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Συνεργαζόμαστε για να 
αντιμετωπίσουμε την 
πρόκληση του COVID-19

Στις 13 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Ευρώπη επίκεντρο 
της πανδημίας του COVID-19*. Μερικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ήταν οι 
πρώτες που επλήγησαν βαριά και πολύ σύντομα ο κορωνοϊός εξαπλώθηκε σε ολόκληρη 
την ήπειρο με άμεσες και εμφανείς κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. 

Από τον Μάρτιο, ο COVID-19 αποτέλεσε μια πρόκληση 
άνευ προηγουμένου σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
διαταράσσοντας την κανονικότητα της ζωής μας και 
προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και την 
οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδείχθηκε ότι η πρόσβαση σε τρόφιμα είναι προτεραιότητα, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας εύκολα προσβάσιμης, οικονομικά προσιτής, υγιεινής 
και ισορροπημένης διατροφής για όλους. Σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, πολλές εικόνες 
μαρτυρούν την αλήθεια αυτών των στοιχείων, όπως οι μεγάλες ουρές στις εισόδους των 
σούπερ μάρκετ ή οι εθελοντές που εργάζονται καθημερινά για να μεταφέρουν τρόφιμα 
σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και απόρους, καθώς και σε οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν απρόσμενες δυσκολίες αυτήν την περίοδο.
 
Μετά από τους πρώτους μήνες της κρίσης και μέχρι αυτό το φθινόπωρο, η Ευρώπη φάνηκε 
να διατηρεί υπό έλεγχο τον COVID-19. Ωστόσο, ακόμα μια φορά η Ευρώπη αποτελεί το 
ενεργό κέντρο της πανδημίας και καταγράφει δραματική αύξηση των μολύνσεων, γεγονός 
που δοκιμάζει τις δυνατότητες των νοσοκομείων. Μερικές κυβερνήσεις επιβάλλουν ξανά 
νέα απαγορευτικά. Χιλιάδες νέα κρούσματα καταγράφονται καθημερινά σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Η πανδημία δημιούργησε συνθήκες ανασφάλειας για 
πολλούς ανθρώπους εν μία νυκτί, υπογραμμίζοντας τη 
σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Εναρκτήριες παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ στην ενημέρωση των ΜΜΕ για 
τον COVID-19 στις 13 Μαρτίου 2020.

*

Είθε η αλληλεγγύη να είναι ο τρόπος με 
τον οποίο θα βγούμε από αυτήν την κρίση 

της πανδημίας καλύτεροι, ισχυρότεροι 
και όλοι μαζί. Να είναι μια ευκαιρία για να 

ανακαλύψουμε ξανά τη σημασία των άλλων 
ανθρώπων, ιδιαίτερα των πιο μειονεκτούντων, 
και να επιστρέψουμε στις ρίζες της αποστολής 

μας, στην καθημερινή δραστηριότητα των 
Τραπεζών Τροφίμων στην Ευρώπη. Με την 
υποστήριξη όλων – των δημόσιων αρχών, 

των επιχειρήσεων, των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων, των εθελοντών και των πολιτών 
– μπορούμε να αναπτυχθούμε μαζί μέσα από 

τις αντίξοες συνθήκες και να ατενίσουμε με 
θετικό πνεύμα ένα φωτεινότερο μέλλον.

Jacques Vandenschrik, Πρόεδρος, 
European Food Banks Federation

Μήνυμα από 
τον Πρόεδρο
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Είναι εμφανές ότι η πανδημία είχε τεράστιο αντίκτυπο στην 
καθημερινότητά μας και επηρέασε ολόκληρο το σύστημα επισιτισμού. 

Η πανδημία αποκάλυψε τα δυνατά και τα 
αδύναμα σημεία μας, υπογραμμίζοντας τη 
σημασία των τοπικών κοινοτήτων που είναι 
έτοιμες να συνεργαστούν για το καλό όλων 
με ισχυρές συνέργειες μεταξύ των δημόσιων 
αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο COVID-19 ήταν ένα κάλεσμα αφύπνισης 
για την European Food Banks Federation 
και τα μέλη μας. 

Από το ξέσπασμα της πανδημίας, τα μέλη μας εργάζονται καθημερινά 
αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις, όχι μόνο για να λάβουν τρόφιμα 
από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αλλά και για να εξασφαλίσουν 
την ασφαλή παράδοσή τους στις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα 
μέλη μας ανακτούν αδιάκοπα πλεονάσματα τροφίμων προκειμένου 
να βοηθήσουν τις φιλανθρωπικές οργανώσεις να ταΐσουν τα άτομα 
που έχουν ανάγκη. Οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
υγείας και η επακόλουθη κοινωνικοοικονομική κρίση, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια του πρώτου κύματος του COVID-19, διέφεραν από χώρα σε 
χώρα, αλλά είναι παντού εμφανές ότι η κρίση του COVID-19 οδήγησε 
σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης στον επισιτιστικό τομέα, με αυξημένη 
ζήτηση σε τρόφιμα. 

Η τελευταία έκθεσή μας που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 
2020 τονίζει την αύξηση κατά 30% της ζήτησης σε τρόφιμα, με τα 
ποσοστά να κυμαίνονται από 6% έως 90% στις διάφορες χώρες και 
την αύξηση να προέρχεται από νέες ομάδες που στοχοποιούνται 
από τη φτώχεια: άνεργοι, οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένοι 
που ζουν μόνοι. Τα μέλη μας αντιμετώπισαν παρόμοιες προκλήσεις 
και ανταποκρίθηκαν με τρόπους που μπορεί να είναι καθοριστικοί κατά 
την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος και της παρατεταμένης κρίσης 
που έχει προκληθεί από την πανδημία. Παρόλο που οι συνθήκες μπορεί 
να διαφέρουν και οι ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις να είναι μοναδικές, 
οι προκλήσεις είναι κοινά αισθητές και η ανταπόκριση βασίζεται στο 
κίνητρο, την καινοτομία και την προσαρμογή.

Η European Food Banks Federation (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Τραπεζών Τροφίμων) διεξήγαγε τρεις έρευνες – τον 
Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2020 – για 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου του 
COVID-19 στα μέλη της και τον τρόπο ανταπόκρισής τους. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε τρεις εκθέσεις: 

Τρέχουσες προκλήσεις και επείγουσες  
ανάγκες των ευρωπαϊκών Τραπεζών  
Τροφίμων / Απρίλιος 2020

Οι ευρωπαϊκές Τράπεζες Τροφίμων 
σε μια Ευρώπη μετά τον COVID-19 / 
 Ιούλιος 2020
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Οι ευρωπαϊκές Τράπεζες Τροφίμων 
σήμερα: δέσμευση, δημιουργικότητα και 
πνεύμα ανοιχτό στην αλλαγή / 
Σεπτέμβριος 2020

Ευρωπαϊκές Τράπεζες Τροφίμων: ένα κύμα 
αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση του COVID-19 



• Αυξανόμενη ζήτηση σε τρόφιμα
• Αύξηση του αριθμού των 

ατόμων που έχουν ανάγκη
• Διακυμάνσεις στις δωρεές 

τροφίμων
• Διατάραξη των διαδικασιών 

εφοδιασμού και μεταφοράς
• Έλλειψη μέσων ατομικής 

προστασίας
• Έλλειψη εθελοντών 
• Απρόσμενα έξοδα και μείωση 

των οικονομικών πόρων

Όταν διαφάνηκε ότι είχαμε αποτύχει να προστατέψουμε τους ανθρώπους μας, 
με πολλούς τρόπους, οι Ευρωπαίοι, είτε είναι εθελοντές και εργαζόμενοι στις 
Τράπεζες Τροφίμων και στις συνδεόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις τους είτε 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, απέδειξαν ότι, ενώπιον 
της κρίσης, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν αλλήλους. 

Από τις αρχές Μαρτίου, η European Food 
Banks Federation παρακολουθεί την 
ανταπόκριση των μελών της στην κρίση, 
συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα ιστοριών 
που δείχνουν αλληλεγγύη. 

Προκειμένου να καλύψει άμεσες ανάγκες και να 
δώσει μια χειροπιαστή απάντηση στην κατάσταση 
επείγοντος, στις 21 Μαρτίου, η European Food 
Banks Federation απηύθυνε ανοικτή έκκληση για 
αλληλεγγύη και σύστησε ένα Ταμείο Κοινωνικής 
Έκτακτης Ανάγκης για τον COVID-19 προκειμένου 
να διασφαλίσει τη δραστηριότητα των μελών της και 
να εξασφαλίσει ότι καμία ποσότητα καλών τροφίμων 
δεν θα πάει χαμένη, βοηθώντας παράλληλα τις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις να ταΐσουν τα άτομα 
που έχουν ανάγκη. 

Η ανταπόκριση σε αυτήν την έκκληση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλές εταιρείες προσέφεραν την 
υποστήριξή τους με οικονομικές δωρεές για τη διατήρηση της καθημερινής 
δραστηριότητας των Τραπεζών Τροφίμων. Χάρη σε αυτήν τη σταθερή 
δέσμευση μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου του 2020, η European Food 
Banks Federation στήριξε τα μέλη της με πάνω από 4,2 εκατομμύρια ευρώ 
για δράσεις σχετικά με τον COVID-19 στις χώρες των 27*. 

Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για χειροπιαστές ανάγκες: αυξημένο 
κόστος καθημερινής δραστηριότητας (ενοίκια, λογαριασμοί κοινής 
ωφέλειας κ.τ.λ.), επιπλέον προσωπικό για τη διαχείριση του 
αυξανόμενου όγκου των τροφίμων, νέα οχήματα για την εξασφάλιση 
της αναδιανομής τροφίμων, ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση 
της επικοινωνίας, νέος εξοπλισμός για τις αποθήκες, μέσα ατομικής 
προστασίας για την προστασία εθελοντών και εργαζομένων, νέα 
πληροφοριακά συστήματα αποθήκης και πολλά ακόμη. 

Τα σημαντικότερα 
σημεία της έκθεσης
Προκλήσεις

Ανταπόκριση

• Οι Τράπεζες Τροφίμων παρέμειναν 
ανοικτές και σε λειτουργία, με ελάχιστες 
μόλις εξαιρέσεις

• Διασφάλιση της αποστολής: πρόληψη 
της σπατάλης τροφίμων και στήριξη των 
φιλανθρωπικών οργανώσεων

• Συμμετοχή καινούργιων και νεαρών 
εθελοντών

• Επιτυχημένες νέες δραστηριότητες 
συγκέντρωσης κεφαλαίων 

• Νέες συνεργασίες με εταιρείες και ιδρύματα
• Δραστηριότητες προώθησης για δημόσια 

στήριξη
• Νέα και καινοτόμα μοντέλα λειτουργίας για 

τη διαχείριση αποθηκών και τις διοικητικές 
εργασίες 

• Ψηφιοποίηση των παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων (π.χ. έρανοι συλλογής 
τροφίμων)

Τα εν λόγω αριθμητικά μεγέθη αναφέρονται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου –  
15 Οκτωβρίου 2020.

*
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Με ευέλικτη αποφασιστικότητα, διαρκή 
καινοτομία στις διαδικασίες και ευρεία 
εδαφική κάλυψη, οι ευρωπαϊκές 
Τράπεζες Τροφίμων δείχνουν τη 
δύναμη να προσαρμόζονται στις νέες 
απαιτητικές συνθήκες διασφαλίζοντας 
την ασφαλή αναδιανομή τροφίμων στις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

Από την αρχή της πανδημίας μέχρι 
σήμερα, η στήριξη των Τραπεζών 
Τροφίμων συνεχίζει να είναι ολοένα 
πιο σημαντική προκειμένου να μην 
κατασπαταλιέται καμία ποσότητα καλών 
τροφίμων και μπορεί να αποκτήσει 
νέα πολύτιμη αξία για όλες αυτές τις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που βοηθούν 
τους απόρους.

Καθώς η πανδημία συνεχίζεται, δεσμευόμαστε 
ότι θα διασφαλίζουμε την καθημερινή μας 
δραστηριότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
αντεπεξέλθουμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και 
να αναπτύξουμε αντοχές απέναντι σε μελλοντικά 
πλήγματα. Αυτή η κρίση μπορεί να λειτουργήσει 
ως παράγοντας επιτάχυνσης της καινοτομίας 
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία ενός 
ωφέλιμου αποτελέσματος για το επισιτιστικό 
σύστημα συνολικά.

Επίσης, στο πλαίσιο της κύρια δραστηριότητάς τους, πολλές εταιρείες 
δώρισαν τρόφιμα ή άλλα αγαθά, όπως μέσα ατομικής προστασίας, 
μέσα μεταφοράς, κιβώτια. Τέλος, πολλές εταιρείες αποφάσισαν να 
επεκτείνουν τη δέσμευσή τους απευθυνόμενες στους εργαζομένους τους 
και προτείνοντας και ωθώντας τους να συμμετάσχουν σε εκστρατείες 
συγκέντρωσης κεφαλαίων για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών 
Τραπεζών Τροφίμων. 

  
Επίσης, πειραματίζονται με νέα μοντέλα και διαδικασίες λειτουργίας. Όταν 
ο COVID-19 οδήγησε στο κλείσιμο όλων των μη βασικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, όπως τα καφέ και τα εστιατόρια, πολλές από αυτές 
τις επιχειρήσεις επικοινώνησαν με τις ευρωπαϊκές Τράπεζες Τροφίμων 
για να μην πετάξουν τα πλεονάζοντα τρόφιμά τους. Για παράδειγμα, 
ανακτήθηκαν τρόφιμα από τα κυλικεία των ευρωπαϊκών θεσμών στις 
Βρυξέλλες όταν η κατ’ οίκον εργασία έγινε η νέα φυσιολογική συνθήκη. Σε 
μερικές χώρες, οι Τράπεζες Τροφίμων παρασκεύασαν γεύματα ή έφτιαξαν 
πακέτα με τρόφιμα για τις οργανώσεις της πρώτης γραμμής, έτσι ώστε 
αυτές είχαν να κάνουν μόνο την τελική παράδοση σε στοχευμένα άτομα 
που ανήκαν σε ομάδες κινδύνου και ζούσαν απομονωμένα. 

Οι Τράπεζες Τροφίμων διαδραματίζουν, επομένως, βασικό ρόλο στην 
πρόληψη της σπατάλης τροφίμων για κοινωνικό σκοπό, στον σχεδιασμό 
και την προσαρμογή για την αντιμετώπιση των σημερινών και αυριανών 
προκλήσεων. Αυτήν την περίοδο, οι ευρωπαϊκές Τράπεζες Τροφίμων έχουν 
γίνει επίσης σημείο αναφοράς για τις δωρεές τροφίμων από την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Πέρα από τις τακτικές δωρεές πλεονασμάτων τροφίμων, πράγματι 
έχουν παραλάβει και διαχειριστεί αυξημένες ποσότητες μη ευπαθών τροφίμων 
που δωρίζονται από εταιρείες για να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες.
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Η FEBA συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας

Ενίσχυση του διαλόγου με τα μέλη μας έτσι 
ώστε να ενημερωνόμαστε, να μοιραζόμαστε 
τις προκλήσεις και να αξιοποιούμε όσα 
μάθαμε χάρη σε ψηφιακά εργαλεία

• 1 διαδικτυακή διάσκεψη των Προέδρων με τη 
συμμετοχή 23 επικεφαλής Τραπεζών Τροφίμων

• 1 φυσική και 3 διαδικτυακές συνεδριάσεις της 
Ομάδας Εργασίας της ΕΕ με τη συμμετοχή 
82 επικεφαλής Τραπεζών Τροφίμων 

• 8 διαδικτυακές συνεδριάσεις με συγκεκριμένα 
σημεία εστίασης, με τη συμμετοχή  
110 επικεφαλής Τραπεζών Τροφίμων

• 2 διαδικτυακές συνεδρίες ανταλλαγής 
δεξιοτήτων με τη συμμετοχή 54 επικεφαλής 
Τραπεζών Τροφίμων 

Μια ευέλικτη προσέγγιση για τη 
στοχοθέτηση,
τη μέτρηση και την ανάληψη δράσης

• 3 έρευνες και 3 εκθέσεις για τον αντίκτυπο του 
COVID-19 στο δίκτυο της FEBA

• 1 έρευνα και 1 έκθεση για την εφαρμογή του 
FEAD (Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους) το 2019

• Εφαρμογή του προγράμματος «Ποσοτικοποίηση 
του αντίκτυπου των ευρωπαϊκών Τραπεζών 
Τροφίμων - Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
με 5 συνεδριάσεις, 7 εικονικές ξεναγήσεις και 
την πρώτη δημοσίευση του ηλεκτρονικού 
Παρατηρητηρίου για τις Δωρεές Τροφίμων

Έξυπνη και συμμετοχική επικοινωνία

• 1 κοινωνική εκστρατεία κατά την Ημέρα της Ευρώπης, 
διοργανωμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• 1 εικονική εκδήλωση κατά την πρώτη Παγκόσμια 
Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και τη 
Σπατάλη Τροφίμων με 15 μέλη και συμμετοχή σε 3 
διεθνείς διασκέψεις που διοργανώθηκαν από τον 
Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) 
Βρυξελλών, τα Κεντρικά Γραφεία του FAO και τον 
FAO Νέας Υόρκης

• Διαδραστικές και έντυπες αναφορές για τις 
συνεδριάσεις, 2 βίντεο με κινούμενες εικόνες

• 7 εκθέσεις παρακολούθησης της ΕΕ 

Απτή υποστήριξη σε χειροπιαστές ανάγκες

• Επαφές με περισσότερες από 120 εταιρείες, 
ιδρύματα και οργανώσεις 

• Πάνω από 50 εταιρείες, ιδρύματα και οργανώσεις 
έχουν ήδη δεσμευτεί να δωρίσουν πάνω από  
4,3 εκατομμύρια ευρώ

• Πάνω από 4,2 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη 
ανακατανεμηθεί σε 27 πλήρη και συνεργαζόμενα 
μέλη της FEBA 

• Πολλές εταιρείες δεσμεύτηκαν για τη δωρεά 
τροφίμων και την υποστήριξη σε είδος (μεταφορές, 
μέσα ατομικής προστασίας, κιβώτια, κ.τ.λ.) προς 
όφελος των μελών της FEBA. 
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Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται 
βέλτιστες πρακτικές από 25 μέλη 
της FEBA - ιδιαίτερα σε σχέση 
με τον αντίκτυπο του COVID-19 
και τη συνεισφορά αυτών των 
οργανώσεων στην πρόληψη 
της σπατάλης τροφίμων και 
τη μείωση της επισιτιστικής 
ανασφάλειας κατά τη διάρκεια 
αυτής της απαιτητικής περιόδου. 

Η European Food Banks 
Federation θα ήθελε να 
ευχαριστήσει όλα τα μέλη για 
τη συνεισφορά τους. Επίσης, 
θα ήθελε να εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη της για τη συνεχή 
δραστηριότητά τους που κάνει 
τη διαφορά καθημερινά στην 
Ευρώπη.

Βέλτιστες 
πρακτικές 
από τα μέλη 
της FEBA 
στην Ευρώπη

Αλβανία / σελ.7

Αυστρία / σελ.8

Βέλγιο / σελ.9

Βουλγαρία / σελ.10

Τσεχική Δημοκρατία / σελ.11

Εσθονία / σελ.12

Γαλλία / σελ.13

Γερμανία / σελ.14

Ελλάδα / σελ.15

Ουγγαρία / σελ.16

Ιρλανδία / σελ.17

Ιταλία / σελ.18

Λιθουανία / σελ.19

Μάλτα / σελ.20

Κάτω Χώρες / σελ.21

Νορβηγία / σελ.23

Βόρεια Μακεδονία / σελ.22Πορτογαλία / σελ.24

Σερβία / σελ.26

Ρουμανία / σελ.25

Σλοβακία / σελ.27

Σλοβενία / σελ.28
Ελβετία / σελ.29

Ουκρανία / σελ.30

Ηνωμένο Βασίλειο / σελ.31

Πλήρη και Συνεργαζόμενα Μέλη της FEBA
Πλήρη και Συνεργαζόμενα Μέλη της 
FEBA – δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα
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Μετά από τον σεισμό του Νοεμβρίου του 2019, η Αλβανία 
σημείωσε αύξηση στον αριθμό των ατόμων που είχαν 
ανάγκη και οι επείγουσες συνθήκες λόγω του COVID-19 
επιδείνωσαν αυτήν την κατάσταση. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, η ανάκτηση 
φρέσκων τροφίμων τριπλασιάστηκε μηνιαίως και η Food 
Bank Albania αναδιανέμει περισσότερα πλεονάζοντα 
τρόφιμα από ποτέ.

Η Food Bank Albania κατόρθωσε να εγκαταστήσει έναν 
ψυκτικό θάλαμο αποθήκευσης για τα φρέσκα προϊόντα 
έτσι ώστε τα τρόφιμα να είναι διαθέσιμα για αναδιανομή 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, η Food 
Bank Albania αύξησε τις παραλαβές φρέσκων τροφίμων 
από επιπλέον τοποθεσίες, χαρτογραφώντας τις κύριες 
τοποθεσίες των πλεονασμάτων φρέσκων τροφίμων. 

Η αύξηση στις δωρεές πλεοναζόντων τροφίμων και ο νέος 
ψυκτικός θάλαμος θα επιτρέψουν στην Food Bank Albania 
να υποστηρίξει περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και συσσίτια σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας.

Αλβανία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης 
σε μια ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει τη 

συνέχιση του αγώνα για την αποστολή των φρέσκων και 
θρεπτικών τροφίμων για όλους τους ανθρώπους και τη 
μεγάλη ικανοποίηση για όλες τις επιχειρήσεις και τους 
εταίρους δωρητές, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
για ένα εγγύς μέλλον που θα επιφυλάσσει τη θέσπιση 

ευνοϊκής νομοθεσίας για τις δωρεές τροφίμων.

Wilma Verburg, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερες 
ενημερώσεις από την 
Αλβανία κατά τη διάρκεια 
της κρίσης του COVID-19
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Ο Όμιλος Macro, ιδιοκτήτης της τουρκικής 
αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Etsan» και 
μακροχρόνιος συνεργάτης και γείτονας της 
Wiener Tafel στην αγορά χονδρικής πώλησης 
της Βιέννης, ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες 
που ανταποκρίθηκαν όταν η Wiener Tafel ζήτησε 
βοήθεια στις αρχές του πρώτου απαγορευτικού 
τον Μάρτιο, ζητώντας ιδιαίτερα προϊόντα 
διαρκείας για τις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις που στηρίζει. 

Παρά την πολύ δύσκολη 
συγκυρία, οι εργαζόμενοι του 
Ομίλου Macro βρήκαν τον χρόνο 
να φτιάξουν εκατοντάδες πακέτα 
τροφίμων για τη Wiener Tafel. 
Τα πακέτα περιείχαν μεγάλη 
ποικιλία τροφίμων διαρκείας 
όπως κονσέρβες, προϊόντα 
γάλακτος και προϊόντα υγιεινής. 
Έγιναν δεκτά με πολύ θετικά σχόλια 
από τις περίπου 100 φιλανθρωπικές 
οργανώσεις που υποστηρίζονται στην 
περιοχή της Βιέννης. 

Ο Όμιλος Macro είναι σπουδαίος συνεργάτης 
της Wiener Tafel και παράδειγμα βέλτιστης πρα-
κτικής, παρέχοντας ταχεία και αποτελεσματική 
βοήθεια όταν κάποιος έχει ανάγκη, ιδιαίτερα 
στην εποχή του COVID-19.

Αυστρία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής 
της κρίσης σε ευκαιρία για την οργάνωσή 
μας σημαίνει τη διερεύνηση νέων τρόπων 
συνεργασίας με τους μακροχρόνιους και 

ισχυρούς συνεργάτες μας.
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Alexandra Gruber, Διευθύνουσα Σύμβουλος

100 
φιλανθρωπικές 
οργανώσεις 
έλαβαν στήριξη 
στην περιοχή 
της Βιέννης
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Τα μέλη της Fédération Belge des Banques Alimentaires / 
Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA) 
(Βελγική Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων) έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος 
της κρίσης κορωνοϊού. 

Ο αριθμός των ατόμων που ζήτησαν επισιτιστική 
βοήθεια τους πρώτους μήνες έφτασε σε επίπεδα άνευ 
προηγουμένου. Ο αριθμός των ενηλίκων και των παιδιών 
αυξήθηκε από περίπου 170.000 τον Φεβρουάριο σε 
σχεδόν 195.000 τον Μάιο, μια αύξηση περίπου 15%.  
Αυτή η μαζική εισροή προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση 
στην αναδιανομή τροφίμων. Από τον Μάρτιο έως 
τον Ιούνιο του 2020, 55,4% περισσότερα τρόφιμα 
αναδιανεμήθηκαν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
περασμένου έτους. 

Το έργο των μελών της FBBA στο Βέλγιο 
δοκιμάστηκε σοβαρά, αλλά χάρη στο μεγάλο κύμα 
αλληλεγγύης και την αυθόρμητη κινητοποίηση 
πολλών προσωρινών εθελοντών, η αναδιανομή 
τροφίμων εξασφαλίστηκε σε μεγάλη κλίμακα. Η 
εξαιρετική οικονομική υποστήριξη από θεσμούς, 
την κυβέρνηση, εταιρείες και ιδιώτες στήριξε την 
FBBA, ώστε να καλύψει την αυξημένη ζήτηση κατά 
τη διάρκεια του πρώτου κύματος του COVID-19.

Η κρίση του COVID-19 υπογράμμισε επίσης τη σημασία 
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(FEAD), χωρίς το οποίο θα είχαν προκύψει σημαντικά 
προβλήματα εφοδιασμού.

Βέλγιο

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή της κρίσης σε 
ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει τη συνέχιση 
των προσπαθειών για τη βελτίωση της συνεργασίας 

με τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο μείωσης της φτώχειας.

Jef Mottar, Γενικός Διευθυντής

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken
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περισσότερα τρόφιμα 
αναδιανεμήθηκαν από τον Μάρτιο έως 
τον Ιούνιο του 2020 σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του περασμένου έτους

55,4%
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Η Bulgarian Food Bank είναι ένας αναγνωρι-
σμένος συνεργάτης του κλάδου τροφίμων για 
τη μετατροπή του πλεονάσματος τροφίμων σε 
πολύτιμα κοινωνικά προγράμματα. 
Το 2020 είναι μια απαιτητική χρονιά κατά πολλούς 
τρόπους και η πανδημία του COVID-19 έχει 
προσθέσει επιπλέον πίεση, τόσο σε 
οικονομικό όσο και σε οργανωτικό 
επίπεδο. 

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 
2020, η Bulgarian Food Bank 
εξοικονόμησε και κατένειμε 
περίπου 800.000 BGN 
(400.000 EUR) σε τρόφι-
μα, ενώ για την ίδια περί-
οδο το 2019, η αξία των 
τροφίμων που εξοικονομή-
θηκαν ήταν 550.000 BGN 
(275.000 EUR). Αυτό οφεί-
λεται στη μεγαλύτερη αντα-
πόκριση στην κρίση από τις 
εταιρείες του κλάδου τροφίμων 
και από την κοινωνία γενικότερα.

Ένα εμπνευσμένο παράδειγμα για 
αυτόν τον σκοπό ήταν μια δίωρη εκδήλωση 
στα μέσα ενημέρωσης, τόσο στην τηλεόραση 
όσο και στο διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια 
της οποίας έγιναν δωρεές 200.000 BGN 
(100.000 EUR) για την υποστήριξη του έργου 
της Bulgarian Food Bank. 

Βουλγαρία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης 
σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει την 
ενίσχυση της δυνατότητας παράδοσης τροφίμων 
σε πιο μακρινές τοποθεσίες και σε περισσότερες 
οργανώσεις που φροντίζουν τα άτομα που έχουν 
ανάγκη.

Collecting food,
donating hope.

Bulgarian
Food
Bank

Tsanka Milanova, 
Εκτελεστική Διευθύντρια
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100.000 €
δόθηκαν εν είδει δωρεάς για 
την υποστήριξη του έργου 
της Bulgarian Food Bank
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Η Česká Federace Potravinových Bank (CFPB) διέσωσε 
τόνους τροφίμων από τα σχολικά κυλικεία και προγράμματα 
φρούτων κατά τους τελευταίους μήνες, τα οποία σε διαφορετική 
περίπτωση θα είχαν πάει χαμένα λόγω του κλεισίματος των 
σχολείων.

Επιπλέον, τα μέλη της CFPB συμμετείχαν κατ' εξαίρεση στην 
αναδιανομή τροφίμων σε άτομα που έχουν ανάγκη, κυρίως με τη 
βοήθεια των δημοτικών συμβουλίων και των κοινοτικών αρχών.

Χάρη στις καθημερινές εργασίες των μελών της 
CFPB, προϊόντα όπως το γάλα, το τυρί και τα φρούτα 
αναδιανεμήθηκαν σε άτομα που έχουν ανάγκη αλλά και σε 
άτομα ηλικιωμένα και με αναπηρίες ή απλώς σε πολύτεκνες 
μητέρες. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Γεωργίας. 

Τσεχική 
Δημοκρατία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης σε 
ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει την ανάπτυξη και 

βελτίωση των διαδικασιών ανάκτησης και αναδιανομής 
μας σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς, εταίρους 

και την κυβέρνηση. Μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε 
περισσότερους ανθρώπους και να αγωνιστούμε κατά της 
σπατάλης τροφίμων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Veronika Láchová, 
Γενική Διευθύντρια

Λάβετε περισσότερες 
πληροφορίες

Επίσης, τα μέλη της CFPB στην Τσεχία εμπόδισαν τη σπατάλη 
τροφίμων από τον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης και 
από τα σχολικά κυλικεία. 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, οι τσεχικές Τράπεζες 
Τροφίμων και η Tafel Sachsen e.V. υποστήριξαν τη διασυνοριακή 
συνεργασία κατά της σπατάλης προκειμένου να βοηθήσουν 
τους απόρους. 
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Κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού, πολλά εστι-
ατόρια αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα 
πλεονάζοντα τρόφιμά τους για να παρα-
σκευάσουν κατεψυγμένες σούπες για 
την Toidupank, την τράπεζα τροφίμων 
στην Εσθονία. Εθελοντές και κοινωνι-
κοί λειτουργοί παρέδωσαν σούπες 
στους ηλικιωμένους και τους αρ-
ρώστους που δεν μπορούσαν να 
φύγουν από τα σπίτια τους.

Πολλές άλλες εταιρείες (εισαγω-
γείς, ξενοδοχεία, σπα, ακτοπλοϊκές, 
εταιρείες τροφοδοσίας αεροπλά-
νων, παραγωγοί τροφίμων, κινη-
ματογράφοι, σούπερ μάρκετ κ.τ.λ.) 
δώρισαν επίσης το πλεόνασμα τρο-
φίμων τους στην Toidupank.

Για παράδειγμα, η εσθονική ναυτιλιακή 
εταιρεία Tallink δώρισε σχεδόν μισό εκατομμύριο 
τόνο τροφίμων στην οργάνωση Τράπεζας Τροφίμων 
Toidupank. Η Tallink δήλωσε στον λογαριασμό της στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κίνηση έγινε, καθώς τα 
περισσότερα πλοία της αδυνατούσαν να ακολουθήσουν 
το κανονικό τους πρόγραμμα λόγω της συνεχιζόμενης 
πανδημίας του κορωνοϊού και των έκτακτων κυβερνητικών 
μέτρων. Τα τρόφιμα περιλαμβάνουν λουκάνικα, τυρί και 
μπισκότα. 

«Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, λίγα πράγματα 
κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες, με τα πλοία να παραμένουν 
δεμένα στα λιμάνια και τεράστιες ποσότητες τροφίμων να 
βρίσκονται στα ψυγεία», έγραψε η Tallink στη σελίδα της 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εσθονία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή της κρίσης 
σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει 
ότι περισσότεροι άνθρωποι θα καταλάβουν 
τη σημασία της επισιτιστικής βοήθειας 
και των Τραπεζών Τροφίμων. Λόγω 
αυτού, περισσότερα άτομα, εταιρείες και 
τοπικές κυβερνήσεις ενδέχεται να δείξουν 
μεγαλύτερη προθυμία και να στηρίξουν τις 
Τράπεζες Τροφίμων. 

Piet Boerefijn, Ιδρυτής και Διευθυντής
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450 κιλά 
τροφίμων έγιναν δωρεά 
στην εσθονική Τράπεζα 
Τροφίμων Toidupank
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Η Fédération Française des Banques Alimentaires (Γαλλική 
Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων) παραμένει σε πλήρη λειτουργία 
για να βοηθήσει άτομα σε επισφαλή κατάσταση. 

Καθεμία από τις 79 Τράπεζες Τροφίμων προσαρμόστηκε στις 
τοπικές συνθήκες της σε σχέση με τους εθελοντές, την προμήθεια 
τροφίμων, τις μεθόδους αναδιανομής προκειμένου να διασφαλίσει 
την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας. 

Μετά τις δωρεές φρέσκων τροφίμων από τον κλάδο της 
εστίασης στην αρχή της κρίσης, η κατάσταση έκανε τις 
γαλλικές Τράπεζες Τροφίμων να στραφούν στη χρήση των 
αποθεμάτων τους σε ξηρά τρόφιμα: σημειώθηκε μείωση 
22% στα αποθέματα μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου 2020 σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Πράγματι, η ζήτηση 
αυξήθηκε 20-25% κατά μέσο όρο: 400 νέες φιλανθρωπικές 
οργανώσεις εντάχθηκαν στο δίκτυο των Τραπεζών Τροφίμων 
κατά τη διάρκεια του πρώτου απαγορευτικού (έκτακτη στέγαση, 
βοήθεια σε αστέγους, κ.τ.λ.) και οι μισές από αυτές υπέγραψαν 
συμφωνία βιώσιμης σύμπραξης. 

Επιπλέον, οι ομάδες των Τραπεζών Τροφίμων συνεργάζονται 
στενά με τις τοπικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν 
την ομοιογενή αναδιανομή των τροφίμων. Μετά το κλείσιμο 
πολλών συνεργαζόμενων φιλανθρωπικών οργανώσεων, οι 
ομάδες αυτές συνδιοργάνωσαν την επισιτιστική βοήθεια σε 
ορισμένες περιοχές και ενεπλάκησαν ακόμα και στη διανομή 
σε ορισμένες πόλεις (στην επαρχία).  

Οι Τράπεζες Τροφίμων και το περιφερειακό γραφείο παροχής 
βοήθειας σε φοιτητές διοργάνωσαν τις διανομές πακέτων 
τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για φοιτητές σε επισφαλή 
κατάσταση. Επίσης, οι Τράπεζες Τροφίμων έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στους τοπικούς μηχανισμούς προμηθειών για την υποστήριξη 
των παραγωγών χάρη στις κρατικές επιχορηγήσεις έτσι ώστε να 
υποστηριχθεί η ανανέωση των αποθεμάτων. 

Γαλλία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης 
σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει την 
επανεπιβεβαίωση του κεντρικού και καθοριστικού ρόλου των 
Τραπεζών Τροφίμων, των εθελοντών και των εργαζομένων 
τους στη διαχείριση του συστήματος επισιτιστικής βοήθειας. 
Επίσης, είναι μια ευκαιρία υπενθύμισης του θεμελιώδους 
ρόλου της επισιτιστικής βοήθειας ως μοχλού για την 
κοινωνική στήριξη και τον αγώνα κατά της απομόνωσης 
των ευάλωτων ατόμων. Είναι πολύ σημαντικό να 
αναθεωρήσουμε τη διαρθρωτική πολιτική προκειμένου 
να διαχειριστούμε τη μάχη κατά της φτώχειας και να 
ενθαρρύνουμε την αλληλεγγύη σε όλες τις μορφές της. 

Claude Baland, Πρόεδρος
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Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, το έτος 2020 στη Γερμανία 
διαμορφώθηκε από την πανδημία του COVID-19 και τις συναφείς 
προκλήσεις. Περίπου οι μισές από τις 950 τοπικές οργανώσεις 
της Tafel Deutschland e.V αναγκάστηκαν να κλείσουν για κάποιο 
χρονικό διάστημα και νέες, καινοτόμες ιδέες για την αναδιανομή 
του πλεονάσματος τροφίμων έπρεπε να βρεθούν. 

Η Tafel Deutschland e.V. είναι υπερήφανη, διότι μετά 
από το σύντομο κλείσιμο την άνοιξη τα μέλη της έκαναν 
γρήγορα στροφή και προσαρμόστηκαν. Οι αναδιανομές 
τροφίμων πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικούς χώρους, 
προσυσκευασμένες τσάντες και κουτιά εγγυήθηκαν την 
ασφάλεια στις τοποθεσίες, ενώ οι τελικοί δικαιούχοι 
που δεν μπορούσαν να έρθουν αυτοπροσώπως 
παρέλαβαν τις δωρεές μέσω παραδόσεων. 

H Tafel Deutschland e.V. πραγματοποίησε, επίσης, 
μια εκστρατεία για τις προτεινόμενες ημερομηνίες 
κατανάλωσης των τροφίμων σε συνεργασία με 
μια υπηρεσία που τη στηρίζει προσφέροντας 
δωρεάν χώρο σε δημόσιες περιοχές ανά τη 
χώρα. Η δράση αυτή ήταν ιδιαίτερα σχετική 
λόγω της συσσώρευσης αποθεμάτων και των 
αγορών υπό καθεστώς πανικού που λάμβαναν 
χώρα λόγω της πανδημίας.

Η αφίσα διατίθεται δωρεάν σε πολλές γλώσσες (Γερμανικά, 
Αραβικά, Αγγλικά, Φαρσί, Ρωσικά και Τουρκικά) προκειμένου να 
την παραγγείλουν ή να την εκτυπώσουν τα μέλη της Tafel.

Γερμανία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της 
κρίσης σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας 
σημαίνει να σκεφτόμαστε μπροστά και να 

διασφαλίζουμε ότι τα άτομα που πλήττονται 
ιδιαίτερα από την πανδημία δεν θα μείνουν 
πίσω. Το 2020 ήταν μια απαιτητική χρονιά 
που δημιούργησε την ανησυχία ότι πολλές 

από τις συνέπειες της πανδημίας θα 
γίνουν ορατές το 2021. Για αυτόν τον λόγο, 

ιδιαίτερα τώρα, στεκόμαστε στο πλευρό 
εκείνων που παραβλέπονται τόσο συχνά 

και μιλάμε για λογαριασμό τους. 

Jochen Brühl, Πρόεδρος 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Ρίξτε μια ματιά στην αγγλική 
έκδοση της αφίσας
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Η προμήθεια τροφίμων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά την 
περίοδο του απαγορευτικού, αλλά η σπατάλη τροφίμων 
συνέχισε να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

Είναι ενδεικτικό ότι από την αρχή του έτους, 
οι δωρεές στην Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδας 
υπερέβησαν τους 1.700 τόνους, αυξημένες 
κατά 68% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του περασμένου έτους. Ιδιαίτερα 
τον Απρίλιο, σημειώθηκε ρεκόρ στα μέσα 
της καραντίνας, με σχεδόν 260 τόνους μόνο 
στην Τράπεζα Τροφίμων Αθήνας. Τον Μάιο, 
οι δωρεές υπερέβησαν τους 140 τόνους, ενώ 
τον Ιούλιο σημειώθηκε ξανά το υψηλό ρεκόρ 
των 260 τόνων. 

Ο Δημήτρης Νέντας, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας 
Τροφίμων Ελλάδας, δήλωσε ότι η πρώτη περίοδος της 
κρίσης του κορωνοϊού ήταν πραγματικά περίπλοκη, καθώς οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις και ενώσεις έπρεπε να λειτουργήσουν 
σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα και μερικές έπαψαν να 
λειτουργούν. Ωστόσο, μετά από το πρώτο δεκαήμερο, η κατάσταση 
άλλαξε. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις επέκτειναν τις λειτουργίες 
τους και, καθώς οι κοινωνικές ανάγκες γίνονταν περισσότερο 
έντονες, το κίνητρο αυξήθηκε και άρχισαν να σερβίρουν φαγητό. 

Ελλάδα

Παναγής Βουρλούμης, 
Πρόεδρος

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης 
σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει τη 
συνέχιση της διεξαγωγής της δραστηριότητάς 

μας. Από τις αρχές του 2020, η Τράπεζα Τροφίμων 
Ελλάδας διαχειρίζεται ποσότητες ρεκόρ. Ο 

COVID-19 δοκιμάζει τις ικανότητές μας και μέχρι 
τώρα αντεπεξερχόμαστε επιτυχώς και είμαστε 

σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο 
μέλλον. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της κρίσης είναι 

η αυξημένη προβολή των Τραπεζών Τροφίμων 
στην κοινωνία μας.Μάθετε περισσότερα 

σχετικά με το θέμα
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Η Hungarian Food Bank Association (HFBA) 
(Ουγγρική Ένωση Τραπεζών Τροφίμων) λαμβάνει 
διαρκώς δωρεές πλεοναζόντων τροφίμων από 
τις εταιρείες συνεργάτες της προκειμένου 
να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των 
ατόμων που έχουν ανάγκη.

Το τελευταίο δεκάμηνο του 
έτους, η HFBA διένειμε πάνω 
από 6.600 τόνους τροφίμων, 
αξίας σχεδόν 5,8 δισεκατ. 
HUF. Μόνο κατά τον πρώτο 
μήνα του COVID-19, τον 
Μάρτιο, 715 τόνοι τροφίμων 
παραδόθηκαν σε άτομα 
που έχουν ανάγκη εν είδει 
άμεσης βοήθειας και η αξία 
τους ανέρχεται σε ένα ποσό 
άνω των 580 εκατομμυρίων 
HUF. «Θεωρούμε πολύ σημαντική 
τη διατήρηση της λειτουργίας μας, 
καθώς η κατάσταση πολλών ανθρώπων 
εξαρτάται τώρα από εμάς. Περισσότερο από 
όλα, χρειαζόμαστε επιπλέον πλεονάζοντα τρόφιμα 
και οικονομική βοήθεια», δήλωσε ο Balázs Cseh, 
Πρόεδρος της Hungarian Food Bank Association.

Οι δυσκολίες που προκαλούνται από τον COVID-19 
συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση για όσους έχουν 
ανάγκη, καθώς η κατάσταση, η φροντίδα και οι 
προοπτικές τους γίνονται ακόμα πιο επισφαλείς. 
Προκειμένου να λάβουν υποστήριξη ακόμα και 
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ο ρόλος των 
οργανώσεων που τους βοηθούν θα αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο.

Ουγγαρία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης σε 
ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει ότι ελπίζουμε 
πως οι εταιρείες τροφίμων και οι ιδιώτες που θέλησαν 
να ανακουφίσουν τις επιπτώσεις από την κρίση του 
COVID-19 με την υποστήριξή τους και βοήθησαν τα 
άτομα που έχουν ανάγκη μαζί με τη Hungarian Food 
Bank Association θα μείνουν μαζί μας και τον επόμενο 
χρόνο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να συνεχίσουμε 
να φροντίζουμε τα άτομα που έχουν ανάγκη μαζί με 
τους συνεργάτες μας το 2021. 

Balázs Cseh, Πρόεδρος
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Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, η οργάνωση 
FoodCloud διένειμε 968 τόνους τροφίμων, που 
ισοδυναμούν με 2,3 εκατομμύρια γεύματα, σε ένα 
δίκτυο πάνω από 600 φιλανθρωπικών οργανώσεων 
σε ολόκληρη την Ιρλανδία μέσω της πλατφόρμας 
τεχνολογίας λιανικής διάθεσης και τριών αποθηκών 
ή κέντρων της. Το μέγεθος αυτό ήταν σχεδόν 
διπλάσιο σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, 
αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση σε τρόφιμα 
στις κοινότητες. 
 
Στο πλαίσιο της ανταπόκρισης στην κρίση 
του COVID, η FoodCloud απηύθυνε επείγουσα 
έκκληση για τρόφιμα και χρηματοδότηση μέσω 
της οποίας στήριξε την απασχόληση οκτώ νέων 
υπαλλήλων στις αποθήκες, τον διπλασιασμό 
της μεταφορικής ικανότητας και την εισαγωγή 
εβδομαδιαίων δρομολογίων μέσω τρίτων 
εταιρειών ανεφοδιασμού και ανέπτυξε 15 νέες 
στρατηγικές συνεργασίες σε 17 κομητείες με 
κοινοτικές υπηρεσίες και οργανώσεις για να 
διασφαλίσει ότι μπορούσαν να υποστηρίξουν 
αυτές τις υπηρεσίες στις αγροτικές κοινότητες. 

Για πρώτη φορά στα επτά χρόνια λειτουργίας 
της, οι συνεργάτες της FoodCloud από τον κλάδο 
τροφίμων έκαναν δωρεές πλεονασμάτων τροφίμων, 
ώστε να βοηθήσουν να καλυφθεί η ζήτηση και σε 
συνεργασία με τους βασικούς συνεργάτες τους 
στον κλάδο της λιανικής δρομολόγησαν μια νέα 
πρωτοβουλία δωρεάς τροφίμων με τίτλο «Food For 
Ireland» τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της οποίας οι 
καταναλωτές μπορούσαν να δωρίσουν μη ευπαθή 
τρόφιμα σε πάνω από 400 καταστήματα.

Ιρλανδία

Η πανδημία ενίσχυσε το προφίλ των οργανώσεων ανάκτησης 
τροφίμων μετριάζοντας την αστάθεια της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Λειτουργήσαμε ως ένα απαραίτητο μέσο για την αναδιανομή 
εν μέσω ξαφνικών κατακόρυφων αυξήσεων στα πλεονάσματα 

τροφίμων, υποστηρίζοντας παράλληλα τις κοινότητες λόγω της άνευ 
προηγούμενου αύξησης στη ζήτηση και αυξάνοντας την επισιτιστική 

ασφάλεια σε μια τόσο δύσκολη εποχή για τόσα πολλά άτομα.

Iseult Ward, Γενική Διευθύντρια
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Το ξαφνικό κλείσιμο των εμπορικών υπηρεσιών τροφοδοσίας 
δημιούργησε σημαντικές ποσότητες πλεοναζόντων τροφίμων. 
Οι κύριες αλυσίδες εστίασης επικοινώνησαν με την Banco 
Alimentare για την ανάκτηση περίπου 50 τόνων τροφίμων 
σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι δήμοι, η πολιτική προστασία, οι εταιρείες τροφοδοσίας, 
οι γενικές αγορές, οι εταιρείες δημόσιας συγκοινωνίας, η 
Banco Alimentare, η Caritas Ambrosiana και ο ιταλικός 
Ερυθρός Σταυρός ανέπτυξαν Δημοτικά Κέντρα Επιχει-
ρήσεων (COC κατά την ιταλική συντομογραφία) για να 
συγκεντρώσουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τρο-
φίμων και να αντεπεξέλθουν στο κλείσιμο φιλανθρωπικών 
οργανώσεων που οφειλόταν στην αποχώρηση εθελοντών 
άνω των 65 ετών.

Το #SOStegno straordinario, ένα πρόγραμμα που συντονίζεται 
από τo FBAO και την Caritas Italiana με τη χρηματοδότηση της 
Banco BPM, επέτρεψε την ανάκτηση τροφίμων για τη στήριξη 
οικογενειών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Η Caritas έπρεπε 
να συγκεντρώσει αρκετά τρόφιμα για να εγγυηθεί 1.250 καλάθια με 
ψώνια μηνιαίως. Το FBAO συμμετείχε στην ανάκτηση τροφίμων αξίας 
250.000 € προκειμένου να εγγυηθεί την ποικιλία προϊόντων στα καλάθια.

Η Federalimentare και η Banco Alimentare ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για να αντιμετωπίσουν την πανδημία και να βοηθήσουν τους απόρους. 
Πολλές συνδεδεμένες εταιρείες κατά τη διάρκεια της πασχαλινής 
περιόδου δώρισαν τρόφιμα συνολικής ποσότητας άνω των 100 τόνων.

Το ιταλικό Υπουργείο Αγροτικών, Διατροφικών και Δασικών 
Πολιτικών χρηματοδότησε την ανάκτηση μη πωληθέντων τροφίμων 
από τους τομείς των αλλαντικών, γαλακτομικών προϊόντων και 
οπωρολαχανικών λόγω του κλεισίματος των εστιατορίων, αξίας 
300.000.000 €. Από τον Οκτώβριο, η Banco Alimentare ξεκίνησε 
τις αναδιανομές στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και θα συνεχίσει 
να το κάνει τους επόμενους μήνες.

Ιταλία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή 
αυτής της κρίσης σε ευκαιρία για την 
οργάνωσή μας σημαίνει τη συνέχιση 
όλων όσων κάνουμε από τον 
Μάρτιο: τη διεξαγωγή των συνήθων 
δραστηριοτήτων μας εν μέσω μιας 
ασυνήθιστης κατάστασης. Πιστεύουμε 
ότι είναι σημαντικό να αναλογιστεί ο 
καθένας σοβαρά το καθήκον του σε 
στιγμές κρίσης.

Giovanni Bruno,  
Πρόεδρος

Μάθετε περισσότερα 
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Η Maisto bankas, η Τράπεζα Τροφίμων της 
Λιθουανίας, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 
ακόμα και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Στην αρχή της πανδημίας, η Maisto 
bankas ανέφερε μείωση 25% στις 
μικρές φιλανθρωπικές οργανώσεις 
που έκλεισαν διότι δεν μπορούσαν 
να λειτουργήσουν, γεγονός που 
οδήγησε σε αύξηση των ατόμων 
που έχρηζαν υποστήριξης στους 
τόπους όπου δεν λειτουργούσαν 
οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το 
υπόλοιπο 75% των οργανώσεων 
εταίρων που συνεργάζονται με τη 
Maisto bankas λειτουργούν στην ίδια ή 
σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. 

Η Maisto bankas πραγματοποίησε μια 
εκστρατεία για τη συγκέντρωση μη ευπαθών 
τροφίμων στις μεγαλύτερες αλυσίδες 
εφοδιασμού της Λιθουανίας, ζητώντας δωρεές 
τροφίμων και πλεονάζοντα τρόφιμα.

Όπως αναμενόταν, η Maisto bankas ήρθε 
αντιμέτωπη με την έλλειψη εθελοντών κατά 
τις πρώτες ημέρες της πανδημίας του COVID 
και για αυτόν τον λόγο, συμμετείχε σε μια 
εθνική εκστρατεία για την προσέλκυση 
νέων εθελοντών, σε συνεργασία ακόμα 
και με εταιρίες που παρείχαν υπηρεσίες 
ταξί για την προώθηση της εθελοντικής 
εργασίας μεταξύ των οδηγών τους, ώστε 
να βοηθήσουν στην παράδοση τροφίμων.

Λιθουανία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης σε ευκαιρία 
για την οργάνωσή μας σημαίνει αύξηση της ευαισθητοποίησης. 

Η πανδημία μάς έθεσε ενώπιον της πρόκλησης για παροχή 
βοήθειας σε απομονωμένα άτομα και οικογένειες σε συνθήκες 

υπερβολικής πίεσης, αλλά μας έδωσε και την ευκαιρία να 
ενώσουμε μεγαλύτερο από τον συνηθισμένο αριθμό εθελοντών 
και δωρητών σε μια ενέργεια για την παροχή βοήθειας στους 

πληγέντες. Η πανδημία ευαισθητοποίησε περισσότερο το 
κοινό σχετικά με το έργο μας και μας έδωσε τη δυνατότητα 
να επιδιώξουμε τη συμμετοχή περισσότερων ιδιωτών και 

επιχειρήσεων στο μέλλον.

Simonas Gurevičius, Διευθυντής

Μάθετε περισσότερα 
σχετικά με το θέμα
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να κλείσουν λόγω του 
COVID-19, κάτι που 
οδήγησε σε αύξηση της 
ζήτησης για επισιτιστική 
βοήθεια
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Το ίδρυμα Malta Food Bank Foundation (MFBF) είδε τα 
αιτήματα για βοήθεια να πολλαπλασιάζονται. Τα αιτήματα για 
επιπλέον βοήθεια έφταναν από μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
έχασαν πολλούς πόρους χρηματοδότησης και από μονογονεϊκές 
οικογένειες που αντιμετώπισαν ελλείψεις λόγω του μειωμένου 
εισοδήματος.

Παρά τις δυσκολίες, ξεπήδησαν και νέες πρωτοβουλίες. 
Εταιρίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιώτες και 
εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης 
μιας τοπικής τράπεζας, καθώς και άλλοι εργαζόμενοι σε 
κρατικές υπηρεσίες συγκέντρωσαν χρήματα και αγόρασαν 
τρόφιμα που τα έκαναν δωρεά στο MFBF. Εισαγωγείς και 
έμποροι λιανικής προχώρησαν σε δωρεές πλεοναζόντων 
τροφίμων στο MFBF και μόνο μέσα στον τελευταίο μήνα, το 
MFBF κατέγραψε τεράστια αύξηση στις δωρεές τροφίμων. 

Μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αξίζει επαίνων είναι 
εκείνη του σεφ ενός εστιατορίου που υποχρεώθηκε να 
κλείσει λόγω του απαγορευτικού. Συγκέντρωσε πλεονάζοντα 
υλικά από διάφορους δωρητές και παρασκεύασε γεύματα 
για τα άτομα που είχαν ανάγκη στο εστιατόριό του. Το 
MFBF συνεργάστηκε πλήρως σε αυτήν την πρωτοβουλία 
με τη δωρεά πλεονάζουσας ποσότητας κρέατος και ο 
σεφ παρασκεύασε θρεπτικά φρέσκα γεύματα, τα οποία 
στη συνέχεια το MFBF αναδιένειμε στις συνεργαζόμενες 
φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Η δωρεά ενός μικρού φορτηγού ψυγείου εξοικονόμησε 
περισσότερα τρόφιμα, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του COVID-19, το MFBF μπορούσε να λάβει και να αναδιανείμει 
πλεονάζοντα ψυγμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα που παρέχονταν 
εν είδει δωρεάς.  Επιπλέον, το MFBF μπόρεσε να διασώσει μεγάλη 
ποσότητα τροφίμων λόγω των πλεοναζόντων οπωρολαχανικών 
που βρίσκονταν στην αγορά και που, διαφορετικά, θα είχαν 
πάει χαμένα.

Μάλτα

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης σε ευκαιρία 
για την οργάνωσή μας σημαίνει το άνοιγμα νέων οριζόντων 
με νέες επαφές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.  Η εποχή αυτή ενέπνευσε το MFBF, ώστε να 
προβληθεί περισσότερο και να δραστηριοποιηθεί με την 

ανάληψη μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας για τη διατήρηση 
όλων των τροφίμων από το κοινό, ιδιαίτερα των θρεπτικών 

τροφίμων που διαφορετικά θα πήγαιναν χαμένα.

Irene Schembri, Ιδρύτρια/
Πρόεδρος
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H Groente & Fruitbrigade έχει διασώσει 1.000.000 κιλά 
οπωρολαχανικών από τη σπατάλη και τα έχει παραδώσει στην 
Voedselbanken Nederland από το 2018, χάρη στη συμμετοχή 
εθελοντών και νέων προμηθευτών.

Σε αυτούς τους καιρούς, η παροχή οπωρολαχανικών στους 
φτωχότερους ανθρώπους στην Ολλανδία είναι ακόμα πιο σημαντική 
από ό,τι συνήθως. Δεδομένης της σημασίας της επισιτιστικής βοήθειας 
με φρέσκα τρόφιμα, η Groente & Fruitbrigade δεσμεύεται ότι θα 
επεκταθεί σε νέες τοποθεσίες.

Η Voedselbanken Nederland ξεκίνησε δοκιμαστικά το καλοκαίρι 
του 2018 με την προσθήκη περισσότερων οπωρολαχανικών 
στα πακέτα τροφίμων. Προμηθευτές είναι οι εταιρείες 
οπωρολαχανικών που προχωρούν σε δωρεές των πλεονασμάτων 
τους. Πρόκειται για οπωρολαχανικά που έχουν κάποια κηλίδα ή 
ελαφρώς διαφορετικό σχήμα ή χρώμα και που εξακολουθούν 
να είναι απολύτως κατάλληλα για κατανάλωση.

Μέσα σε ένα περίπου έτος, η Groente & Fruitbrigade 
συγκέντρωσε πάνω από 1.000.000 κιλά οπωρολαχανικών. Με 
αυτά, η οργάνωση προσέφερε στήριξη σε περίπου 88.000 άτομα 
την εβδομάδα μέσω της Voedselbanken Nederland.

Με την κρίση του κορωνοϊού, η προμήθεια φρέσκων τροφίμων στη 
Voedselbanken Nederland είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η ομάδα 
φιλοδοξεί να παρέχει σε όλους τους δικαιούχους της Voedselbanken 
Nederland στην Ολλανδία ένα κιλό οπωρολαχανικά την εβδομάδα.

Κάτω Χώρες

Με αυτοπεποίθηση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις που θα φέρει αναμφίβολα το 2021. Στο 

παρελθόν, είχαμε μαζική υποστήριξη από ολόκληρη την 
κοινωνία. Είμαστε συγκλονισμένοι από όλες τις εισφορές 

και δωρεές από εταιρείες, ιδρύματα, ιδιώτες.

Leo Wijnbelt, Πρόεδρος 
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Οι καθημερινές δραστηριότητες της Banka Za Hrana Makedonija 
στη Βόρεια Μακεδονία δε σταματούν και σε αυτήν την περίοδο 
έκτακτης ανάγκης, η τράπεζα συνέβαλε στη στήριξη των πιο 
ευάλωτων ατόμων. 

Η Banka Za Hrana Makedonija είναι η μόνη οργάνωση στη 
Βόρεια Μακεδονία που παρέχει βοήθεια σε άτομα και οικογένειες 
που έχουν ανάγκη. Μάλιστα, μετά από αρκετές εκκλήσεις και τη 
μέγιστη συμμετοχή όλων των μελών και εθελοντών, η Banka Za 
Hrana Makedonija ανέκτησε επιτυχώς πλεονάσματα τροφίμων 
και αναδιένειμε τρόφιμα και υλικό υγιεινής σε αρκετούς δήμους. 
Όλο και περισσότεροι δήμοι προσεγγίζουν και αποδέχονται την 
Banka Za Hrana Makedonija ως το πραγματικό σύστημα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της πείνας και της φτώχειας.

Πάνω από 4.000 νοικοκυριά έχουν λάβει και θα εξακολου-
θήσουν να λαμβάνουν στήριξη την προσεχή περίοδο, ανά-
λογα με τους παρόχους και την ποσότητα πλεοναζόντων 
τροφίμων τους. Επίσης, πολλές εταιρείες αποφάσισαν 
να προχωρήσουν σε δωρεές προς την Banka Za Hrana 
Makedonija που αποτελούνται κυρίως από πλεονάζοντα 
τρόφιμα για αναδιανομή.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, 
ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε να 
υποστηρίξει και να συνδράμει την Banka Za Hrana 
Makedonija σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Βόρεια 
Μακεδονία

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με την 
εκστρατεία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της 
κρίσης σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει 

αλληλεγγύη που είναι μια συνταγή γεμάτη 
προκλήσεις, εάν θέλουμε να γλιτώσουμε τα τρόφιμα 

από τη σπατάλη και να ταΐσουμε τα άτομα που 
έχουν ανάγκη. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους 

απόρους, αλλά χρειαζόμαστε δράσεις και υποστήριξη 
από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Dushko Hristov, Πρόεδρος
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Παρόλο που η κατάσταση που δημιούργησε ο COVID-19 
άσκησε επιπλέον πιέσεις στις Food Banks Norway, αυτές 
προσαρμόστηκαν και ανταποκρίθηκαν γρήγορα και 
αποτελεσματικά στην επιδημική έξαρση του COVID-19. 
Από την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής των εθνικών 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στα τέλη 
Μαρτίου μέχρι τα τέλη Μαΐου όταν οι περιορισμοί 
άρχισαν να χαλαρώνουν, οι Food Banks Norway 
διέσωσαν και αναδιένειμαν ποσότητες ρεκόρ από 
πλεονάζοντα τρόφιμα. 

Για την αξιολόγηση των Food Banks Norway κατά 
τη διάρκεια της επιδημικής έξαρσης του COVID-19, 
μια έρευνα διανεμήθηκε στις συνεργαζόμενες 
οργανώσεις τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι πάνω από το 82% των οργανώσεων ήταν 
ικανοποιημένες από την ποσότητα, την ποιότητα και την 
ποικιλία των τροφίμων κατά τη διάρκεια της επιδημίας.

Οι Food Banks Norway δημοσίευσαν, επίσης, μια έκθεση 
σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στο δίκτυο 
των τραπεζών τροφίμων της Νορβηγίας και των συνεργαζόμενων 
οργανώσεων.

Παρόλο που η πανδημία συνοδεύτηκε από πολλούς 
περιορισμούς, άνοιξε και την πόρτα σε ευκαιρίες και 
καινοτομίες. Μέσω του προγράμματος Matsentralen Kitchen, 
οι Τράπεζες Τροφίμων στο Όσλο και το Μπέργκεν μπόρεσαν 
να μετατρέψουν τα πλεονάζοντα υλικά που προορίζονταν 
αρχικά για εμπορικές κουζίνες σε έτοιμα γεύματα που θα 
αναδιανέμονταν μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων. 

Ένα άλλο πρόγραμμα που επέτρεψε στις Food Banks 
Norway να είναι σε θέση να λαμβάνουν μεγαλύτερους 
όγκους πλεοναζόντων τροφίμων και να διασφαλίσουν τη 
δίκαιη αναδιανομή των τροφίμων μέσω του δικτύου, ήταν 
το πρόγραμμα εσωτερικής αναδιανομής το οποίο, μέσω 
γενναιόδωρων οικονομικών συνεισφορών από αρκετούς 
φορείς, επέτρεψε την ανταλλαγή τροφίμων εντός του δικτύου 
με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό. 

Νορβηγία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή 
αυτής της κρίσης σε ευκαιρία για την 
οργάνωσή μας σημαίνει την ενίσχυση 
του ρόλου των Τραπεζών Τροφίμων 
στην ελάττωση της σπατάλης 
τροφίμων και της φτώχειας.

Cristiano Aubert, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου
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με την ίδια περίοδο το 2019
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Ως αποτέλεσμα των μέτρων προφύλαξης που 
επιβλήθηκαν λόγω του COVID-19, αρκετές 
πορτογαλικές φιλανθρωπικές οργανώσεις 
που συνεργάζονται με τη Federaçao 
Portuguesa dos Bancos Alimentares 
(FPBA) (Πορτογαλική Ομοσπονδία 
Τραπεζών Τροφίμων) ανέστειλαν τη 
δραστηριότητά τους, διακόπτοντας 
την προμήθεια τροφίμων σε μεγάλο 
αριθμό απόρων. Ωστόσο, μερικές από 
αυτές τις οργανώσεις, με τη βοήθεια των 
εθελοντών, μπορούν να αναδιοργανωθούν 
και να αναδιανείμουν τρόφιμα στα άτομα 
που τα έχουν μεγάλη ανάγκη.

Έχοντας επίγνωση αυτής της δραματικής 
κατάστασης που διογκώνεται καθημερινά, 
η FPBA σε συνεργασία με την ENTRAJUDA 
έθεσαν σε εφαρμογή το «Rede de Emergência 
Alimentar» (Δίκτυο παροχής τροφίμων σε 
επείγουσες συνθήκες). 

Οργανώνεται για να καλύψει ολόκληρη τη χώρα 
και είναι ένα σύστημα που, βάσει όλων των 
πληροφοριών που συγκεντρώνονται, καθιστά 
δυνατή την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και 
την παράδοση γευμάτων στα άτομα που είναι μόνα 
και σε πιο απελπιστική κατάσταση.

Η FPBA είναι παρούσα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή 
κατά την οποία τα άτομα που έχουν ανάγκη είναι 
περισσότερα από ποτέ και είναι πρόθυμη να 
προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια.

Πορτογαλία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης 
σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει την 
ανταπόκρισή μας στην αύξηση των απαιτήσεων και 
τη συνέχιση της καθημερινής εργασίας χάρη σε μια 
καινοτόμα τεχνολογική πλατφόρμα που κινητοποιεί 
περισσότερους εθελοντές που συνέβαλαν στο 
να βοηθήσουμε πολλές οικογένειες που έχουν 
ανάγκη. Τα μέλη της FPBA αναγνωρίστηκαν ακόμα 
περισσότερο ως μια αξιόπιστη οργάνωση στην 
Πορτογαλία που είναι πάντοτε παρούσα για τα 
άτομα που έχουν ανάγκη. Το επόμενο έτος θα 
είμαστε καλύτεροι.

Isabel Jonet, Πρόεδρος 
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Αν και το 2020 ήταν γεμάτο προκλήσεις λόγω των μέτρων 
που ελήφθησαν κατά της πανδημίας του COVID-19, η 
Banca pentru Alimente Bucuresti (BpA) (Τράπεζα 
Τροφίμων Βουκουρεστίου) έχει λόγους να χαίρεται, διότι 
νέοι λιανέμποροι, παραγωγοί και διανομείς έστρεψαν 
την προσοχή τους στην BpA και συνέβαλαν σιωπηρά 
στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Για να διασωθούν όσο περισσότερα τρόφιμα ήταν 
δυνατόν από τις ποσότητες που ελήφθησαν από τον 
τομέα φιλοξενίας και εστίασης, ιδιαίτερα τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, η Banca pentru Alimente Bucuresti αποφάσισε 
να τα μοιραστεί με άλλες περιφερειακές τράπεζες 
τροφίμων στη Ρουμανία.

Μεταξύ των προγραμμάτων από αυτή τη χρονιά, 
είναι σημαντικό να αναφερθεί η στήριξη ατόμων 
που νοσηλεύονταν σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο 
μέσω της συνεργασίας με αρκετές εταιρείες.

Μέσω του προγράμματος «Δεν σταματάμε», η Banca 
pentru Alimente Bucuresti βοήθησε με 3.500 πακέτα 
τροφίμων πάνω από 500 μειονεκτούσες οικογένειες 
σε προάστια του Βουκουρεστίου ή χωριά σε κοντινές 
επαρχίες.

Η Banca pentru Alimente Bucuresti συνεργάστηκε, 
επίσης, με μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρειάζονταν 
αποθηκευτικό χώρο και αναδιένειμε μέρος των δωρεών 
τους. 

Ρουμανία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης 
σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει την 

αλληλεγγύη και τη στενότερη συνεργασία με τις άλλες 
περιφερειακές Τράπεζες Τροφίμων της Ρουμανίας 
εντός της νεοϊδρυθείσας εθνικής Ομοσπονδίας και 

τον κοινό αγώνα κατά της σπατάλης τροφίμων και της 
επισιτιστικής ανασφάλειας στο πλαίσιο της νομοθεσίας 

που αναθεωρήθηκε το 2020. 

Gabriel Sescu, Πρόεδρος 
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Η Banka Hrane Beograd (BHB) (Τράπεζα Τρο-
φίμων Βελιγραδίου) κατόρθωσε να παράσχει 
τις μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων στις 
πιο ευπαθείς ομάδες κατά τη διάρκεια της 
περιόδου έκτακτης ανάγκης στη Σερβία, 
τον Απρίλιο και τον Μάιο. Κατ’ αρ-
χάς, καθώς συμμετείχε σε ένα με-
γάλο πρόγραμμα υποστηριζόμενο 
από τον Δήμο Βελιγραδίου, η BHB  
συνέβαλε στην παρασκευή  
178.000 πακέτων για συνταξιού-
χους και στη συνέχεια, στο πλαίσιο 
μιας δράσης με τη Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας, στην παρασκευή  
7.300 πακέτων τροφίμων για άτομα 
με αναπηρία και παιδιά με ειδικές ανά-
γκες από 17 δημοτικά διαμερίσματα του 
Βελιγραδίου. 

Μετά την περίοδο έκτακτης ανάγκης, οι δωρεές τροφίμων 
μειώθηκαν προοδευτικά, καθώς οι περισσότερες μεγάλες 
εταιρείες εστίασαν τη βοήθειά τους στα νοσοκομεία και 
στις νέες εξειδικευμένες μονάδες που δημιουργήθηκαν 
λόγω του COVID-19, σύμφωνα με τις συστάσεις της 
κυβέρνησης της Σερβίας για παροχή υποστήριξης κατά 
προτεραιότητα.

Παρά την αύξηση των αιτημάτων για επισιτιστική βοήθεια 
και την πληθώρα των εκκλήσεών μας προς τις εταιρείες, 
η ανταπόκριση ήταν και παραμένει ισχνή. Η BHB 
προσπάθησε επίσης να παράσχει τρόφιμα μέσα από 
μια πλατφόρμα δωρεών, μέσω της λήψης ενός αριθμού 
για την αποστολή SMS ανθρωπιστικού χαρακτήρα, 
της αύξησης των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης κ.τ.λ., αλλά τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. 

Σερβία

Nemanja Nedović, 
Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης 
σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας σημαίνει την 

ενίσχυση των εσωτερικών ικανοτήτων μας, καθώς 
και της σχέσης μας με όλους τους σχετικούς φορείς 
στην κοινωνία και τη διεύρυνσή τους έτσι ώστε να 
μπορέσουμε μαζί να ανταποκριθούμε επαρκέστερα 

στα αυξημένα αιτήματα από ευάλωτα άτομα 
επιδεικνύοντας αλληλεγγύη.
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178.000 
πακέτα τροφίμων παραδόθηκαν από 
την BHB σε συνταξιούχους κατά τη 
διάρκεια της περιόδου Απριλίου-
Μαΐου 2020
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Η Potravinová Banka Slovenska (Τράπεζα Τροφίμων 
Σλοβακίας) είναι η μεγαλύτερη οργάνωση που αγωνίζεται για 
την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων στη Σλοβακία. Το 2020, 
η Potravinová Banka Slovenska αντιμετώπισε πολλές 
προκλήσεις, κυρίως σε σχέση με την πανδημία του 
COVID-19. 

Από τον Μάρτιο του 2020, υποστηρίζει 
καθημερινά τους πολίτες σε ολόκληρη 
τη χώρα. Ειδικότερα, η κατάσταση στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες των Ρομά 
στην Ανατολική και Νότια Σλοβακία ήταν η 
πλέον περίπλοκη, καθώς έχουν ελάχιστη 
πρόσβαση σε τρόφιμα. Τρεις κοινότητες 
τέθηκαν σε καραντίνα για περισσότερες 
από 30 ημέρες (Krompachy, Žehra και 
Bystrany) και η Potravinová Banka 
Slovenska συνέδραμε με τρόφιμα, μαζί 
με τις σλοβακικές ένοπλες δυνάμεις και το 
Γραφείο του Πληρεξούσιου της Κυβέρνησης 
της σλοβακικής δημοκρατίας για τις κοινότητες 
των Ρομά. Η Potravinová Banka Slovenska 
παρείχε, επίσης, υποστήριξη στους εργαζομένους του 
τομέα της υγείας, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους 
εθελοντές που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Από 
τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2020, η Potravinová 
Banka Slovenska προχώρησε σε δωρεές τροφίμων άνω 
των 2.000 τόνων. 

Επιπλέον, η Potravinová Banka Slovenska διοργανώνει 
ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά της 
σπατάλης τροφίμων για τους μαθητές γυμνασίου, το οποίο 
προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2021. 

Σλοβακία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή 
αυτής της κρίσης σε ευκαιρία για 
την οργάνωσή μας σημαίνει την 
αναδιάρθρωση ολόκληρου του 
συστήματος της οργάνωσης και τη 
συνεργασία με εταίρους για γίνει πιο 
αποτελεσματικό σε σχέση με την 
πρόληψη της σπατάλης τροφίμων 
και την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με αυτό. Πρέπει να εστιάσουμε 
περισσότερο στην παιδεία και τη 
συμμετοχή νεαρών ατόμων στις 
δραστηριότητές μας. 
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2.000 τόνοι
τροφίμων αναδιανεμήθηκαν 
από την Potravinová Banka 
Slovenska μεταξύ Μαρτίου και 
Οκτωβρίου 2020
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Η SIBAHE – Σλοβενική Τράπεζα Τροφίμων 
(SIBAHE) συμμετέχει στην ανθρωπιστική 
δραστηριότητα με πολλές συνεργαζόμενες 
οργανώσεις και σε συνδυασμό με ομάδες 
πολιτικής προστασίας που δρουν στο 
πλαίσιο των δήμων, βοηθώντας πάνω 
από 10.000 άτομα.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών 
του Πάσχα και των Χριστουγέν-
νων, η SIBAHE παρασκεύασε πα-
κέτα τροφίμων (το καθένα αξίας  
150 έως 250 ευρώ) για 40 οικο-
γένειες.

Οι δραστηριότητες συνεχίζονται και, 
παρά τις αυξανόμενες ποσότητες 
δωρεών τροφίμων που λαμβάνονται, 
κάθε δωρεά τροφίμων μετράει καθώς 
υποστηρίζει τη SIBAHE.

Η SIBAHE παρέμεινε ενεργή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου της κρίσης λόγω του 
COVID-19. Παρατηρήσαμε αυξημένη ζήτηση για 
επισιτιστική βοήθεια, ιδιαίτερα από οικογένειες 
και ιδιώτες, με την εν λόγω αύξηση στη ζήτηση 
να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%.

Η SIBAHE συμμετέχει σε μια ομάδα εργασίας σε 
εθνικό επίπεδο, η οποία προετοιμάζει μια στρατηγική 
σχετικά με το πώς θα μειωθεί η σπατάλη τροφίμων 
στο πλαίσιο του ΣΒΑ 12.3. 

Σλοβενία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής 
της κρίσης σε ευκαιρία για την οργάνωσή 
μας σημαίνει τη αναζήτηση ευκαιριών για 
την αναβάθμιση όλων των δυνατοτήτων, με 
στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
και της δυνατότητας ανταπόκρισης στα 
εργασιακά μας καθήκοντα, ώστε να 
μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε 
εκείνους που έχουν ανάγκη.

Alen Novit, Διευθυντής
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30%
 

αύξηση της ζήτησης 
σε τρόφιμα κατά την 
περίοδο της πανδημίας 
του COVID-19
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Μετά από πολυάριθμες αναδιανομές τροφίμων από την αρχή 
της πανδημίας, η οργάνωση Partage στην Ελβετία παραμένει 
στην πρώτη γραμμή.

Στην αρχή του απαγορευτικού, η Partage ξεκίνησε τη 
διανομή κουπονιών για τα άτομα που είχαν ανάγκη. Από 
τις 8 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου, το πρόγραμμα «Genève 
solidaire» κάλεσε τους κατοίκους της Γενεύης να κάνουν 
συνεισφορές σε είδος απευθείας στα σούπερ μάρκετ. 

Επίσης, το καντόνι της Γενεύης στηρίζει την Partage με μια 
γενναία επιχορήγηση για την υποστήριξη της δραστηριότητά της.  

Επιπλέον, από την Τρίτη 16 Ιουνίου, τσάντες γεμάτες με 
ψώνια διανεμήθηκαν σε αρκετά σημεία των δήμων. Κάθε 
τσάντα περιείχε τριάντα προϊόντα τροφίμων και υγιεινής. Η 
διανομή ξεκίνησε και θα συνεχιστεί στους επόμενους μήνες. 

Ελβετία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της 
κρίσης σε ευκαιρία για την οργάνωσή μας 

σημαίνει ότι ολόκληρη η ομάδα της Partage και 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στη 

μάχη κατά της επισιτιστικής ανασφάλειας και της 
σπατάλης τροφίμων στη Γενεύη θα οδηγηθούν 
στο να αναπτύξουν μια ενεργή συνεργασία που 

ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. 

Marc Nobs, Διευθυντής
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Παρά την κρίση του COVID-19, η KCCF Food Bank 
γίνεται ισχυρότερη, έχοντας μεγαλύτερη συναίσθηση 
από ποτέ της κοινωνικής ευθύνης της.  Καθώς 
η πανδημία του κορωνοϊού εξαπλώνεται στην 
Ουκρανία, η KCCF Food Bank εστιάζει τις 
προσπάθειες σε τρεις κατευθύνσεις:

• παροχή υποστήριξης στους ασθε-
νείς και το ιατρικό προσωπικό στα 
νοσοκομεία COVID και στο προ-
σωπικό υπηρεσιών επείγουσας 
ιατρικής βοήθειας

• παροχή υποστήριξης στα άτομα που 
έχουν ανάγκη μέσω μη κυβερνητικών 
οργανώσεων ανά τη χώρα

• ενίσχυση των πολιτικών ασφαλείας τόσο 
για τα τρόφιμα όσο και για τα άτομα που 
επικοινωνούν, συμπεριλαμβανομένου 
του προσωπικού του δωρητή, των 
συναδέλφων, εθελοντών και δικαιούχων 
της KCCF Food Bank.

Από την αρχή της εξάπλωσης της πανδημίας, 
οι μεγαλύτεροι δωρητές τροφίμων της 
KCCF Food Bank έχουν αυξήσει τις δωρεές, 
βοηθώντας με την παράδοση, έτσι ώστε η 
KCCF Food Bank να μπορέσει να εξυπηρετήσει 
45% περισσότερα άτομα σε σύγκριση με τον 
συνολικό αριθμό ατόμων που στήριζε το 
2019. Το προσωπικό και οι μόνιμοι εθελοντές 
διαχειρίστηκαν τις αυξημένες δραστηριότητες 
κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου 
διατηρώντας την ψυχραιμία και το θετικό πνεύμα 
τους και δουλεύοντας σκληρά. 

Ουκρανία

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης σε ευκαιρία 
για την οργάνωσή μας σημαίνει τη διεύρυνση της συνεργασίας 

με τους τρέχοντες προμηθευτές προς την κατεύθυνση του 
εφοδιασμού, ώστε να ενώσουμε τις προσπάθειες όλων 

των φορέων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων και που έχουν την ικανότητα και την επιθυμία να 
βελτιώσουν την κατάσταση της επισιτιστικής ανασφάλειας 

στην Ουκρανία, βοηθώντας τα άτομα που έχουν ανάγκη, 
διασώζοντας τρόφιμα προτού καταλήξουν στα απορρίμματα 

και βελτιώνοντας το περιβάλλον.

Volodymyr Ivanov, 
Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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45%
 

αύξηση στον αριθμό 
των ατόμων που έλαβαν 
τη στήριξη της KCCF 
Food Bank το 2020 σε 
σύγκριση με το 2019
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Τρόφιμα που κάνουν τη διαφορά: Η οργάνωση FareShare 
παραδίδει ποιοτικά πλεονάζοντα τρόφιμα από ολόκληρο 
τον κλάδο τροφίμων με αποδέκτες 11.000 φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και κοινοτικές ομάδες σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπως σχολικές λέσχες πρωινού, λέσχες γευμάτων 
για ηλικιωμένα άτομα, καταφύγια αστέγων και κοινοτικά καφέ.

Από την αρχή της πανδημίας, η FareShare υπερδιπλασίασε 
την ποσότητα τροφίμων που παραδίδει κάθε εβδομάδα για 
να ανταποκριθεί στην κρίση. Στο αποκορύφωμα της κρίσης, 
η FareShare παρείχε πάνω από τρία εκατομμύρια γεύματα 
την εβδομάδα και το 90% των φιλανθρωπικών οργανώσεων 
που εξυπηρετούνται αναμένουν ότι η ζήτηση θα παραμείνει 
στα ίδια επίπεδα όπως στην εποχή της κρίσης ή θα αυξηθεί 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις αναγκάστηκαν να 
προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους για να αντεπεξέλθουν στις 
προκλήσεις που δημιούργησε ο COVID-19. Οι λέσχες γευμάτων 
έγιναν υπηρεσίες παράδοσης πακέτων και τα κοινοτικά κέντρα 
μεταφέρουν τρόφιμα στην πόρτα των ευάλωτων ατόμων.

Για να αντεπεξέλθει στη ζήτηση, η FareShare εξασφάλισε 
επιπρόσθετο αποθηκευτικό χώρο σε 11 περιφερειακά 
κέντρα. Η FareShare διόρθωσε τις λειτουργικές διαδικασίες 
έτσι ώστε να επιτρέπουν, όπου είναι δυνατό, την κοινωνική 
αποστασιοποίηση μέσα στις αποθήκες, επένδυσε σε 
επιπρόσθετα μέσα ατομικής προστασίας για να προστατέψει 
το προσωπικό και τους εθελοντές και εφάρμοσε νέα μέτρα 
υγιεινής και πλυσίματος των χεριών προκειμένου να διατηρήσει 
τα άτομα ασφαλή και να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ηνωμένο 
Βασίλειο

Ατενίζοντας το 2021, η μετατροπή αυτής της κρίσης σε ευκαιρία για την 
οργάνωσή μας σημαίνει την ώθηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
επιχειρήσεων, κρατικών υπηρεσιών, φιλανθρωπικών οργανώσεων 
και ιδιωτών να αναγνωρίσουν ότι η πείνα υπάρχει στις χώρες μας, 

να αναγνωρίσουν τη σπατάλη απολύτως καλών τροφίμων που 
συνυπάρχει στις χώρες μας και να συνεργαστούν για τη δραστική 

μείωση των επιπτώσεων που έχουν τα πλεονάσματα τροφίμων στο 
περιβάλλον και την ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων πείνας.

Lindsay Boswell, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες
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Ευχαριστίες
Η European Food Banks Federation θα ήθελε να 
ευχαριστήσει εκ βαθέων τα μέλη της για την καθημερινή 
τους δέσμευση στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων 
και τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς. Η διαρκής και ακούραστη 
δραστηριότητα των μελών της FEBA σε ολόκληρη την 
Ευρώπη κάνει πραγματικά τη διαφορά και συνιστά απτή 
συνεισφορά σε αυτήν την απαιτητική περίοδο.

Η European Food Banks Federation θα ήθελε επίσης να 
αδράξει την ευκαιρία για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη 
της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σταθερή υποστήριξή 
της στην ανάπτυξη της δυναμικότητας της FEBA και την 
αύξηση της εμπειρογνωσίας προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική και επαγγελματική αναδιανομή 
τροφίμων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 
σήμερα και του αύριο. 

Δεν υπάρχει καλύτερη εποχή από ό,τι κατά τη διάρκεια 
μιας κρίσης για να έχει κανείς την υποστήριξη εταίρων 
όπως αυτοί που έχουμε στο πλευρό μας. Θα θέλαμε 
να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στις ακόλουθες 
οργανώσεις: 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 και τους φιλανθρωπικούς εταίρους της, 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 και Zscaler *.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και όλους τους εργαζομένους των 
συνεργαζόμενων εταιρειών που μας στήριξαν με τον ελεύθερο χρόνο, τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 

Είμαστε ευγνώμονες σε κάθε άτομο που αφιέρωσε χρόνο και πόρους στην 
European Food Banks Federation. Κάθε δωρεά, ακόμα και η μικρότερη, έχει 
άπειρη αξία για εμάς. 

Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους 32.280 τραπεζίτες τροφίμων και εθελοντές 
από 430 Τράπεζες Τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη: οι προσπάθειές 
σας ξεσήκωσαν ένα κύμα αλληλεγγύης που επέτρεψε τη συνέχιση, παρά τις 
δυσκολίες, της αναδιανομής τροφίμων στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που 
καλύπτουν καθημερινά τις ανάγκες των ατόμων που επλήγησαν περισσότερο 
από αυτήν την κρίση. 

Ποτέ πριν δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόση σημασία έχει να έχουμε τους 
ανθρώπους κοντά μας. Η ευγνωμοσύνη μας στρέφεται στην υποστήριξη και 
την εγγύτητά σας αυτήν τη στιγμή. Είναι προνόμιο να εργαζόμαστε μαζί σας και 
για εσάς και ελπίζουμε ότι θα το κάνουμε σήμερα και για πολλά χρόνια ακόμα. 

Η τελευταία ενημέρωση των πληροφοριών έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2020.
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στούμε!
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