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Presidendi
sõnum

Koostöö COVID-19 vastu
võitlemiseks
Alates märtsist on COVID-19 toonud kaasa
enneolematu katsumuse kogu Euroopale, häirides
meie igapäevaelu ning kahjustades rängalt meie
ühiskonda ja majandust.

Olgu solidaarsus viis sellest
pandeemiakriisist paremana,
tugevamana ja koos väljumiseks.
Võimalus taasavastada teiste inimeste,
eriti kõige halvemas olukorras
olijate tähtsus ja viia meid tagasi
oma missiooni juurte juurde, meie
igapäevase tegevuse juurde Euroopa
toidupankades. Kõigi – riigiasutuste,
ettevõtete, heategevusorganisatsioonide,
vabatahtlike ja kodanike – toel saame
läbi raskuste kasvada ja helgemale
tulevikule positiivset valgust heita.

Jacques Vandenschrik, president,
European Food Banks Federation

13. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon Euroopa COVID-19
pandeemia epitsentriks*. Mõned riigid, nagu Itaalia ja Hispaania, olid esimesed,
keda koroonaviirus rängalt tabas ja peatselt levis see üle kogu mandri, tuues
kaasa kohe ilmnevaid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

Pandeemia on jätnud üleöö paljud inimesed ebakindlasse
seisu, mis näitab toiduga kindlustatuse tähtsust Euroopas.

Seega on prioriteet toidu kättesaadavus, rõhutades kergesti kättesaadava,
taskukohase, tervisliku ja tasakaalustatud toitumise olulisust kõigi jaoks. Seda
tõendavad pildid kõikjalt Euroopast, mis kujutavad järjekordi supermarketite
uste ees või vabatahtlikke, kes toovad iga päev toitu eakatele, puuetega ja
puudust kannatavatele inimestele ning peredele, kes seisavad sel perioodil
silmitsi ootamatute raskustega.
Pärast esimesi kriisikuid ja kuni selle sügiseni näis, et Euroopa on COVID-19
kontrolli alla saanud. Kuid Euroopa on taas pandeemia aktiivne kese ja
registreerib dramaatilist nakatumiste tõusu, mis suurendab haiglate koormust.
Mõni valitsus kuulutab välja uued karmid liikumispiirangud. Iga päev teatatakse
kogu Euroopas tuhandetest uutest juhtudest.
* WHO peadirektori avasõnad COVID-19 teemalises meedia infotunnis 13. märtsil 2020.
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Pandeemia tõi esile meie tugevused ja
nõrkused, näidates kohalike kogukondade
tähtsust ja valmidust üldsust aitavaks
tugeva sünergiaga koostööks nii
riigiasutuste, kodanikuühiskonna
organisatsioonide kui ka teiste
asjaosalistega.
On ilmne, et pandeemia avaldas tohutut mõju meie igapäevaelule
ja kahjustas kogu toidusüsteemi.

European Food Banks Federation korraldas 2020.
aasta aprillis, juulis ja septembris kolm uuringut,
et jälgida ja hinnata COVID-19 mõju selle liikmetele
ja nende reageerimist. Tulemusi kajastati kolmes
aruandes.

Praegused katsumused ja tungiv vajadus
Euroopa toidupankade järele /
2020. aasta aprill

COVID-19 on olnud European Food Banks
Federationile ja meie liikmetele äratuseks.

Euroopa toidupangad COVID-19 järgses
Euroopas / 2020. aasta juuli
Alates selle puhkemisest ei ole meie liikmed pidanud mitte ainult
toitu toidutarneahelast hankima, vaid ka tagama selle ohutu
toimetamise heategevusorganisatsioonidele. Meie liikmed on
väsimatult toiduainete ülejääke kogunud, et aidata abivajajaid
toitvaid heategevusorganisatsioone. Tervishoiu hädaolukord
ja sellest tulenev sotsiaal-majanduslik kriis oli eriti COVID-19
esimese laine ajal riigiti erinev, kuid ilmselgelt on COVID-19 kriis
kõikjal kaasa toonud uue toiduainetega seotud hädaolukorra
koos suurenenud nõudlusega toidu järele.
Meie viimane aruanne, mis avaldati 2020. aasta septembris,
näitab 30% suuremat nõudlust toidu järele, mis varieerub riigiti
6%–90% ulatuses ning tuleneb uutest vaesuse ohvritest: töötud,
lastega pered ja üksi elavad eakad inimesed. Meie liikmed on
seisnud silmitsi sarnaste katsumustega ja andnud vastuseid,
mis võivad olla kesksed tegurid teise laine ja pandeemia
põhjustatud pikaajalise kriisiga toimetulemisel. Ehkki kontekstid
võivad erineda ja kohandatud lahendused olla ainulaadsed,
kogevad kõik raskusi ning vastused tuginevad motivatsioonile,
uuendustele ja kohanemisele.

Euroopa toidupangad täna:
pühendumus, loovus ja avatus
muutustele / 2020. aasta september
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Aruannete tipphetked
Katsumused

Vastused

•
•
•
•

Kasvav toiduainete nõudlus
Abivajajate arvu suurenemine
Ebaregulaarsed toiduannetused
Häired logistika- ja
transpordiprotsessides
• Isikukaitsevahendite puudus
• Vabatahtlike puudus
• Ootamatud kulud ja rahaliste
vahendite vähenemine

• Toidupangad on jäänud avatuks
ja toimivaks, välja arvatud mõned
üksikud erandid
• Missiooni tagamine: toidu raiskamise
vältimine ja heategevuse toetamine
• Uute ja noorte vabatahtlike kaasamine
• Edukad uued korjandused
• Uued koostöösidemed ettevõtete ja
sihtasutustega
• Edendusmeetmed avaliku toetuse
saamiseks
• Uued ja uuenduslikud töömudelid
laohalduse ja administratiivsete
ülesannete jaoks
• Traditsioonilise tegevuse (nt
toiduainete kogumised) digiteerimine

Märtsikuu algusest on European Food Banks
Federation jälginud oma liikmeskonna
reageerimist kriisile, kogudes mitmesuguseid
solidaarsust näitavaid lugusid.
Kui nii mõneski mõttes tundus, et me ei ole suutnud oma inimesi
kaitsta, tõestasid eurooplased – vabatahtlikud, toidupankade töötajad
ning seotud heategevusorganisatsioonid, poliitikakujundajad,
ettevõtted ja eraisikud, et kriisiga silmitsi seistes ollakse valmis
üksteist toetama.

Esmaste vajaduste rahuldamiseks ja
hädaolukorrale konkreetselt reageerimiseks
saatis European Food Banks Federation 21.
märtsil välja avaliku kutse solidaarsusele ja
asutas COVID-19 sotsiaalse hädaabifondi,
et tagada oma liikmete tegevus, vältida
hea toidu raiskamist ning aidata
heategevusorganisatsioonidel abivajajaid
toita.
Vastus sellele üleskutsele on ületanud igasugused ootused. Sel
perioodil on paljud ettevõtted pakkunud oma majanduslikku toetust
annetustena, et hoida alal toidupankade igapäevast tegevust. Tänu
sellele kaasatusele 2020. aasta märtsist novembrini on European
Food Banks Federation toetanud oma liikmeid COVID-19ga seotud
meetmete rahastamiseks üle 4,2 miljoni euroga 27 riigis*.
Vahendeid kasutati konkreetseteks vajadusteks: igapäevase
tegevusega seotud kulude suurenemine (üür, kommunaalteenused
jne), lisatöötajad suurenenud toidukoguste käitlemiseks, uued
sõidukid toidu ümberjagamiseks, digitaalsed vahendid suhtlemiseks,
uued laoseadmed, isikukaitsevahendid vabatahtlike ja töötajate
kaitsmiseks, uued IT-süsteemid ladudesse jpm.

* Need arvud viitavad ajavahemikule 1. jaanuar kuni 15. oktoober 2020.
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Peale selle annetasid paljud ettevõtted olenevalt põhitegevusest
ka toitu või muid hüvesid, nagu isikukaitsevahendid, transport ja
pappkastid. Lõpetuseks on paljud ettevõtted otsustanud laiendada
oma kohustusi töötajatele, tehes neile ettepaneku ja kaasates neid
Euroopa toidupankade toetuseks rahakogumiskampaaniatesse.

Tugeva otsusekindluse, pideva
protsessiuuenduse ja territooriumi
laialdase katvusega näitavad
Euroopa toidupangad suutlikkust
kohaneda uue raske olukorraga,
tagades toidu ohutu ümberjagamise
heategevusorganisatsioonidele.
Nad katsetavad ka uusi tegevusmudeleid ja protsesse. Kui
COVID-19 põhjustas kõigi vähetähtsate ettevõtete, nt kohvikute
ja restoranide sulgemise, võtsid paljud neist ühendust Euroopa
toidupankadega, et ei peaks ülemääraseid varusid ära viskama.
Näiteks koguti toitu Brüsseli Euroopa institutsioonide sööklatest,
kui kodustöötamine muutus uueks normaalsuseks. Mõnes riigis
valmistasid toidupangad eineid või panid kokku toidupakke
eesliini organisatsioonidele, nii et viimased üliolulised tarned
pidid nad tegema riskirühma kuuluvatele isikutele.

Alates pandeemia algusest kuni
tänaseni on toidupankade toetus aina
olulisem, et ükski hea toit ei läheks
raisku, vaid saaks omandada uue
hinnatud väärtuse kõigile enim puudust
kannatavaid isikuid abistavatele
heategevusorganisatsioonidele.

Seega on toidupankadel sotsiaalsel eesmärgil toidu raiskamise
ennetamisel suur osa, tehes plaane ning kohandudes tänaste ja homsete
raskustega toimetulekuks. Sel perioodil on Euroopa toidupangad
muutunud ka toidutarneahela annetatud toidu lähtepunktiks. Peale
regulaarsete toiduainete ülejäägi annetuste on tõepoolest saadud
ja hallatud suuremat kogust mitteriknematut toitu, mida ettevõtted
annetasid esmaste vajaduste rahuldamiseks.

Pandeemia jätkudes oleme pühendunud
oma igapäevase tegevuse tagamisele, et
saaksime kriisiga toime tulla ja suurendada
vastupanuvõimet tulevastele vapustustele.
See kriis võib olla uuenduste kiirendaja, mis
suurendab tõhusust ja mõjusust ning avaldab
kasulikku mõju kogu toidusüsteemile.

Euroopa toidupangad: solidaarsuslaine COVID-19 kriisis

FEBA pakub pandeemia
ajal endiselt toetust
Tihedam dialoog meie liikmetega, et olla
kursis, jagada ülesandeid ja kasutada
digivahendite abil saadud teadmisi
•
•
•
•

1 veebipõhine presidentide konverents 23
toidupankuri osavõtul
1 füüsiline kohtumine ja 3 ELi töörühma
veebikohtumist 82 toidupankuri osavõtul
8 veebipõhist fookuspunkti koosolekut liikmetele
110 toidupankuri osavõtul
2 veebipõhist oskuste jagamise sessiooni 54
toidupankuri osavõtul

Kiire lähenemine eesmärkidele,
meetmetele ja tegutsemisele
•
•
•

3 uuringut ja 3 aruannet COVID-19 mõju kohta
FEBA võrgustikule
1 uuring ja 1 aruanne FEAD rakendamise kohta
2019. aastal
projekti „Euroopa toidupankade mõju
kvantifitseerimine – talust toidulauale“
elluviimine 5 kohtumise, 7 virtuaalse ringkäigu
ja toiduannetuste vaatluskeskuse esmase
avaldamisega veebis

Arukas ja kaasav suhtlus

Otsene toetus konkreetsetele vajadustele

•

•

•

•
•

Üks sotsiaalkampaania Euroopa päeval, mida
edendab Euroopa Komisjon
Üks virtuaalne sündmus esimesel rahvusvahelisel
toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse
päeval, kuhu on kaasatud 15 liiget, kes osalevad
kolmel FAO Brüsseli, FAO peakorteri ja FAO New
Yorgi korraldatud rahvusvahelisel konverentsil
Koosolekute interaktiivsed ja trükitud aruanded,
kaks videoanimatsiooni
Seitse ELi seirearuannet

•
•
•

Kontaktid üle 120 korporatsiooni, sihtasutuse ja
organisatsiooniga
Üle 50 korporatsiooni, sihtasutuse ja
organisatsiooni on juba lubanud annetada üle
4,3 miljoni euro
Üle 4,2 miljoni euro on juba jaotatud 27 FEBA
täis- ja partnerliikme vahel
Paljud ettevõtted on lubanud annetada FEBA
liikmetele toitu või pakkuda mitterahalist toetust
(transport, isikukaitsevahendid, pappkarbid jne).
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Euroopa
FEBA liikmete
parimad
tavad
Norra / p23

Selles peatükis on esitatud 25
FEBA liikme parimad tavad – eriti
seoses COVID-19 mõju ja nende
organisatsioonide panusega
toidujäätmete tekke vältimiseks ja
toiduainepuuduse vähendamiseks
sellel raskel perioodil.

Eesti / p12

Ühendkuningriik / p31

Leedu / p19

Iirimaa / p17

European
Food
Banks
Federation soovib tänada kõiki
liikmeid nende panuse eest. Ja
väljendada tänulikku tunnustust
nende jätkuva tegevuse eest,
mis avaldab iga päev Euroopas
positiivset mõju.

Holland / p21
Belgia / p9
Saksamaa / p14
Prantsusmaa / p13

Šveits / p29

Ukraina / p30

Tšehhi Vabariik / p11
Slovakkia / p27

Austria / p8

Ungari / p16
Rumeenia / p25

Sloveenia / p28

Bulgaaria / p10
Serbia / p26
Portugal / p24

Itaalia / p18

Põhja-Makedoonia / p22
Albaania / p7

FEBA täis- ja assotsieerunud liikmed
FEBA täis- ja assotsieerunud liikmed
– andmed puuduvad

Kreeka / p15
Malta / p20
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Albaania
Pärast 2019. aasta novembris toimunud maavärinat
on Albaanias abivajajate arv suurenenud ja COVID-19
hädaolukord on seda olukorda süvendanud.
COVID-19 ajal on värskete toiduainete taaskasutamine
kuus kolmekordistunud ja Food Bank Albania jagab
laiali rohkem toiduainete ülejääke kui kunagi varem.
Food Bank Albanial õnnestus paigaldada värskete
toodete külmhoidla, et toit oleks kauem ümber
jagamiseks saadaval. Samal ajal on Food Bank Albania
suurendanud värske toidu kogumist kaugematest
kohtadest, kaardistades peamised värske toidu
ülejääkidega kohad.
Toiduainete ülejääkide annetuste suurenemine ja uus
külmhoidla võimaldavad Food Bank Albanial toetada
rohkem heategevusorganisatsioone ja supikööke
peaaegu kõikjal riigis.

Loe rohkem uudiseid
Albaaniast COVID-19 kriisi ajal

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile võitluse
jätkamist, et igaüks saaks kätte värske ja
toitva toidu, rõõmustamist kõigi rahastajate
ja partnerite üle ja töötamist lähitulevikule
mõeldes, kus näeme toiduannetusi pooldavaid
õigusakte.

Wilma Verburg, juhatuse esimees
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Austria
Macro Group – Türgi supermarketiketi
Etsan omanik ja pikaaegne partner ning
Wiener Tafeli naaber Viini hulgimüügiturul
– oli üks esimesi ettevõtteid, kes
reageeris Wiener Tafeli märtsis, esimese
sulgemise ajal tehtud abipalvele,
kus paluti peamiselt püsikaupu
heategevusorganisatsioonidele, mida
Wiener Tafel toetab.
Hoolimata väga keerulistest
aegadest leidsid Macro Groupi
töötajad vaba aega, et panna
Wiener Tafeli jaoks kokku
sadu toidupakke. Pakkides oli
lai valik püsikaupu, näiteks
konservid, õli, piimatooted ja
ka hügieenitarbed. Umbes 100
heategevusorganisatsiooni, mida
Viini piirkonnas toetatakse, võtsid
need rõõmuga vastu.

Viini piirkonnas toetati

100

heategevusorganisatsiooni

Macro Group on Wiener Tafeli hea
koostööpartner ja eelnev on näide heast
tavast, kuidas pakkuda vajaduse korral
kiiret ja tõhusat abi, iseäranis COVID-19
ajal.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis
kui võimalus meie organisatsioonile uute
koostööviiside avastamist meie pikaajaliste
ja tugevate partneritega.

Alexandra Gruber, tegevdirektor
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Belgia
Belgia toidupankade Fédération Belge des
Banques Alimentaires / Belgische Federatie van
Voedselbanken (FBBA) liikmetel oli koroonaviiruse
kriisi esimese laine ajal oluline osa.
Toiduabi taotlevate inimeste arv jõudis esimestel
kuudel enneolematule tasemele. Täiskasvanute
ja laste arv, mis oli veebruaris umbes 170 000,
kasvas mais 195 000-ni, tõustes peaaegu 15%.
See juurdevool tekitas tohutu surve toiduainete
ümberjagamisele. 2020. aasta märtsist juunini
jagati eelmise aasta sama perioodiga võrreldes
55,4% rohkem toitu.

Jef Mottar, tegevjuht

rohkem toiduaineid

oe

V

55,4%

es Alimenta
qu

en

Eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes jagati 2020. aasta
märtsist juunini ümber

s
ire

COVID-19 kriis on rõhutanud ka Euroopa enim
puudust kannatavate isikute abifondi (FEAD)
tähtsust, kuna ilma selleta oleksid tekkinud suured
tarneprobleemid.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile jätkuvaid
jõupingutusi koostöö parandamiseks kohalike
omavalitsuste ja vaesuse vähendamise valdkonnas
tegutsevate aktiivsete organisatsioonidega.

Ba
n

FBBA liikmete töö Belgias on märkimisväärselt
raskendatud, kuid tänu suurele solidaarsuslainele
ja paljude ajutiste vabatahtlike spontaansele
mobiliseerimisele on toiduabi jagamine
laiaulatuslikult tagatud. Institutsioonide, valitsuse,
äriühingute ja üksikisikute erakorraline rahaline
toetus aitas FBBA-l rahuldada suurenenud nõudlust
COVID-19 esimese laine ajal.

d s elb a nk
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Bulgaaria
Bulgarian Food Bank on toiduainetööstuse
tunnustatud partner toiduainete ülejäägi
jagamisel väärtuslike sotsiaalprogrammide
kaudu.
2020. aasta on mitmes mõttes raske ja
COVID-19 pandeemia on lisanud nii
rahaliselt kui ka organisatsiooniliselt
lisasurvet.
2020. aasta novembri lõpus
oli Bulgarian Food Bank
kogunud ja jaganud laiali
umbes 800 000 Bulgaaria
leevi (400 000 euro)
väärtuses toitu, samas
kui 2019. aasta samal
perioodil oli kogutud
toidu väärtuseks 550 000
Bulgaaria leevi (275 000
EUR). Selle põhjuseks on
toiduainetööstuse ettevõtete
ja kogu ühiskonna aktiivsem
reageerimine kriisile.

Bulgarian Food Banki töö
toetamiseks annetati

100 000

Väga inspireeriv näide sellest oli
kahetunnine meediaüritus televisioonis ja
veebis, mille käigus annetati Bulgarian Food
Banki töö toetamiseks üle 200 000 Bulgaaria
leevi (100 000 eurot).

eurot

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis
kui võimalus meie organisatsioonile
suutlikkuse tugevdamist, et tarnida toitu
kaugematesse paikadesse ja rohkematele
organisatsioonidele, kes hoolitsevad
abivajajate eest.

Tsanka Milanova,
tegevdirektor

Bulgarian
Food
Bank

Collecting food,
donating hope.
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Tšehhi
Vabariik
Česká Federace Potravinových Bank (ČFPB) kogus
koolisööklatest ja puuviljaprogrammidest viimastel
kuudel mitu tonni toitu, mis muidu oleks koolide
sulgemise tõttu raisku läinud.
Pealegi olid ČFPB liikmed isiklikult seotud abivajajatele
toidu jagamisega, peamiselt linnavolikogude ja kohalike
võimuesindajate abil.
Tänu ČFPB liikmete igapäevasele toimimisele
jagati sellised tooted nagu piim, juust ja puuviljad
abivajajate, aga ka eakate, puuetega inimeste või
paljulapseliste perede vahel laiali. See saavutati koostöös
põllumajandusministeeriumiga.

Leidke
lisateavet

Samuti takistasid Tšehhi Vabariigi ČFPB liikmed
toitlustussektorilt ja koolisööklatelt pärineva toidu
raiskamist.
COVID-19 kriisi ajal toetasid Tšehhi toidupangad ja Tafel
Sachsen e.V. piiriülest koostööd raiskamise vältimiseks,
et aidata enim puudust kannatavaid isikuid.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile taaskasutamisja ümberjagamisprotsesside arendamist ja
parandamist koostöös sidusrühmade, partnerite ja
valitsusega. Koos saame aidata rohkem inimesi ja
võidelda tõhusamalt toidu raiskamise vastu.
Veronika Láchová, tegevjuht
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Eesti
Sulgemise ajal otsustasid paljud restoranid
kasutada oma toiduainete ülejääki sügavkülmutatud suppide valmistamiseks
Eesti Toidupangale. Vabatahtlikud
ja sotsiaaltöötajad tõid suppe eaEesti toiduabi
katele ja haigetele inimestele,
kes ei saanud kodust lahkuda.
asutusele Eesti
Ka paljud ettevõtted (importijad, hotellid, spaad, laevafirmad, lennukite toitlustajad,
toidutootjad, kinod, supermarketid jne) annetasid toidupangale toiduainete ülejäägi.

Toidupank annetati

450 kg
toitu

Näiteks Eesti laevandusettevõte
Tallink on annetanud toiduabi
organisatsioonile Eesti Toidupank
peaaegu pool tonni toitu. Tallink ütles
oma sotsiaalmeediakontol, et nõnda
toimiti seetõttu, et enamik laevadest oli
koroonaviiruse pandeemia ja valitsuse
erakorraliste meetmete tõttu graafikust
väljas. Toiduainete hulgas oli vorsti, juustu
ja küpsiseid.
„Hädaolukorra tõttu mõned asjad praegu ei
toimi, kuid sadamas on laevu, mille külmikud
on täis tohutuid toiduvarusid,“ kirjutas Tallink
oma sotsiaalmeedia lehele.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis
kui võimalus meie organisatsioonile
seda, et rohkem inimesi mõistab
toiduabi ja toidupankade tähtsust.
Seetõttu võib rohkem inimesi,
ettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi
olla valmis toidupanku toetama.

Piet Boerefijn, asutaja ja juhataja
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Prantsusmaa
Fédération Française des Banques Alimentaires toimib
endiselt täies mahus, et aidata raskustes olevaid inimesi.
Kõik 79 Banques Alimentairesi on kohanenud kohaliku
olukorraga seoses vabatahtlike, toiduvarude ja
ümberjagamisviisidega, et tagada kaitsemeetmetest
kinnipidamine.
Pärast restoranitööstuse kriisi alguses annetatud värskete
toiduainete ammendumist sundis olukord Prantsuse
Banques Alimentairesi kasutama oma kuivainete varusid:
2020. aasta märtsist novembrini oli varusid 22% vähem,
võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Tõepoolest, nõudlus
suurenes keskmiselt 20–25%: Banques Alimentairesi
võrgustikuga liitus esimese sulgemise ajal 400 uut
heategevusorganisatsiooni (varjupaigad, abi kodututele
jne) ning 50% allkirjastasid jätkusuutliku partnerluslepingu.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile toidupankade,
nende vabatahtlike ja töötajate keskse ja tähtsa
osa taaskinnitamist toiduabisüsteemi haldamisel.
See on ka võimalus meenutada toiduabi tähtsust
sotsiaalse toetuse andmisel ja haavatavate
inimeste isolatsiooni vastu võitlemisel.
Vaesusevastase võitluse korraldamiseks ja
solidaarsuse kõigi vormide julgustamiseks on
oluline struktuuripoliitika uuesti mõtestada.

Peale selle teevad Banques Alimentairesi meeskonnad
tihedat koostööd kohalike omavalitsustega, et
tagada toidu ühtlane ümberjagamine. Pärast paljude
heategevuspartnerite sulgemist on nad mõnel territooriumil
korraldanud toiduabi koos ja jõudnud ka linnadesse
(maapiirkonda).
Toidupangad ja piirkondlik õpilaste abibüroo korraldasid
ebakindlas olukorras olevatele õpilastele toidupakkide ja
hügieenitoodete jagamist. Toidupankadel oli ka keskne
osa kohalikes ostumehhanismides, pakkudes tootjatele
valitsuse toetust, et edendada varude taastootmist.

Claude Baland, president

Võrreldes eelmise
aasta sama
perioodiga kasvas
nõudlus toiduainete
järele 2020. aasta
märtsist juunini

25%
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Saksamaa
Nagu ülejäänud maailma, on ka 2020. aasta Saksamaad
kujundanud COVID-19 pandeemia ja sellega seotud
katsumused. Peaaegu pool 950 Tafel Deutschland e.V
kohalikust organisatsioonist tuli mõneks ajaks sulgeda
ning leida uusi ja uuenduslikke viise toiduainete ülejäägi
ümberjagamiseks.
Tafel Deutschland e.V. on uhke, et pärast ajutist sulgemist
kevadel suutsid nende liikmed kiiresti tegutseda ja kohaneda.
Toidu ümberjagamine toimus õues, eelpakendatud kotid ja
kastid tagasid kohapeal turvalisuse ning need lõplikud
abisaajad, kes ei saanud isiklikult kohale tulla, said
annetused tarnete kaudu.
Peale selle algatas Tafel Deutschland e.V.
koostöös agentuuriga, kes toetab neid
vabas õhus ja avalikes kohtades üle kogu
riigi, „parim enne“ kuupäevaga toodete
kampaania. See on eriti oluline, arvestades
pandeemia ajal toimunud varumist ja
paanilist ostmist.

Vaadake plakati
ingliskeelset versiooni

+1 aasta

2 kuud

Plakat on Tafeli liikmetele tellimiseks või printimiseks vabalt
saadaval mitmes keeles (saksa, araabia, inglise, farsi, vene
ja türgi).

+1 aasta

+2 kuud

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis
kui võimalus meie organisatsioonile
tulevikule orienteeritust ja tagamist, et
enim pandeemiast mõjutatud inimesi
ei unustataks. 2020 oli raske aasta
ja see paneb meid muretsema, et
paljud pandeemia tagajärjed ilmnevad
alles aastal 2021. Seepärast toetame
eriti praegusel ajal neid, kes on tihti
tähelepanuta jäänud, ja seisame nende
eest.

Jochen Brühl, direktorite
nõukogu president
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Kreeka
Ehkki toiduainetega varustamine suurenes Kreekas
sulgemisperioodil, on toidu raiskamine endiselt
suur probleem.
Seda näitab ka asjaolu, et alates aasta
algusest annetati Food Bank Greece’ile üle
1700 tonni toiduaineid, mis on 68% rohkem
kui eelmise aasta samal perioodil. Eriti
aprillis, kui keset karantiini püstitati rekord:
peaaegu 260 tonni ja seda ainult Ateena
Toidupangas. Mais annetati üle 140 tonni,
samas kui juulis saavutati taas rekordiline
260 tonni.

Alates aasta
algusest tehti

68%

rohkem
toiduannetusi kui
eelmise aasta samal
perioodil

Food Bank Greece’i peadirektor Dimitris Nentas
ütles, et koroonaviiruse kriisi esimene periood oli
tõesti keeruline, kuna heategevusorganisatsioonid ja
ühingud pidid tegutsema rangete protokollide alusel ning
mõned neist lakkasid tegutsemast. Siiski muutus olukord
pärast esimest 10 päeva. Heategevusorganisatsioonid
laiendasid oma tööd, ja kui sotsiaalsed vajadused muutusid
üha intensiivsemateks, olid nad motiveeritud ja hakkasid
toitu jagama.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis
kui võimalus meie organisatsioonile
oma tegevuse jätkamist. Alates 2020.
aasta algusest käitleb Food Bank Greece
rekordkoguseid. Kuigi COVID-19 paneb meid
proovile, saime siiani hästi hakkama ja oleme
kindlad, et jätkame seda joont ka edaspidi.
Üks suur pluss kriisi juures on toidupankade
suurem nähtavus meie ühiskonnas.

Uurige selle
kohta rohkem

Panagis Vourloumis, president
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Ungari
Hungarian Food Bank Associationile (HFBA)
annetavad korporatsioonipartnerid pidevalt
toiduainete ülejääke, mis aitab rahuldada
abivajajate kasvavaid vajadusi.
Viimase 10 kuu jooksul on
HFBA jaganud laiali üle 6600
tonni toitu, mille väärtus
HFBA jagas 2020. aasta
oli peaaegu 5,8 miljardit
viimase 10 kuu jooksul laiali
forinti. Ainuüksi märtsis,
COVID-19 esimesel kuul,
tarniti abivajajatele kohese
abina 715 tonni toiduaineid,
toiduaineid
mille väärtus oli üle 580
miljoni forinti. „Meile on
väga tähtis, et saaksime
tegevust jätkata, kuna praegu
on paljude inimeste saatus meie
kätes. Eelkõige vajame rohkem
toiduainete ülejääki ja finantsabi.“ Nii
ütles Balázs Cseh, Hungarian Food Bank
Associationi president.

6600 tonni

COVID-19 põhjustatud raskused on
abivajajatele suur katsumus, kuna nende
olukord, heaolu ja väljavaated muutuvad
veelgi ebakindlamaks. Neid abistavad
organisatsioonid peavad veelgi enam
pingutama, et nad ka nendel rasketel aegadel
toetust saaksid.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile lootust, et
toiduettevõtted ja üksikisikud, kes soovisid
leevendada COVID-19 kriisi mõjusid ja
aitasid abivajajaid koos Hungarian Food Bank
Associationiga, jäävad meiega ka järgmisel
aastal. Anname oma parima, et 2021. aastal
koos oma partneritega endiselt abivajajate eest
hoolitseda.

Balázs Cseh, president
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Iirimaa
2020. aasta märtsist juunini jagas
FoodCloud jaetehnoloogia platvormi ja
kolme lao või keskuse kaudu laiali 968
tonni toitu (2,3 miljonit toidukorda) üle 600
heategevusorganisatsioonile üle kogu Iirimaa.
Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga oli see
arv peaaegu kaks korda suurem, kajastades
suurenenud toidunõudlust kogukondade seas.
Osana COVIDile reageerimisest esitas
FoodCloud erakorralise toidu- ja finantsabi
palve, et toetada kaheksa uue laooperaatori
töölevõtmist,
transpordivõimsuse
kahekordistamist ja iganädalaste marsruutide
tutvustamist kolmandatest isikutest
logistikaettevõtete kaudu, ning arendas 17
maakonnas kogukonnateenuste osutajate
ja organisatsioonidega 15 uut strateegilist
partnerlust, et nad saaksid toetada
maapiirkondade elanikke.
Esimest korda seitse aastat kestnud koostöö
jooksul on FoodCloudi toiduainetööstuse
partnerid annetanud oma mitte üleliigse
laovaru, et rahuldada nõudlust, ning tutvustasid
septembris koostöös oma peamiste jaemüügi
partneritega uut toidualgatust nimega „Toit
Iirimaale“, kus ostjad said üle 400 kauplusele
annetada mitteriknevaid toiduaineid.

Pandeemia suurendas toitu taaskasutavate organisatsioonide
nähtavust tarneahela volatiilsuse vähendamisel. Aitasime
toiduainete ülejäägi hüppeliselt kasvanud kogused ümber
jagada, toetades samas ka enneolematult kasvanud
nõudlusega kogukondi ja suurendades väga paljude toiduga
kindlustatust sel raskel ajal.
Iseult Ward, tegevjuht

On ennustatud, et
FoodCloud jagab
2020. aasta lõpuks
laiali üle

6,7

miljoni eine.
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Itaalia
Toitlustusteenuste osutajate ootamatu sulgemine on
tekitanud märkimisväärses koguses toiduainete ülejääki.
Peamine restoranikettide ühendus võttis Banco
Alimentarega ühendust, et nad koguksid kogu riigist
umbes 50 tonni toitu.
Omavalitsused, kodanikukaitse, toitlustusettevõtted,
üldturud, ühistranspordiettevõtted, Banco
Alimentare, Caritas Ambrosiana ja Itaalia Punane
Rist on kogu toidutarneahela tsentraliseerimiseks
loonud munitsipaalsed töökeskused (itaalia
keeles COC), et tulla toime üle 65 vabatahtliku
heategevusorganisatsiooni sulgemisega.
#SOStegno straordinario, FBAO ja Caritas Italiana
koordineeritud programm, mida rahastas Banco BPM,
aitas raskustes peredele toitu koguda. Caritas pidi koguma
piisavalt toitu, et tagada 1250 toidukauba ostmine kuus.
FBAO osales 250 000 euro väärtuses toiduainete kogumises,
et tagada korvides olevate toodete mitmekesisus.
Federalimentare ja Banco Alimentare on ühendanud jõud,
et seista silmitsi pandeemiaga ja aidata enim puudust
kannatavaid isikuid. Paljud sidusettevõtted annetasid
lihavõtteperioodil kokku üle 100 tonni toidukaupu.
Itaalia põllumajandus-, toidu- ja metsandusministeerium
rahastas restoranide sulgemise tõttu 300 000 000 euro
väärtuses müümata toidu kogumist alates külmast lihast ja
piimatoodetest ning lõpetades puu- ja köögiviljasektoriga.
Alates oktoobrist on Banco Alimentare hakanud toitu
heategevusorganisatsioonidele ümber jagama ja jätkab
seda ka järgmistel kuudel.

Uurige selle kohta rohkem

Alates 2020.
aasta märtsist on
nõudlus toiduabi
järele kogu riigis
suurenenud

40%

Vaadates aastasse 2021,
tähendab kriis kui võimalus meie
organisatsioonile oma tavapärase
tegevuse jätkamist erakordses
olukorras, nii nagu oleme teinud
alates märtsist. Meie arvates on
oluline, et kõik võtaksid kriisiajal
oma ülesannet tõsiselt.

Giovanni Bruno, president
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Leedu
Maisto bankas, Leedu Toidupank, tegutseb
täies mahus ka praegustes rasketes
tingimustes.
Pandeemia alguses teatas Maisto
bankas, et väikeste heategevusorganisatsioonide arv vähenes 25%
võrra, kuna need ei saanud tegutseda. See aga tõi kaasa abivajajate arvu suurenemise kohtades,
kus heategevusorganisatsioonid ei
tegutsenud. Ülejäänud 75% Maisto bankasega koostööd tegevatest
partnerorganisatsioonidest tegutsevad
samas või isegi suuremas ulatuses.
Maisto bankas algatas kampaania, et
koguda kiiresti mitteriknevaid toiduaineid
Leedu suurimatest turustuskettidest,
paludes toiduannetusi ja toiduainete
ülejääke.
Nagu eeldati, koges Maisto bankas COVIDi
esimestel päevadel vabatahtlike puudust,
mistõttu liituti riikliku kampaaniaga
uute vabatahtlike värbamiseks, tehes
koostööd isegi ettevõtetega, kes pakkusid
taksoteenuseid, et leida nende juhtide
hulgast vabatahtlikke, kes aitaksid toitu
kohale toimetada.
Uurige selle kohta rohkem

25%

väikestest heategevusorganisatsioonidest pidi
COVID-19 tõttu uksed
sulgema, mis suurendas
nõudlust toiduabi järele

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui võimalus meie
organisatsioonile teadlikkuse suurendamist. Pandeemia
pani meid kõvasti pingutama, et aidata isoleeritud inimesi
ja raskustes perekondi, kuid see andis meile ka võimaluse
leida rohkem vabatahtlikke ja annetajaid kui tavaliselt,
et aidata kannatanuid. Pandeemia on toonud meie töö
nähtavale ning andnud meile võimaluse kaasata tulevikus
rohkem inimesi ja ettevõtteid.

Simonas Gurevičius, director
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Malta
Malta Food Bank Foundation (MFBF) on täheldanud
mitmekordset abitaotluste kasvu. Lisaabi taotlused tulid
valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kes olid kaotanud
rahastamisallikad, ja üksikvanematelt, kes kogesid
vähenenud sissetuleku tõttu puudust.
Hoolimata raskustest tekkisid ka uued algatused.
Ettevõtted, valitsusvälised organisatsioonid, üksikisikud ja
töötajad, sealhulgas kohalik pank ja teised valitsusasutuste
töötajad kogusid raha ning ostsid MFBFile annetamiseks
toitu. Importijad ja jaemüüjad annetasid MFBFile
toiduainete ülejäägid ja ainuüksi viimase kuu jooksul
nägi MFBF tohutut toiduannetuste kasvu.
Üks konkreetne algatus, mis väärib tunnustust, pärineb
kokalt, kes pidi restorani sulgemise tõttu kinni panema.
Ta kogus erinevatelt annetajatelt üleliigseid koostisosi ja
valmistas oma restoranis abivajajatele toitu. MFBF tegi
nimetatud algatusega täielikult koostööd, annetades
MFBFi üleliigset liha. Kokk valmistas sellest toitvaid eineid,
mille MFBF oma heategevuspartnerite vahel ümber jagas.
Kaubik-sügavkülmiku annetamine on toitu veelgi säästnud,
kuna selle abil saab MFBF COVID-19 pandeemia ajal
annetatud külmutatud ja jahutatud toiduainete ülejääke
vastu võtta ja ümber jagada. Pealegi suutis MFBF koguda
suure koguse toitu turul olnud puu- ja köögiviljade
ülejäägist, mis muidu oleks raisku läinud.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui võimalus
meie organisatsioonile uute võimaluste avanemist
tänu pandeemia ajal loodud uutele kontaktidele. See
aeg inspireeris MFBFi olema nähtavam ja aktiivsem,
näidates üles initsiatiivi harida avalikkust säästma
kogu toitu, eriti toitvat, mis muidu raisku läheks.
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Irene Schembri,
asutaja/eesistuja
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Holland
Groente & Fruitbrigade on päästnud 1 000 000 kg puu- ja
juurvilju raisku minemisest ning tarninud need alates 2018.
aastast Voedselbanken Nederlandile tänu vabatahtlike ja
uute tarnijate abile.
Praegusel ajal tundub tavapärasest veelgi olulisem jagada
Hollandi vaeseimatele inimestele puu- ja köögivilju. Arvestades
värske toiduabi tähtsust, on Groente & Fruitbrigade otsustanud
laieneda uutesse asukohtadesse.
Voedselbanken Nederland on alates 2018. aasta suvest
proovinud saada toidupakkidesse rohkem puu- ja köögivilju.
Tarnijad on puu- ja köögiviljaettevõtted, kess annetavad oma
ülejäägi. Need on puu- ja köögiviljatooted, millel on plekk
või veidi erinev kuju või värvus, kuid sobivad siiski ideaalselt
tarbimiseks.
Peaaegu ühe aasta jooksul kogus Groente & Fruitbrigade üle
1 000 000 kg puu- ja köögivilju. Nendega toetas organisatsioon
Voedselbanken Nederlandi kaudu umbes 88 000 inimest
nädalas.
Koroonaviiruse kriisi tõttu on Voedselbanken Nederlandi
värske toiduga varustamine olulisem kui kunagi varem.
Meeskonna eesmärk on anda kõigile Hollandi Voedselbanken
Nederlandi abisaajatele 1 kg puu- ja köögivilju nädalas.

Oleme kindlad, et suudame toime tulla
katsumustega, mida aasta 2021 endaga
kaasa toob. Viimase aasta jooksul toetas meid
suuresti kogu ühiskond. Oleme tänulikud kogu
rahalise toetuse ja annetuste eest ettevõtetelt,
sihtasutustelt ja üksikisikutelt.
Leo Wijnbelt, eesistuja
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PõhjaMakedoonia
Banka Za Hrana Makedonija igapäevane tegevus PõhjaMakedoonias ei peatu ja sel kriisiperioodil pakuti toetust
kõige haavatavamatele inimestele.
Banka Za Hrana Makedonija on ainus organisatsioon
Põhja-Makedoonias, kes pakub abi abivajavatele
isikutele ja peredele. Banka Za Hrana Makedonijal
õnnestus pärast mitut üleskutset ning kõigi liikmete ja
vabatahtlike maksimaalseid pingutusi koguda toiduainete
ülejääke ning jagada toidu- ja hügieenitooteid mitmele
omavalitsusele. Üha rohkem omavalitsusi toetab Banka
Za Hrana Makedonija tegevust ning aktsepteerib seda kui
toimivat süsteemi nälja ja vaesusega seotud probleemide
lahendamiseks.
Toetati üle 4000 majapidamise ning toetamist jätkatakse
ka eelseisval perioodil olenevalt ettevõtjatest ja nende
toiduainete ülejäägist. Peale selle otsustasid paljud
ettevõtted annetada Banka Za Hrana Makedonijale
ümberjagamiseks toiduainete ülejääke.
Samavõrd oluline on see, et Põhja-Makedoonia president
otsustas COVID-19 pandeemia raskel perioodil Banka Za
Hrana Makedonijat toetada ja sellega ühineda.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis
kui võimalus meie organisatsioonile
solidaarsust, mis on oluline omadus nii
toiduainete säästmisel kui ka abivajajate
aitamisel. Oleme valmis toetama enim
puudust kannatavaid isikuid, kuid vajame
meetmeid ja toetust kõigilt sidusrühmadelt.
Dushko Hristov, president

Vaadake kampaania kohta lisa
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Norra
Kuigi COVID-19 tekitas Food Banks Norwayle lisasurvet,
suudeti kohaneda ning COVID-19 puhangule kiirelt ja
tõhusalt reageerida. Alates märtsi lõpu nädalast, kui
riiklikud sotsiaalse distantseerumise meetmed
kasutusele võeti, kuni mai lõpuni, kui piirangud
hakkasid kaduma, säästis Food Banks Norway
2019. aasta sama
rekordilised kogused toiduainete ülejääke ja
perioodiga võrreldes
jagas need ümber.
täheldati 2020. aasta
märtsist juunini
Food Banks Norway reageerimise hindamiseks
COVID-19 puhangu ajal edastati uuring selle
partnerorganisatsioonidele. Uuringu tulemused
näitasid, et üle 82% organisatsioonidest
suuremat nõudlust
oli haiguspuhangu ajal toiduainete koguse,
toiduainete järele
kvaliteedi ja mitmekesisusega rahul.

40%

Food Banks Norway avaldas ka aruande COVID-19
pandeemia mõju kohta Norra toidupankade võrgustikule
ja partnerorganisatsioonidele.
Kuigi pandeemia tõi endaga kaasa palju piiranguid, avas see
ka ukse võimalustele ja uuendustele. Projekti Matsentralen
Kitchen abil suutsid Oslo ja Bergeni toidupangad muuta
algul kommertsköökidele mõeldud koostisosade ülejäägid
valmistoitudeks, mida jagati partnerorganisatsioonide kaudu.
Teine projekt, mis võimaldas Food Banks Norwayl saada
suuremas koguses toiduainete ülejääke ja tagada toidu
õiglane ümberjagamine võrgustike kaudu, oli sisemise
ümberjagamise projekt, mis võimaldas mitme osaleja helde
majandusliku panuse abil toitu võrgustiku sees tõhusalt ja
professionaalselt vahetada.

Vaadates aastasse 2021,
tähendab kriis kui võimalus meie
organisatsioonile toidupankade
tähtsuse tugevdamist nii
toidujäätmete vähendamisel kui
ka vaesuse leevendamisel.
Cristiano Aubert, juhatuse esimees
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Portugal
COVID-19 kehtestatud ettevaatusabinõude tulemusena peatasid mitmed Federação Portuguesa dos Bancos Alimentaresega (FPBA)
töötavad Portugali heategevusorganisatsioonid oma tegevuse, vähendades suure arvu puudust kannatavate inimeste
toiduga varustamist. Sellegipoolest
suutsid mõned neist organisatsioonidest vabatahtlike abiga oma töö
ümber korraldada ja jagada abivajajatele toitu.
Olles teadlik dramaatilisest olukorrast,
mis muutub iga päevaga aina raskemaks,
algatas FPBA koostöös ENTRAJUDAGA
„Rede de Emergência Alimentari“ (erakorralise
toiduabi võrgustiku).
See toimib üle riigi, s.o süsteem, mis võimaldab
kogutud teabe abil osutada toiduabi ning tarnida
toitu üksildastele ja lootusetus olukorras olevatele
inimestele.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile vastamist
suurenenud nõudlusele ja igapäevase töö
jätkamist tänu uuenduslikule tehnoloogilisele
platvormile, mis koondab rohkem vabatahtlikke
ning võimaldab paljusid abivajavaid peresid
aidata. FPBA liikmeid tunnustati veel kord kui
usaldusväärset Portugali organisatsiooni, kes on
alati abivajajate jaoks olemas. Järgmine aasta
tuleb parem.

FPBA jätkab tegevust sel raskel ajal, kui abivajajad
soovivad tuge ja lootust rohkem kui kunagi varem.

Isabel Jonet, president
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Rumeenia
Ehkki aasta 2020 oli COVID-19 vastumeetmete
tõttu katsumusi täis, on Banca pentru Alimente
Bucurestil (BpA) põhjust rõõmustada, et uued
jaemüüjad, tootjad ja edasimüüjad pöörasid
tähelepanu BpA-le ja kaudselt toidu raiskamise
vältimisele.
Selleks et säästa toitlustussektorist saadud
kogustest võimalikult palju toitu, iseäranis
piimatooteid, otsustas Banca pentru Alimente
Bucuresti jagada seda teiste Rumeenia piirkondlike
toidupankadega.
Selle aasta projektidest on oluline mainida
sõjaväehaiglasse paigutatud inimeste toetamist
tänu partnerlusele mitme ettevõttega.
Projekti „We don’t take a break“ kaudu aitas Banca
pentru Alimente Bucuresti tarnida 3500 toidupakki
üle 500-le ebasoodsas olukorras olevale perele
Bukaresti äärelinnas või selle lähedal asuvate
maakondade külades.
Banca pentru Alimente Bucuresti tegi ka koostööd
valitsusväliste organisatsioonidega, mis vajasid
hoiuruumi, ja jagas osa oma annetustest ümber.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile solidaarsust ja
tihedamat koostööd teiste Rumeenia piirkondlike
toidupankadega hiljuti avatud riiklikus föderatsioonis
ning ühist võitlust toidujäätmete tekke ja toiduainete
puuduse vastu 2020. aastal uuendatud seaduslikus
kontekstis.
Gabriel Sescu, president

286 132 kg

toitu säästis BpA ja selle üleriigiline
toidupankade võrgustik 2020. aasta aprillis

25

26

Euroopa toidupangad: solidaarsuslaine COVID-19 kriisis

Serbia
Banka Hrane Beogradil (BHB) õnnestus
Serbias eriolukorra ajal aprillist maini
pakkuda suurimat toidukogust kõige
haavatavamatele rühmadele.
Esiteks, olles kaasatud Belgradi
linna heaks kiidetud suurde
2020. aasta aprillist maini
projekti, aitas BHB kokku
toimetas
BHB pensionäridele
panna 178 000 toidupakki
pensionäridele ning seejärel koos
sotsiaalkaitse sekretariaadiga
toidupakki
7300 toidupakki puuetega
inimestele ja erivajadustega
lastele 17 Belgradi omavalitsuses.

178 000

Pärast eriolukorda vähenesid
toiduannetused järk-järgult, kuna
enamik suurettevõtteid andis oma abi
haiglatele ja COVID-19 tõttu loodud uutele
eriorganisatsioonidele Serbia valitsuse soovituste
kohaselt toetada peamiselt neid.
Hoolimata toiduabitaotluste suurenemisest ja
paljudest ettevõtetele saadetud pöördumistest
oli vastukaja nõrk ning on seda ka praegu. BHB
on proovinud toitu pakkuda ka annetusplatvormi
kaudu, hankides humanitaarabi SMS-numbri ja
reklaamides sotsiaalmeediapostitusi jne, kuid
tulemused jäid samaks.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui
võimalus meie organisatsioonile nii siseressursside
kui ka suhete tugevdamist kõigi ühiskonna
asjaomaste pooltega ja nende laiendamist, et
saaksime koos haavatavate inimeste taotlustele
edukamalt ja solidaarsusega reageerida.
Nemanja Nedović,
juhatuse esimees
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Slovakkia
Potravinová Banka Slovenska on Slovakkia
suurim toidujäätmete tekke vältimisega tegelev
organisatsioon. 2020. aastal seisis Potravinová
Banka Slovenska silmitsi paljude katsumustega,
peamiselt COVID-19 pandeemia tõttu.
Alates 2020. aasta märtsist on see iga
päev toetanud kogu riigi kodanikke.
2020. aasta märtsist
Täpsemalt oli kõige keerulisem olukord
marginaliseeritud roma kogukondades
oktoobrini jagas
Ida- ja Lõuna-Slovakkias, kuna neil
Potravinová Banka
on toidule raskem ligi pääseda.
Slovenska ümber
Kolm kogukonda olid üle 30 päeva
karantiinis (Krompachy, Žehra ja
tonni
Bystrany) ning Potravinová Banka
toitu.
Slovenska koos Slovakkia relvajõudude
ja Slovakkia Vabariigi täievolilise esindaja
bürooga aitas roma kogukondi toiduga.
Potravinová Banka Slovenska toetas ka eesliini
tervishoiutöötajaid, sotsiaalvaldkonna töötajaid ja
vabatahtlikke. 2020. aasta märtsist oktoobrini annetas
Potravinová Banka Slovenska üle 2000 tonni toitu.

2000

Peale selle korraldab Potravinová Banka Slovenska
keskkooliõpilastele veebipõhist toidujäätmete alast
koolitusprogrammi, mis on plaanitud 2021. aasta
jaanuariks.

Vaadates aastasse 2021,
tähendab kriis kui võimalus
meile kogu organisatsiooni
süsteemi ümberkorraldamist
ja koostööd partneritega, et
muuta see toidujäätmete
tekke vältimise ja
teadlikkuse suurendamise
vallas tõhusamaks. Peame
keskenduma rohkem haridusele
ja noorte osalemisele meie
tegevuses.
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Sloveenia
Slovenian Food Bank (SIBAHE) osaleb humanitaartegevuses koos paljude partnerorganisatsioonide ja omavalitsuste kodanikukaitse rühmadega üle 10 000 inimese
aitamises.
Lihavõtte- ja jõulupühade ajal
pani SIBAHE 40 perele toidupakke kokku (igaühe väärtus
jäi vahemikku 150–250 eurot).
Tegevus jätkub ja hoolimata
suurenevatest toiduannetustest
ollakse SIBAHE-s iga väikse
annetuse eest tänulik.
SIBAHE jäi aktiivseks kogu COVID-19
kriisiperioodi vältel. Nägime vähemalt
umbes 30% suuremat nõudlust toiduabi
järele, eriti perede ja üksikisikute hulgas.
SIBAHE osaleb riiklikus töörühmas, mis
valmistab kestliku arengu eesmärgi 12.3
raames ette strateegiat toidujäätmete
vähendamiseks.

COVID-19 ajal on
toiduainete nõudlus
suurenenud

30%

Vaadates aastasse 2021,
tähendab kriis kui võimalus meie
organisatsioonile jõupingutusi
üldise võimekuse suurendamiseks,
et olla oma tööülesannetes tõhusam
ja kiiresti reageeriv ning suuta
abivajajatele tuge pakkuda.

Alen Novit, direktor

Euroopa toidupangad: solidaarsuslaine COVID-19 kriisis

Šveits
Pärast mitmeid toiduainete ümberjagamisi pandeemia
algusest saadik püsib Partage Šveitsis eesliinil.
Sulgemise alguses algatas Partage abivajajatele
sooduskupongide jagamise. 8. juunist 11. juulini kutsus
operatsioon „Genève solidaire“ Genfi elanikke üles
tegema supermarketites mitterahalisi annetusi.
Ka Genfi kanton tegi Partage’ile erakordselt suure
annetuse, et selle tegevust toetada.
Veelgi enam, alates teisipäevast, 16. juunist, jagati mitmes
alevikus täis ostukotte. Igas kotis oli kolmkümmend
toidu- ja hügieenitoodet. Ümberjagamine algas ja jätkub
ka järgnevatel kuudel.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis
kui võimalus meie organisatsioonile kogu
Partage’i meeskonna ja Genfi toiduainete
puuduse ja raiskamise vastases võitluses
osalevate sidusrühmade sundimist
arendama aktiivset partnerlust, mis
loodetavasti kasvab lähiaastatel.
Marc Nobs, direktor
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Ukraina
Hoolimata COVID-19 kriisist muutub KCCF
Food Bank tugevamaks, tajudes endal
suuremat sotsiaalset vastutust kui kunagi
varem. Koroonaviiruse pandeemia
leviku ajal Ukrainas teeb KCCF Food
Bank jõupingutusi kolmes valdkonnas:
•
•
•

COVIDi haiglate patsientide,
meditsiinitöötajate
ja
kiirabitöötajate toetamine
kogu riigi abivajajate toetamine
valitsusväliste organisatsioonide
kaudu
ohutuspoliitika tugevdamine – nii
toiduainete kui ka suhtlevate inimeste,
sealhulgas annetajate töötajate, KCCF
Food Banki kolleegide, vabatahtlike ja
vastuvõtjate hulgas.

Alates pandeemia algusest on KCCF Food
Banki peamised toiduannetajad suurendanud
koguseid ja aidanud tarnega, nii et KCCF
Food Bank suutis aidata 45% rohkem inimesi
kui kogu 2019. aasta jooksul. Töötajad ja
alalised vabatahtlikud said sel raskel ajal
suurenenud töökoormusega hakkama ning
jäid rahulikuks, positiivseks ja asjalikuks.

Võrreldes 2019.
aastaga suurenes
2020. aastal KCCF
Food Banki toetatavate
inimeste arv

45%

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui võimalus
meie organisatsioonile koostöö laiendamist praeguste
tarnijatega, et ühendada kõigi toiduahelas osalejate
jõupingutused, ning et need, kellel on tahe ja soov
parandada toiduga kindlustatuse olukorda Ukrainas,
saaksid aidata abivajajaid, ennetada toidujäätmete
teket ja säästa keskkonda.

Volodymyr Ivanov,
juhatuse esimees
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Ühendkuningriik
Toit, millest on tõesti kasu: FareShare pakub kvaliteetseid
toiduainete ülejääke kogu toiduainetööstusest ning toimetab
selle 11 000 heategevusorganisatsioonile ja kogukonna
rühmale kogu Ühendkuningriigis, sealhulgas kooli
hommikusöögiklubidele, vanemate inimeste lõunaklubidele,
kodutute varjupaikadele ja kogukonna kohvikutele.
Kriisile reageerimiseks on FareShare alates pandeemia
algusest tarnitavate toiduainete kogust igal nädalal enam kui
kahekordistanud. Kriisi tipus tarnis FareShare üle kolme miljoni
eine nädalas ja 90% aidatud heategevusorganisatsioonidest
usuvad, et nõudlus jääb kriisiaja tasemega võrreldes samaks
või kasvab talve jooksul.
Paljud heategevusorganisatsioonid on pidanud oma
teenuseid kohandama, et tulla toime COVID-19 raskustega.
Lõunaklubidest on saanud pakiveoteenuse osutajad ja
kogukonnakeskused toovad toidukaubad haavatavate
inimeste käeulatusse.
Nõudlusega toimetulekuks hankis FareShare 11 piirkondlikus
keskuses lisalaoruumid. FareShare on töökorda muutnud,
et võimaldada ladudes sotsiaalset distantseerumist,
investeerinud isikukaitsevahenditesse, et kaitsta töötajaid
ja vabatahtlikke, ning on võtnud uued hügieeni- ja
kätepesumeetmed, et tagada inimeste turvalisus ja
vähendada nakkusohtu.

Vaadates aastasse 2021, tähendab kriis kui võimalus
meie organisatsioonile võimalikult paljude ettevõtete,
valitsusasutuste, heategevusorganisatsioonide ja
üksikisikute kaasamist, et teadvustada meie riikides
esinevat nälga, meie riikides toimuvat kõlbliku toidu
raiskamist ning teha koostööd, et radikaalselt vähendada
toiduainete ülejäägi mõju keskkonnale ja vähendada
samal ajal ka näljataset.
Lindsay Boswell, tegevjuht

Lugege lisainfot
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Tunnustus
European Food Banks Federation soovib väga
tänada liikmeid nende igapäevase pühendumuse
eest toidujäätmete tekke vältimisel ja toidupuuduse
vähendamisel praegusel raskel ajal. FEBA liikmete
pidev ja väsimatu tegevus kogu Euroopas on selle
keerulise perioodi jooksul nii mõndagi muutnud ja
andnud käegakatsutava panuse.
Veel soovib European Food Banks Federation kasutada
võimalust tänada Euroopa Komisjoni, mis toetas
olulisel määral FEBA suutlikkuse suurendamist ja
asjatundlikkuse arendamist, et tagada toidu tõhus
ja professionaalne ümberjagamine ning tulla toime
tänaste ja homsete katsumustega.
Kriis on parim aega saada tuge sellistelt partneritelt
nagu need, kes on siin koos meiega. Täname järgmisi
partnereid: 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,

* Teavet on viimati ajakohastatud 14. detsembril 2020.

Kallidus Group, Kellogg Company ja selle heategevuspartnerid, 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 ja Zscaler *.
Eriline tänu ka kõigile meie korporatiivsete partnerite töötajatele, kes on
meid oma kujutlusvõime ja loovuse abil toetanud.
Oleme tänulikud kõigile inimestele, kes on pühendanud aega ja ressursse
European Food Banks Federationile. Igal annetusel, isegi kõige väiksemal,
on meie jaoks piiritu väärtus.
Ja lõpetuseks erilised tänusõnad 32 280 toidupankurile ja vabatahtlikule 430
toidupangast üle Euroopa: teie jõupingutused on vallandanud solidaarsuslaine,
mis võimaldas raskustest hoolimata jätkata toidu ümberjagamist
heategevusorganisatsioonidele, et varustada iga päev neid, keda kriis on
enim mõjutanud.
Kunagi varem pole me mõistnud inimeste läheduse tähtsust. Täname teid
toetuse ja lähedaste sidemete eest. On privileeg töötada koos teiega ja teie
heaks ning loodame seda koostööd ka edaspidi jätkata.
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