila tím, že darovala přebytečné maso. 
Šéfkuchař pak připravil výživné jídlo, které MFBF rozdala 
partnerským charitativním organizacím.

K záchraně dalšího jídla přispěla i darovaná dodávka 
s  chladicím zařízením, jelikož MFBF mohla během 
pandemie covidu-19 přijímat a přerozdělovat mražené 
a chlazené potraviny od dárců.  Navíc zachránila velké 
množství ovoce a zeleniny, které se nepodařilo na trhu 
prodat a které by se jinak zkazilo.

Malta

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize pro naši 
organizaci příležitost otevřít nové horizonty s využitím 

kontaktů navázaných během pandemie.  Tato doba 
inspirovala MFBF k větší viditelnosti a k převzetí iniciativy, 

co se týče osvěty o záchraně potravin, zejména těch, 
které by se jinak zkazily.

Irene Schembri, 
zakladatelka/předsedkyně
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Groente & Fruitbrigade od roku 2018 díky zapojení dobrovolníků 
a nových dodavatelů zachránila před zkažením 1 000 000 
kilogramů ovoce a zeleniny a předala je Voedselbanken 
Nederland.

V  této době se zdá ještě důležitější než kdykoli předtím 
poskytovat těm nejchudším lidem v  Nizozemsku ovoce 
a zeleninu. Vzhledem k důležitosti čerstvých potravin si 
Groente & Fruitbrigade zakládá na expanzi do nových působišť.

Voedselbanken Nederland spustila v létě 2018 projekt, jehož 
cílem bylo zvýšit podíl ovoce a zeleniny v balíčcích. Dodavateli 
byli prodejci ovoce a zeleniny, kteří takto darovali své přebytky. 
Jedná se o ovoce a zeleninu s vadami na kráse či odchylkami 
od běžného tvaru a barvy, ale stále jsou to produkty vhodné 
pro běžnou spotřebu.

Během necelého roku takto Groente & Fruitbrigade 
nashromáždila přes 1 000 000 kilogramů ovoce a zeleniny. 
Takto prostřednictvím Voedselbanken Nederland podpořila 
zhruba 88 000 lidí týdně.

Kvůli koronavirové krizi jsou pro Voedselbanken Nederland 
dodávky čerstvých potravin důležitější než kdykoli předtím. 
Tým usiluje o to, aby všichni příjemci balíčků od Voedselbanken 
Nederland v Nizozemsku dostávali 1 kg ovoce a zeleniny týdně.

Nizozemsko

S patřičným sebevědomím zvládneme výzvy, které 
s sebou rok 2021 nepochybně přinese. V uplynulém 

roce jsme se ze všech vrstev společnosti dočkali 
obrovské podpory. Množství příspěvků a darů od 

firem, nadací a jednotlivců nás dojímá.

Leo Wijnbelt, ředitel 
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Každodenní aktivity Banka za Hrana Makedonija v Severní 
Makedonii neustávají a  v  tomto nouzovém období 
přispívají k podpoře těch nejzranitelnějších. 

Banka za Hrana Makedonija je jedinou organizací v Severní 
Makedonii, která poskytuje pomoc lidem a  rodinám 
v nouzi. Po několika výzvách a s maximálním nasazením 
všech členů a dobrovolníků se jí podařilo získat přebytečné 
potraviny a rozdělovat jídlo a hygienické potřeby v různých 
obcích. Obrací se na ni více a více obcí a přijímají ji jako 
skutečnou instituci, která je schopna čelit problému hladu 
a chudoby.

Banka za hrana Makedonija pomohla 4 000 domácnostem 
a bude jim pomáhat i nadále v závislosti na tom, jaké 
množství přebytečných potravin získá. Darovat přebytečné 
potraviny, které by Banka za Hrana Makedonija mohla 
rozdělovat, se navíc rozhodlo mnoho firem.

Během pandemie covidu-19 se Banka za Hrana Makedonija 
v neposlední řadě těšila také podpoře prezidenta Severní 
Makedonie, který se k ní přidal.

Severní 
Makedonie

Zjistěte více o kampani

S výhledem do roku 2021 znamená tato 
krize pro naši organizaci příležitost projevit 
solidaritu. V tom spočívá skutečná výzva, 

pokud chceme zachránit potraviny a nakrmit 
lidi v nouzi. Jsme zde, abychom podpořili ty 

nejnuznější, ale potřebujeme kroky a podporu 
všech zúčastněných. 

Dushko Hristov, prezident
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Pandemie vyvinula na Food Banks Norway, neobvyklý tlak, 
ale všechny zdejší potravinové banky se přizpůsobily 
a  zareagovaly na vypuknutí covidu-19 rychle 
a efektivně. Od onoho týdne na konci března, kdy 
byla zavedena celonárodní opatření, do konce 
května, kdy se omezení začala uvolňovat, Food 
Banks Norway zachránily a  redistribuovaly 
rekordní množství přebytečných potravin. 

K vyhodnocení reakce potravinových bank 
na vypuknutí pandemie covidu-19 byly jejich 
partnerským organizacím zaslány dotazníky. 
Anketa ukázala, že více než 82 % organizací bylo 
spokojeno s množstvím, kvalitou a rozmanitostí 
jídla během pandemie.

Food Banks Norway rovněž zveřejnily zprávu o dopadu 
pandemie covidu-19 na síť norských potravinových bank 
a jejich partnerských organizací.

Ačkoli pandemie přinesla řadu omezení, otevřela také dveře 
pro spoustu příležitostí a inovací. Díky projektu Matsentralen 
Kitchen se potravinovým bankám v Oslu a Bergenu podařilo 
uvařit pokrmy z přebytečných ingrediencí původně určených 
pro stravovací podniky a partnerské organizace tyto pokrmy 
následně rozvážely.

Dalším projektem, díky němuž mohly Food Banks Norway 
jak přijímat větší objemy přebytečných potravin, tak 
zajišťovat spravedlivou redistribuci potravin v celé své síti, 
byl projekt interní redistribuce, který díky štědrým příspěvkům 
hospodářských subjektů umožnil rozesílání potravin uvnitř 
sítě efektivním a profesionálním způsobem. 

Norsko

S výhledem do roku 2021 znamená 
tato krize pro naši organizaci 
příležitost posílit roli potravinových 
bank při zmírňování plýtvání 
potravinami a chudoby.

Cristiano Aubert,
předseda řídicího výboru
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40 %
nárůst poptávky po jídle 
v období od března do 
června 2020 ve srovnání 
se stejným obdobím 
roku 2019



V  důsledku opatření v  souvislosti s  covi-
dem-19 přerušilo několik portugalských 
charitativních organizací, které spolupra-
cují s Federação Portuguesa dos Ban-
cos Alimentares (FPBA), své aktivity 
a utlumily dodávku potravin velkému 
počtu znevýhodněných lidí. Někte-
ré tyto organizace se však s pomocí 
dobrovolníků dokázaly reorganizovat 
a pokračovat v poskytování jídla nej-
potřebnějším.

Při vědomí této dramatické situace, která 
se den ode dne zostřovala, spustila FPBA 
v partnerství s organizací ENTRAJUDA síť 
„Rede de Emergência Alimentar“ (Nouzová 
potravinová síť). 

Ta pokrývá celou zemi a díky nashromážděným 
informacím dokáže poskytnout potravinovou 
pomoc a doručovat hotové pokrmy lidem, 
kteří jsou osamělí či v bezvýchodné situaci.

V těchto náročných chvílích, kdy je potřebných 
více než kdykoli předtím, je FPBA připravena 
poskytovat podporu a naději.

Portugalsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost reagovat na růst 
požadavků a pokračovat v každodenní práci díky 
inovativní technologické platformě, jež mobilizuje 
další dobrovolníky, kteří se zapojili do pomoci 
mnoha rodinám v nouzi. Členové FPBA byli opět 
vyznamenáni jako důvěryhodná portugalská 
organizace, která je vždy k dispozici, aby pomohla 
potřebným. Příští rok bude lepší.

Isabel Jonet, prezidentka 
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I když rok 2020 s sebou přinesl spoustu výzev 
v souvislosti s opatřeními proti pandemii covidu-19, 
Banca pentru Alimente Bucuresti (BpA) s potěšením 
konstatuje, že se na ni obraceli noví maloobchod-
níci, výrobci či distributoři, čímž se postavili proti 
plýtvání potravinami.

Aby bylo možné zachránit co nejvíce potravin ze 
sektoru HORECA, zejména pak mléčných výrobků, 
rozhodla se Banca pentru Alimente Bucuresti, že 
se podělí s dalšími regionálními potravinovými 
bankami v Rumunsku.

Mezi letošními projekty je nutné zmínit podporu, 
kterou jsme ve spolupráci s několika firmami 
poskytovali lidem hospitalizovaným ve vojenské 
nemocnici.

V  projektu „Bez přestávky“ vypomohla Banca 
pentru Alimente Bucuresti 3 500 potravinovými 
balíčky více než 500 znevýhodněným rodinám 
z předměstí Bukurešti nebo z vesnic v přilehlých 
regionech.

Banca pentru Alimente Bucuresti taktéž spolupra-
covala s nevládními organizacemi, které potřebo-
valy úložný prostor, a rozdala část přijatých darů. 

Rumunsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize pro 
naši organizaci příležitost projevit solidaritu a úžeji 
spolupracovat s dalšími regionálními potravinovými 

bankami v rámci nově vzniklé rumunské národní 
federace a v kontextu novelizované legislativy z roku 

2020 vést společný boj proti plýtváním a nedostatečnému 
potravinovému zabezpečení. 

Gabriel Sescu, prezident 
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286 132 kg 
potravin přijala BpA a její národní síť 
potravinových bank v dubnu 2020



Banka Hrane Beograd (BHB) během nouzo-
vého stavu, který v Srbsku trval od dubna 
do května, úspěšně nashromáždila 
úctyhodný objem potravin pro ty 
nejzranitelnější skupiny lidí. Díky 
zapojení do velkého projektu, kte-
rý zaštítila bělehradská radnice, 
přispěla BHB k přípravě 178 000 
balíčků pro důchodce a poté ve 
spolupráci se sekretariátem pro 
sociální ochranu vytvořila 7 300 
potravinových balíčků pro posti-
žené a děti se speciálním potřeba-
mi ze 17 městských obvodů srbské 
metropole. 

Po nouzovém stavu se objemy materiálních 
darů postupně snižovaly, jelikož většina velkých 
společností zaměřila svou pomoc na nemocnice 
a nově vytvořené specializované jednotky pro boj 
s covidem-19, které firmy souladu s doporučeními 
srbské vlády upřednostňují.

Navzdory zintenzivnění žádostí o potravinovou 
pomoc a našim četným výzvám byla a je reakce 
firem slabá. BHB se rovněž pokoušela poskytovat 
potraviny prostřednictvím dárcovské platformy, 
zřízením humanitárního čísla pro SMS, zvýšením 
počtu příspěvků na sociálních sítích apod., výsledky 
však byly obdobné. 

Srbsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize 
pro naši organizaci příležitost posílit naše interní 

kapacity a vztahy se všemi relevantními hráči v celé 
společnosti a rozšířit je tak, abychom všichni dokázali 
adekvátněji projevit solidaritu a reagovat na rostoucí 

potřeby zranitelných vrstev obyvatelstva.
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178 000 
potravinových balíčků dodala 

BHB důchodcům během dubna 
a května 2020

Nemanja Nedović, 
předseda řídicího výboru



Potravinová banka Slovenska je největší organizací 
v zemi, která bojuje proti plýtvání potravinami. V roce 
2020 se Potravinová banka Slovenska potýkala 
s řadou výzev, zejména ve spojení s pandemií 
covidu-19. 

Od března 2020 den co den podporuje 
občany po celé zemi. Nejsvízelnější byla 
situace marginalizovaných romských 
komunit na východě a jihu země, jelikož 
mají velmi špatný přístup k potravinám. 
Tři obce strávily v karanténě více než 
30 dní (Krompachy, Žehra a Bystrany) 
a  Potravinová banka Slovenska jim 
společně se slovenskými ozbrojenými 
silami a úřadem zmocněnce slovenské 
vlády pro romskou komunitu dodávala 
jídlo. Potravinová banka Slovenska rovněž 
podporovala pracovníky ve zdravotnictví 
a sociálních službách a dobrovolníky v první linii. 
Od března do března 2020 věnovala Potravinová banka 
Slovenska přes 2 000 tun potravin. 

Potravinová banka Slovenska organizuje internetový 
osvětový program o boji proti plýtvání potravinami pro 
studenty střední školy, který má proběhnout v lednu 
2021. 

Slovensko

S výhledem do roku 2021 znamená 
tato krize pro naši organizaci 
příležitost restrukturalizovat 
celý systém organizace 
a spolupracovat s partnery na 
efektivnějším zamezování plýtvání 
potravinami a zvyšování povědomí 
o této problematice. Musíme se 
více zaměřit na vzdělání a zapojení 
mladých lidí do našich aktivit. 
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2 000 tun
jídla rozdělila Potravinová 
banka Slovenska od 
března do října 2020



SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE) se 
podílí na humanitárních aktivitách s mnoha 
partnerskými organizacemi a organizacemi 
občanské společnosti a pomáhá tak více 
než 10 000 lidem.

Během velikonočních a vánočních 
prázdnin připravila SIBAHE 
potravinové balíčky pro 40 rodin, 
přičemž každý z  nich měl 
hodnotu 150 až 250 eur.

Tyto aktivity pokračují a i když 
objem potravinových darů stále 
roste, je SIBAHE vděčná za každý 
jednotlivý příspěvek.

SIBAHE zůstala aktivní během celého 
období covidové krize. Zaznamenali jsme 
zvýšenou poptávku po potravinové pomoci, 
zejména od rodin a  jednotlivců. Vzrostla 
přinejmenším o 30 %.

SIBAHE se účastní aktivit pracovní skupiny, 
která na národní úrovni připravuje strategii 
pro omezení plýtvání potravinami v rámci cíle 
udržitelnosti 12.3. 

Slovinsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato 
krize pro naši organizaci příležitost 
hledat možnosti, jak zmodernizovat 
kapacitu s cílem být efektivnější 
a reagovat agilněji, abychom dokázali 
pomoci potřebným.

Alen Novit, ředitel
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30 % 
nárůst poptávky po 
potravinách během 
koronavirové krize



Po mnoha vlnách redistribuce potravin od počátku 
pandemie zůstává Partage ve Švýcarsku v první linii.

Počátkem lockdownu zahájila Partage rozdělování 
potravinových poukázek mezi potřebné. Od 8. do 
11. července byli obyvatelé Ženevy vyzváni, aby přímo 
v supermarketech darovali potraviny v rámci iniciativy 
Genève solidaire. 

Ženevský kanton podpořil aktivitu Partage mimořádnou 
dotací.  

Od úterý 16. června byly v několika městských částech 
rozdávány plné nákupní tašky, z nichž každá obsahovala 
třicet položek (potraviny a hygienické potřeby). Distribuce 
již byla zahájena a bude pokračovat i v následujících 
měsících. 

Švýcarsko

S výhledem do roku 2021 znamená tato 
krize pro naši organizaci příležitost 

zaměřit pozornost celého týmu Partage 
a zainteresovaných stran na podporu 

potravinového zabezpečení a zamezení 
plýtvání v Ženevě a rozvinout aktivní 

partnerství, které se, jak doufáme, bude 
v příštích letech dále prohlubovat. 

Marc Nobs, ředitel
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Navzdory koronavirové krizi KCCF Food 
Bank sílí a  svou sociální odpovědnost 
pociťuje intenzivněji než kdykoli předtím.  
S šířením koronavirové pandemie na 
Ukrajině se KCCF Food Bank zaměřuje 
na tři oblasti:

• podpora pacientů a zdravotní-
ků na nemocničních odděleních 
specializovaných na covid a pra-
covníků rychlé záchranné služby,

• podpora lidí v nouzi prostřednic-
tvím nevládních organizací z celé 
země,

• posílení bezpečnostních opatření – jak 
u potravinářských výrobků, tak u interak-
ce mezi lidmi, což zahrnuje pracovníky 
dárců, kolegy z KCCF Food Bank, dobro-
volníky a příjemce.

Od samotného počátku pandemie navyšovali 
hlavní dárci KCCF Food Bank své potravinové 
dary a pomáhali s dodávkami, takže KCCF 
Food Bank byla schopna oproti roku 2019 
obsloužit o 45 % lidí více. Zaměstnanci a stálí 
dobrovolníci svou pílí zvládli zvýšený objem 
práce během tohoto náročného období, 
zůstali v klidu a udrželi si pozitivní přístup. 

Ukrajina

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize pro naši 
organizaci příležitost rozšířit spolupráci se stávajícími 

dodavateli v oblasti logistiky, aby bylo možné sloučit úsilí 
veškerých subjektů zapojených do řetězce distribuce 

potravin, kteří mají schopnost a chuť zlepšit potravinové 
zabezpečení na Ukrajině a pomáhat všem, kdo jsou 

v nouzi, zachraňovat jídlo před zkažením a zlepšovat stav 
životního prostředí.

Volodymyr Ivanov, 
předseda řídicího výboru 
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45 % 
nárůst počtu osob, 
kterým KCCF Food 
Bank v roce 2020 
pomohla, oproti roku 
2019



Opravdová pomoc: FareShare rozděluje kvalitní 
přebytečné potraviny, které přicházejí z  celého 
potravinářského řetězce, mezi 11 000 charitativních 
organizací a komunitních skupin v celém Spojeném 
království včetně školních jídelen, obědových klubů 
pro starší spoluobčany, vývařoven pro bezdomovce 
a komunitních kaváren.

Od začátku pandemie rozděluje FareShare každý týden 
více než dvojnásobek dřívějšího množství jídla. Na 
vrcholu krize poskytovala FareShare přes tři miliony 
pokrmů týdně a 90 % charitativních organizací, s nimiž 
spolupracuje, předpokládá, že během zimy se poptávka 
udrží na krizových úrovních, či ještě vzroste.

Mnoho charitativních organizací muselo upravit své 
služby, aby se dokázaly vypořádat s výzvami, před které 
je postavil covid-19. Z obědových klubů se stala i výdejní 
místa balíčků a  pracovníci komunitních center nosí 
potraviny ohroženým lidem až domů.

Aby FareShare zvládla zvýšenou poptávku, zajistila 
dodatečné skladové prostory v 11 regionálních centrech. 
FareShare přehodnotila své provozní postupy, aby dle 
možností zajistila sociální odstup ve skladech, investovala 
do dodatečných OOP, aby ochránila pracovníky 
i  dobrovolníky, a  zavedla nová hygienická opatření 
a pravidla pro mytí rukou, aby zajistila bezpečnost všech 
a zmírnila riziko přenosu nemoci.

Spojené 
království

S výhledem do roku 2021 znamená tato krize pro naši 
organizaci příležitost zapojit do naší činnosti řadu firem, 
vládních úřadů, charitativních organizací a jednotlivců 

a názorně jim ukázat hlad, který existuje v našich zemích, 
seznámit je s problematikou plýtvání kvalitním jídlem 

a spolupracovat na radikálním snížení ekologického dopadu 
přebytečných potravin a zároveň zmírnit problém hladu.

Lindsay Boswell, generální ředitel

Přečtěte si více
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Poděkování
European	 Food	 Banks	 Federation	 chce	 srdečně	
poděkovat	svým	členům	za	jejich	každodenní	nasazení	
při	 zamezování	 plýtvání	 potravinami	 a  zvyšování	
potravinového	zabezpečení	v těchto	náročných	dobách.	
Neutuchající	a neúnavná	aktivita	členů	FEBA	z celé	
Evropy	má	obrovský	význam	a v těchto	složitých	dnech	
má	hmatatelné	dopady.

European	Food	Banks	Federation	rovněž	chce	využít	tuto	
příležitost	k poděkování	Evropské	komisi	za	konkrétní	
pomoc	s budováním	kapacit	FEBA	a se	zvyšováním	
odbornosti	tak,	aby	bylo	zajištěno	účinné	a profesionální	
rozdělování	potravin	a abychom	si	dokázali	poradit	
s výzvami	dneška	i zítřka.	

Partneři,	kteří	stojí	po	našem	boku,	své	kvality	nejlépe	
osvědčí	v krizi,	 jako	je	tato.	Poděkování	si	zaslouží	
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	a její	partneři	v dobročinné	oblasti,	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,	a Zscaler	*.

Speciální	poděkování	zasíláme	zaměstnancům	našich	partnerů	z řad	firem,	
kteří	nás	podpořili	svou	představivostí	a kreativitou	a obětovali	svůj	volný	čas.	

Jsme	vděční	každému	jednotlivci,	který	věnoval	svůj	čas	a zdroje	European	
Food	Banks	Federation.	I	sebemenší	dar	má	pro	nás	nekonečnou	hodnotu.	

Opomenout	 nemůžeme	 ani	 32	 280	 pracovníků	 a  dobrovolníků	
z 430 potravinových	bank	z celé	Evropy:	vaše	práce	vyvolala	vlnu	solidarity,	
která	navzdory	všem	svízelům	umožnila	další	rozdělování	jídla	charitativním	
organizacím,	které	den	co	den	naplňují	potřeby	těch,	jež	tato	krize	zasáhla	
nejhůře.	

Ještě	nikdy	jsme	si	nebyli	tak	bolestně	vědomi	důležitosti	lidí	kolem	nás.	Jsme	
velice	vděční	za	vaši	podporu	a blízkost	v tento	okamžik.	Je	čest	pracovat	
s vámi	a pro	vás	a doufáme,	že	tak	budeme	činit	dnes	i v budoucích	letech.	

Poslední aktualizace: 14. prosince 2020.*
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Děkujeme!
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