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Работиме заедно на 
предизвикот од КОВИД-19

На 13 март 2020 година Светската здравствена организација ја прогласи Европа 
за епицентар на пандемијата со КОВИД-19*. Некои земји, како што се Италија 
и Шпанија, први беа тешко погодени и набрзо потоа коронавирусот се рашири 
низ целиот континент со непосредни и евидентни социо-економски последици. 

Од март, КОВИД-19 претставува нов предизвик 
во цела Европа, го нарушува нормалниот тек на 
нашите животи и има сериозно влијание на нашето 
општество и економијата.

Во овој контекст, се покажа дека пристапот до храна е приоритет, со 
што се истакна важноста на лесно достапна, по пристапна цена, здрава 
и балансирана исхрана за сите. Во секој агол од Европа, многу слики 
сведочат за овие докази, како што се долгите редици пред влезовите во 
супермаркети или волонтери кои работат секој ден да достават храна 
на постари, хендикепирани и сиромашни лица, како и семејства што се 
соочуваат со неочекувани тешкотии во овој период.
 
По првите месеци од кризата и до оваа есен, изгледаше дека Европа го 
стави КОВИД-19 под контрола. Сепак, Европа е повторно активниот центар 
на пандемијата и бележи драматичен раст на бројот на заразени со што 
се врши притисок врз капацитетите на болниците. Некои влади повторно 
наметнуваат строги нови целосни затворања. Илјадници нови дневни 
случаи се пријавуваат ширум Европа.

Пандемијата преку ноќ фрли многу луѓе во 
несигурност, со што ја истакна важноста на 
безбедноста на храната во Европа.

СЗО, воведно излагање на Генералниот директор на брифингот за медиуми за 
КОВИД-19, 13 март 2020 година.

*
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Да направиме солидарноста да биде 
начинот да излеземе од оваа криза 
од пандемијата подобри, појаки и 

здружени. Имаме можност повторно 
да ја откриеме важноста на другите 
луѓе, посебно на најзагрозените, и 

да се вратиме на корените на нашата 
мисија, нашата дневна активност 

на Банките за храна во Европа. Со 
поддршка од сите – јавните надлежни 

тела, бизнисите, добротворните 
организации, волонтерите и 

граѓаните – можеме заедно да 
растеме надминувајќи ги неповолните 

околности и да фрлиме позитивно 
светло на подобра иднина.

Жак Ванденшрик, Претседател, 
European Food Banks Federation

Порака од 
Претседателот
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Очигледно е дека пандемијата имаше огромно влијание 
на нашите секојдневни животи и го засегна целиот систем 
за храна. 

Пандемијата ги откри нашите јаки и 
слаби страни, ја истакна важноста 
на локалните заедници, подготвени 
за соработка за доброто на сите со 
силна синергија меѓу јавните надлежни 
тела, граѓанските организации и сите 
вклучени чинители.

КОВИД-19 беше повик за будење за 
European Food Banks Federation и 
нашите членки. 

Од почетокот на пандемијата, нашите членки работат секој 
ден соочувајќи се со предизвикот не само да се добие храна 
од синџирот за снабдување со храна, туку и да се осигури 
безбедна достава на храната до добротворните организации. 
Нашите членки неуморно преземаат вишоци храна со цел 
да им помогнат на добротворните организации коишто 
хранат лица кои имаат потреба од помош. Здравствената 
критична ситуација и последователната социо-економска 
криза, посебно за време на првиот бран на КОВИД-19, 
варираше од една до друга земја, но секаде е очигледно 
дека кризата со КОВИД-19 донесе нова кризна ситуација 
со храната и поголема побарувачка за храна. 

Нашиот последен извештај објавен во септември 2020 година 
истакнува 30 % пораст во побарувачката на храна, со опсег од 
6 % до 90 % во различни земји, коишто потекнуваат од новите 
жртви на сиромаштијата: лица без работа, семејства со деца 
и постари лица кои живеат сами. Нашите членки се соочуваат 
со слични предизвици и реагираат на начини кои можат да бидат 
клучни аспекти при справување со вториот бран и продолжената 
криза генерирана од пандемијата. Додека контекстите може да 
се разликуваат и прилагодените решенија може да се уникатни, 
предизвиците подеднакво се чувствуваат и реакциите се потпираат 
на мотивацијата, иновацијата и адаптацијата.

European Food Banks Federation спроведе 3 анкети – 
во април, јули и септември 2020 година – за следење 
и процена на влијанието на КОВИД-19 на нејзините 
членки како и нивните реакции. Резултатите се 
дадени во три извештаи: 

Тековни предизвици и итна потреба 
од Европските банки за храна /  
Април 2020 година

Европски банки за храна во Европа по 
КОВИД-19 / Јули 2020 година
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Европски банки за храна денес: 
посветеност, креативност и 
отвореност за промени / Септември 2020 година



• Растечка побарувачка за храна
• Зголемување на бројот на лица 

на кои им е потребна помош
• Нестабилни донации во храна
• Нарушување во логистиката и 

процесите за транспорт
• Недостаток на опрема за лична 

заштита
• Недостаток на волонтери 
• Неочекувани трошоци и намалување 

на финансиските ресурси

Кога се доби впечаток дека не успеавме да ги заштитиме своите 
луѓе, Европејците, без оглед дали се волонтери и вработени во 
Банките за храна и нивните поврзани добротворни организации, 
носители на политики, бизниси или приватни граѓани, докажаа 
дека, кога се соочуваат со криза, тие се подготвени да помогнат 
едни на други. 

Од почетокот на март, European Food 
Banks Federation ги следи реакциите 
на кризата на своите членки, 
собирајќи широк опсег на случаи со 
кои се покажува солидарноста. 

Со цел да се задоволат непосредните потреби 
и да се обезбеди конкретна реакција на кризната 
состојба, на 21 март, European Food Banks 
Federation објави отворен повик за солидарност 
и го формираше Фондот за итни социјални 
потреби за КОВИД-19 со цел да ја осигури 
активноста на своите членки и да обезбеди дека 
никаква добра храна не се фрла, истовремено 
помагајќи им на добротворните организации да 
ги нахранат лицата кои им е потребна помош. 

Реакцијата на овој повик ги надмина сите очекувања. Во 
овој период, многу компании ја понудија својата поддршка 
со економски донации со цел да се одржат секојдневните 
активности на Банките за храна. Благодарение на овој конкретен 
ангажман помеѓу март и ноември 2020 година, European Food 
Banks Federation ги поддржа своите членки со повеќе од 4,2 
милиони евра за активности поврзани со КОВИД-19 во 27 земји*. 

Средствата се искористени за конкретни потреби: зголемени трошоци за 
секојдневни активности (кирија, комунални услуги, итн.), дополнителен 
персонал за справување со зголемените количини храна, нови возила 
за обезбедување на редистрибуцијата на храна, дигитални алатки за 
олеснување на комуникацијата, нова опрема за магацините, опрема 
за лична заштита со цел да се заштитат волонтерите и вработените, 
нови ИТ системи за магацините и многу повеќе. 

Главни елементи на извештаите

Предизвици

Реакции

• Банките за храна останаа 
отворени и функционални, со 
само неколку исклучоци

• Обезбедување на мисијата: 
спречување на фрлање храна 
и поддршка за добротворните 
организации

• Ангажирање нови и млади 
волонтери

• Успешни нови активности за 
собирање средства 

• Нови соработки со корпорации и 
фондации

• Активности за промовирање на 
јавната поддршка

• Нови и иновативни модели на 
работа за управување со магацини 
и административни задачи 

• Дигитализација на традиционални 
активности (на пример, собирање храна)

Овие податоци се однесуваат на периодот 1 јануари - 15 октомври 2020 година.*
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Со агилна одлучност, континуирани 
иновации во процесите и општата 
покриеност на територијата, европските 
Банки за храна ја демонстрираат 
силата да се адаптираат на новиот 
предизвикувачки контекст со осигурување 
на безбедна редистрибуција на храна на 
добротворни организации. 

Од почетокот на пандемијата 
до денес, поддршката од 
Банките за храна продолжува 
да има сѐ поголема важност 
така што никаква добра храна 
не се фрла и може да добие нова 
ценета вредност за сите оние 
добротворни организации што 
им помагаат на најзагрозените.

Како што продолжува пандемијата, 
ние сме посветени кон осигурување 
на нашите секојдневни активности 
со цел да се справиме со кризата и да 
изградиме отпорност од идни шокови. 
Оваа криза може да биде акцелератор 
за иновации со цел да се засили 
ефикасноста и ефективноста и да се 
добие корисен ефект на системот за 
храна како целина.

Дополнително, во согласност со нивната основна дејност, многу 
компании исто така донираа храна или други стоки како што е 
опрема за лична заштита, транспорт, картонски кутии. На крај, 
многу компании одлучија да ја прошират нивната посветеност кон 
своите вработени со нивно номинирање и вклучување во кампањи 
за собирање средства за поддршка на Европските банки за храна. 

Тие исто така експериментираат со нови работни модели 
и процеси. Кога КОВИД-19 доведе до затворање на сите 
несуштински бизниси, како што се кафулињата и рестораните, 
многу од нив се обратија до Европските банки за храна за да 
не ги фрлаат нивните вишоци на залихи. На пример, храната 
беше преземена од мензите на европските институции во 
Брисел кога работењето од дома стана новата нормална 
состојба. Во некои земји, Банките за храна подготвуваа 
оброци или правеа пакети со храна за организациите кои 
работат на фронтот, така што тие мораа само да ги испорачаат 
последните 100 метри до целните ризични лица во изолација. 

Оттаму, Банките за храна играат клучна улога во спречувањето на 
фрлање храна за социјални цели, планирање и адаптирање со цел 
да се соочат со денешните и идните предизвици. Во овој период, 
европските Банки за храна исто така станаа референтни точки за 
донираната храна од агропрехранбениот синџир. Дополнително 
на редовните донации на вишок храна, тие примаа и управуваа со 
растечки количини нерасиплива храна донирана од компаниите 
како реакција на непосредните потреби.
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FEBA продолжува да обезбедува поддршка 
за време на пандемијата

Зајакнатиот дијалог со нашите 
членови да биде ажурен, да споделува 
предизвици и да се надградува на 
наученото со помош на дигитални алатки

• 1 онлајн Претседателска конференција со 
учество на 23 банкари за храна

• 1 физички и 3 онлајн состаноци на 
Работната група на ЕУ со учество на 82 
банкари за храна 

• 8 онлајн состаноци на Focus Point за 
членките со учество на 110 банкари за храна

• 2 онлајн сесии за споделување вештини 
со учество на 54 банкари за храна 

Агилен пристап за насочување, 
мерење и дејствување

• 3 анкети и 3 извештаи за влијанието на 
КОВИД-19 на мрежата на FEBA

• 1 анкета и 1 извештај за имплементацијата 
на FEAD во 2019 година

• имплементацијата на проектот 
„Квантификација на влијанието на 
европските банки за храна - од фарма 
до трпеза“ со 5 состаноци, 7 виртуелни 
тури и првото објавување на онлајн 
Опсерваторија за донации во храна

Паметни и инклузивни комуникации

• 1 социјална кампања на Денот на Европа 
промовирана од Европската комисија 

• 1 виртуелен настан на Првиот меѓународен 
ден за свесноста за загубите и фрлањето 
храна, со вклучување на 15 членови и со 
учество на 3 меѓународни конференции 
организирани од FAO Брисел, FAO 
дирекција и FAO Њујорк

• Интерактивни и печатени извештаи од 
состаноците, 2 видео анимации

• 7 Извештаи за мониторинг на ЕУ 

Материјална поддршка за конкретни потреби

• Контакти со повеќе од 120 корпорации, 
фондации и организации 

• Над 50 корпорации, фондации и организации веќе 
се обврзале да донираат над 4,3 милиони евра

• Над 4,2 милиони евра се веќе редистрибуирани 
до 27 полноправни и придружни членки на FEBA 

• Многу компании се обврзаа да донираат 
храна или поддршка во натура - добра 
(транспорт, опрема за лична заштита, 
картонски кутии итн.) во корист на 
членките на FEBA. 
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Во ова поглавје се опишани 
најдобрите практики од 25 
членки на FEBA - посебно 
од аспект на влијанието 
на КОВИД-19 и придонесот 
од овие организации за 
спречување на фрлање 
храна и намалување на 
несигурноста за храна во овој 
предизвикувачки период. 

European Food Banks Federation 
сака да им се заблагодари 
на сите членки за нивните 
придонеси. Дополнително, 
сакаме да одадеме признание 
и благодарност за нивните 
тековни активности кои секој 
ден прават разлика во Европа.

Најдобри 
практики од 
членките на 
FEBA во Европа

Албанија / p7

Австрија / p8

Белгија / p9

Бугарија / p10

Чешка Република / p11

Естонија / p12

Франција / p13

Германија / p14

Грција / p15

Унгарија / p16

Ирска / p17

Италија / p18

Литванија / p19

Малта / p20

Холандија / p21

Норвешка / p23

Северна Македонија / p22Португалија / p24

Србија / p26

Романија / p25

Словачка / p27

Словенија / p28
Швајцарија / p29

Украина / p30

Обединето Кралство / p31

Полноправни и придружни членки на FEBA
Полноправни и придружни членки 
на FEBA – не се достапни податоци
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По земјотресот во ноември 2019 година, Албанија 
бележи пораст на бројот на лица кои имаат потреба 
од помош, а кризната ситуација со КОВИД-19 ја 
влоши состојбата. 

За време на КОВИД-19, преземањето свежи 
прехранбени производи на месечна основа тројно е 
зголемено и Food Bank Albania врши редистрибуција 
на вишокот храна повеќе од кога било.

Food Bank Albania успеа да инсталира 
ладилник за складирање свежи производи 
со цел храната подолго да биде достапна за 
дистрибуција. Истовремено, Food Bank Albania 
го зголеми преземањето свежа храна од 
подалечни локации, со мапирање на главните 
локации за снабдување со свежа храна. 

Порастот во донациите на вишок храна и новиот 
ладилник ќе овозможи Food Bank Albania да 
поддржи повеќе добротворни организации и 
народни кујни во речиси сите области во земјата.

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата 

организација значи да продолжиме да се 
бориме за мисијата за свежа и хранлива храна 

за сите луѓе, да искажеме радост за сите 
бизниси на донаторите и партнерите затоа што 

заедно работиме за во блиска иднина да видиме 
поволно законодавство за донации во храна.

Вилма Фербург, Претседавач на ОдборотПрочитајте повеќе вести 
од Албанија за време на 
кризата со КОВИД-19
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Macro Group - сопственик на турскиот синџир 
на супермаркети „Etsan“ и долгорочен 
партнер и сосед на Wiener Tafel на пазарот 
за трговија на големо во Виена - беше 
една од првите компании што одговори 
на повиците за помош на Wiener Tafel на 
почетокот на првото целосно затворање 
во март, конкретно со барање за трајни 
стоки за добротворните организации 
поддржани од Wiener Tafel. 

Иако во исклучително тежок 
период, вработените од Macro 
Group сепак нашле слободно 
време да подготват стотици 
пакети со храна за Wiener 
Tafel. Пакетите имаа широка 
мешавина трајна храна, како 
што се конзерви, масло, млечни 
производи како и хигиенски артикли. 
Тие беа многу добро примени од 
приближно 100 добротворни организации 
што се поддржани во регионот на Виена. 

Macro Group е одличен соработник на 
Wiener Tafel и претставува пример на 
најдобри практики, со брза и ефикасна 
помош кога има лица со потреба од 
помош, особено во периодот на 
КОВИД-19.

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа криза во 

можност за нашата организација значи да 
истражуваме нови начини на соработка со 

нашите долгорочни и силни партнери.
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Александра Грубер, Управен директор
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Членките на Fédération Belge des Banques 
Alimentaires / Belgische Federatie van 
Voedselbanken (FBBA) одиграа важна улога 
за време на првиот бран на кризата поврзана 
со коронавирусот. 

Бројот на луѓе кои побарале помош во храна во 
првите неколку месеци достигнал нивоа што се 
без преседан. Бројот на возрасни и деца пораснал 
од околу 170.000 во февруари до речиси 195.000 
во мај, пораст од речиси 15 %.  Овој прилив 
доведе до огромен пораст во редистрибуцијата 
на храна. Од март до јуни 2020 година, извршена 
е редистрибуција на 55,4 % повеќе храна во 
споредба со истиот период во претходната година. 

Работата на членките на FBBA во Белгија 
беше навистина тешка, но благодарение 
на неверојатниот бран на солидарност 
и спонтаната мобилизација на многу 
привремени волонтери, дистрибуцијата 
на храна е обезбедена во голем обем. 
Исклучителната финансиска поддршка 
од институциите, владата, компаниите 
и физичките лица ја поддржа FBBA во 
задоволувањето на зголемената побарувачка 
за време на првиот бран на КОВИД-19.

Кризата со КОВИД-19 исто така ја истакна 
важноста на Фондот за европска помош за 
најзагрозените (FEAD), без кој ќе настанеа 
значајни проблеми во снабдувањето.

Белгија

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 

значи да продолжиме со заложбите да ја 
подобриме соработката со локалните надлежни 

тела и организации што се активни во областа на 
намалување на сиромаштијата.

Џеф Мотар, ГИД

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken
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повеќе храна е дистрибуирана од 
март до јуни 2020 година, во споредба 
со истиот период претходната година

55,4
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Bulgarian Food Bank е признаен 
партнер на индустријата на храна во 
трансформацијата на вишок храна во 
вредни социјални програми. 
На многу начини, 2020 година е година на 
предизвици и пандемијата со КОВИД-19 
направи дополнителен притисок, 
како од финансиски така и од 
организациски аспект. 

До крајот на ноември 2020 
година, Bulgarian Food 
Bank успеа да сочува и 
дистрибуира околу 800.000 
BGN (400.000 EUR) во храна, 
додека во истиот период 
во 2019 година сочуваната 
храна беше проценета на 
550.000 BGN (275.000 EUR). 
Ова е поради поенергичната 
реакција на кризата од страна 
на прехранбената индустрија и од 
општеството како целина.

Исклучително инспиративен пример 
беше двочасовен медиумски настан, 
пренесуван на ТВ и на интернет, во 
текот на кој беа донирани повеќе од 
200.000 BGN (100.000 EUR) за поддршка 
на работата на Bulgarian Food Bank. 

Бугарија

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата 
организација значи да се зајакне капацитетот 
за испорака на храна на подалечни локации и 
на повеќе организации кои се грижат за луѓе на 
кои им е потребна помош.

Collecting food,
donating hope.

Bulgarian
Food
Bank

Цанка Миланова, 
Извршен директор
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€100.000 
беа донирани за 
поддршка на работата 
на Bulgarian Food Bank
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Česká Federace Potravinových Bank (CFPB) сочува 
тони храна од училишните мензи и програмите за 
овошје во последните месеци, којашто инаку би се 
фрлила поради затворањето на училиштата.

Дополнително, членовите на CFPB беа исклучително 
вклучени во редистрибуцијата на луѓето на кои им 
е потребна помош, главно со помош на градските 
совети и селските надлежни тела.

Благодарение на секојдневното работење на членовите 
на CFPB, производи како млеко, сирење и овошје беа 
редистрибуирани на луѓе на кои им е потребна помош, 
но и на стари и хендикепирани лица или само на мајки 
со многу деца. Ова беше реализирано во соработка 
со Министерството за земјоделство. 

Чешка 
Република

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 
значи да се прошират и подобрат нашите процеси 
за преземање и редистрибуција во соработка со 

чинителите, партнерите и владата. Заедно можеме 
да помогнеме на повеќе луѓе и ефикасно да се 

бориме против фрлање храна.

Вероника Лачова, ГИД

Дознајте повеќе 
информации

Членовите на CFPB во Чешка Република исто 
така спречија фрлање храна од секторот HORECA 
(угостителство и хотелиерство) и од училишните мензи. 

За време на кризата со КОВИД-19, чешките Банки 
за храна и Tafel Sachsen e.V. поддржаа меѓународна 
соработка против фрлање храна со цел да се помогне 
на најзагрозените. 
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За време на целосното затворање, многу 
ресторани одлучија да го искористат 
нивниот вишок храна да направат 
замрзнати супи за Toidupank, банката 
за храна во Естонија. Волонтери 
и социјални работници ги носеа 
супите на постари и болни лица 
кои не можеа да ги напуштат 
своите домови.

Многу други компании (увозници, 
хотели, бањи, компании за 
траекти, угостители за авиони, 
производители на храна, кина, 
супермаркети, итн.) исто така 
донираа вишок храна на Toidupank.

На пример, естонската бродска компанија 
Tallink донираше речиси половина тон храна 
на организацијата за Банка за храна Toidupank. 
Tallink објави на својата сметка на социјалните 
медиуми дека ова е извршено затоа што нејзините 
бродови главно имаа поместувања од нивните 
редовни распореди со тековната пандемија со 
коронавирусот и владините мерки за итни случаи. 
Храната вклучуваше колбаси, сирење и бисквити. 

„Поради критичната состојба, некои работи 
не функционираат во овој период, бродовите 
се во пристаништа и огромни количини храна 
остануваат во фрижидер,“ напиша Tallink на 
својата страница за социјални медиуми.

Естонија

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа криза во 
можност за нашата организација значи 
повеќе луѓе да ја сфатат важноста на 
помош во храна и Банките за храна. 
Поради ова, повеќе луѓе, фирми и 
локални влади може да бидат подготвени 
да ги поддржат Банките за храна. 

Пиет Боерефин, Основач и менаџер
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450 kg 

храна беше донирана 
на естонската Банка 
за храна Toidupank
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Fédération Française des Banques Alimentaires 
останува целосно оперативна со цел да помогне на 
луѓе во несигурни ситуации. 

Секоја од 79 Banques Alimentaires се прилагодила на 
нивниот локален контекст во однос на волонтерите, 
снабдувањето со храна, методите на редистрибуција со цел 
да обезбеди дека се почитуваат здравствените препораки. 

По донациите на свежи прехранбени производи од индустријата 
на ресторани на почетокот на кризата, ситуацијата ги принуди 
француските Banques Alimentaires да ги користат нивните 
залихи на суви производи: дојде до пад од 22 % во залихите 
од март до ноември 2020 година во споредба со истиот период 
во 2019 година. Всушност, побарувачката се зголеми во просек 
за 20 - 25 %: За време на првото целосно затворање, 400 нови 
добротворни организации се приклучија на мрежата на Banques 
Alimentaires (домување за итни случаи, помош за бездомници, 
итн.) и 50 % потпишаа договор за одржливо партнерство. 

Дополнително, тимовите на Banques Alimentaires блиско 
соработуваат со локалните надлежни тела за да обезбедат 
рамноправна редистрибуција на храна. По затворањето на многу 
добротворни организации партнери, тие извршија коорганизација 
на помошта во храна на определени територии, па дури и 
дистрибуција во определени градови (рурални подрачја).  

Храните за банка и регионалните канцеларии за студентска 
помош организираа дистрибуции на пакети со храна и 
хигиенски производи за студенти во несигурни ситуации. 
Храните за банка одиграа клучна улога и во локалните 
механизми за набавки за поддршка на производителите 
благодарение на грантови од владата со цел да се поддржи 
дополнувањето на залихите. 

Франција

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето на 
оваа криза во можност за нашата организација значи 
потврдување на централната и клучната улога на 
Банките за храна, нивните волонтери и вработени во 
управувањето со системот за помош во храна. Ова 
исто така претставува можност да се потсетиме на 
фундаменталната улога на помошта во храна како 
средство за социјална поддршка и на борбата против 
изолацијата на ранливи луѓе. Од суштинско значење 
е повторно да се разгледа структуралната политика 
за управување со борбата против сиромаштија и да 
се поттикнат сите облици на солидарност. 

Клод Балан, Претседател
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пораст во побарувачката 
на храна помеѓу март 
и јуни 2020 година, во 
споредба со истиот период 
претходната година
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Како и остатокот од светот, 2020 година во Германија 
беше обликувана од пандемијата на КОВИД-19 и 
поврзаните предизвици. Речиси половина од 950 
локални организации на Tafel Deutschland e.V мораа 
да се затворат на некое време и да се пронајдат нови, 
иновативни концепти за редистрибуција на вишок храна. 

Организацијата Tafel Deutschland e.V. е горда што, по 
моменталното затворање во пролет, нивните членки брзо 
се снајдоа и прилагодија. Редистрибуцијата на храна 
се вршеше надвор, однапред спакуваните кеси 
и кутии ја гарантираа безбедноста на терен и 
оние крајни корисници кои не можеа да дојдат 
лично, добија донации преку испорака. 

Tafel Deutschland e.V. започна и кампања за 
датуми „рок на употреба“ во соработка со 
агенција која ги поддржува со бесплатен 
простор на јавни површини во целата 
држава. Ова е посебно релевантно 
поради правењето залихи и паничното 
купување кое настана поради пандемијата.

Постерот е достапен бесплатно за печатење за членките 
на Tafel на повеќе јазици (германски, арапски, англиски, 
фарси, руски и турски).

Германија

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа криза во 

можност за нашата организација значи 
планирање однапред и обезбедување 
дека луѓето кои се најмногу засегнати 

од пандемијата не се препуштени сами 
на себе. 2020 година беше година на 
предизвици која нѐ принудува да се 

грижиме дека последиците од пандемијата 
ќе испливаат на површина дури во 2021 
година. Од таа причина, особено сега, 

стоиме зад оние кои се често занемарени и 
го креваме гласот за нив. 

Јохен Брул, Претседател 
на Управниот одбор 

Погледнете ја англиската 
верзија на постерот
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Снабдувањето со храна во Грција се зголеми за 
време на целосното затворање, но фрлањето 
храна останува значаен проблем.

Индикативно е дека од почетокот на 
годината, донациите на Food Bank Greece 
надминаа 1.700 тони со пораст од 68 % 
во споредба со истиот период минатата 
година. Посебно во април, поставен е 
рекорд сред карантинот, со речиси 260 
тони, само во Банката за храна во Атина. Во 
мај, донациите надминаа 140 тони додека во 
јули е повторно постигнат рекорд од 260 тони. 

Димитрис Нентас, Генералниот директор на Food 
Bank Greece, изјави дека првиот период на кризата 
со коронавирусот беше навистина сложен затоа што 
добротворните организации и здруженија мораа да работат под 
строги протоколи и некои од нив престанаа да функционираат. 
Сепак, по првите 10 дена, ситуацијата се промени. Добротворните 
организации ги проширија своите активности и како што 
социјалните потреби стануваа сè поинтензивни, тие беа 
мотивирани и почнаа да сервираат храна. 

Грција

Панагис Вурлумис, 
Претседател

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 

значи да продолжиме со вршење на нашата 
дејност. Од почетокот на 2020 година, Food Bank 
Greece работи со рекордни количини. КОВИД-19 
врши притисок на нашите капацитети и досега 

добро се справуваме и сигурни сме дека така ќе 
продолжиме и во иднина. Еден голем плус од 

кризата е зголемената видливост на Банките за 
храна во нашето општество.Дознајте 

повеќе за ова
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68  
пораст во донации во 
храна од почетокот на 
годината, во споредба 
со истиот период 
минатата година
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Hungarian Food Bank Association (HFBA) 
постојано прима донации од вишок храна од 
своите корпоративни партнери со цел да се 
задоволат растечките потреби на лицата 
на кои име е потребна помош.

Во последните 10 месеци од 
годината, HFBA дистрибуи-
раше повеќе од 6.600 тони 
храна, во вредност од ре-
чиси HUF 5,8 милијарди. 
Само во првиот месец од 
КОВИД-19, во март, 715 
тони храна им беа испо-
рачани на загрозени лица, 
како и непосредна помош 
во износ од повеќе од HUF 
580 милиони. „Сметаме дека е 
многу важно да продолжиме со на-
шата работа, состојбата на многу 
луѓе сега зависи од нас. Пред сè, потребни 
ни се повеќе вишок храна и финансиска 
помош” изјави Балаш Чех, Претседателот 
на Hungarian Food Bank Association.

Тешкотиите предизвикани од КОВИД-19 се 
претворија во голем предизвик за лицата 
на кои им е потребна помош затоа што 
нивната ситуација, грижа и перспектива 
станаа уште понесигурни. За да се добие 
поддршка дури и во овие тешки времиња, 
улогата на организациите кои им помагаат 
уште повеќе ќе се зголеми.

Унгарија

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето на оваа 
криза во можност за нашата организација значи дека 
компаниите за храна и лицата кои сакаат да помогнат 
во ублажувањето на ефектите од кризата со КОВИД-19 
со нивната поддршка и да им помогнат на оние кои 
имаат потреба од помош заедно со Hungarian Food 
Bank Association ќе останат со нас и во наредната 
година. Ние правиме сè што можеме за да продолжиме 
да се грижиме за луѓето на кои им е потребна помош 
заедно со нашите партнери во 2021 година. 

Балаш Чех, Претседател
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Помеѓу март и јуни 2020 година, FoodCloud 
дистрибуираше 968 тони храна, што е 
еквивалентно на 2,3 милиони оброци, преку 
мрежа од над 600 добротворни организации 
ширум Ирска преку нивната технолошка 
платформа и три магацини или центри. Оваа 
бројка е речиси двојно поголема од истиот период 
во 2019 година, како одраз на зголемената 
побарувачка за храна во сите заедници. 
 
Како дел од нивната реакција на КОВИД, 
FoodCloud апелираше за итни донации 
во храна и средства, со што се поддржа 
вработување на 8 нови магацински 
работници, удвојување на капацитетот за 
транспорт и воведување на неделни рути 
преку компании за логистика од трети страни 
и разви 15 нови стратешки партнерства во 17 
земји со услуги и организации во заедницата 
со цел да се осигури дека тие можат да ги 
поддржат оние во руралните заедници. 

По првпат во 7 години од работењето, партнерите 
на FoodCloud од прехранбената индустрија 
донираа залихи што не се вишок за да помогнат 
да се задоволи побарувачката и во партнерство 
со нивните клучни малопродажни партнери, 
започна нова иницијатива за храна наречена 
„Храна за Ирска“ во септември каде што 
купувачите можеле да донираат нерасиплива 
храна во повеќе од 400 продавници.

Ирска

Пандемијата го подигна профилот на организациите за 
преземање храна во ублажувањето на нестабилноста во 

синџирот на снабдување. Ние бевме двигателот неопходен 
за редистрибуција на ненадејните зголемувања во вишок 

храна истовремено поддржувајќи ги заедниците во порастот 
во побарувачката без преседан, зголемување на сигурноста 

во храна во време што е предизвик за многу луѓе.
Исеулт Ворд, ГИД
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Ненадејното затворање на комерцијалното угостителство доведе 
до генерирање значителни количини на вишок храна. Главните 
синџири на ресторани контактираа со Banco Alimentare за 
да преземе околу 50 тони храна од целата земја.

Општините, Граѓанската заштита, угостителските 
компании, општите пазари, компаниите за јавен превоз, 
Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana, и италијанскиот 
Црвен крст ги развија Општинските оперативни центри 
(на италијански COC) со цел да се централизира 
целиот синџирот на снабдување со храна и да се 
надминат затворањата на добротворните организации 
поради заштитата на волонтерите над 65 години.

#SOStegno straordinario, програма координирана од 
FBAO и Caritas Italiana финансирана од Banco BPM, успеа 
да преземе храна за поддршка на загрозени семејства. 
Caritas мораше да собере доволно храна да гарантира за 
1.250 купувања на производи за домаќинства месечно. FBAO 
беше вклучена во преземање на храна во вредност од € 
250.000 со цел да гарантира разновидност на производите 
во кошниците.

Federalimentare и Banco Alimentare ги здружија силите за да се 
соочат со пандемијата и да им помогнат на најзагрозените. Многу 
поврзани компании за време на периодот на Велигден донираа 
прехранбени производи во вкупна количина од повеќе од 100 тони.

Италијанското Министерство за земјоделство, храна и шумарски 
политики финансира преземање храна од секторите на ладни 
меса, млечни производи и овошје и зеленчук непродадени поради 
затворањето на рестораните во вредност од €300.000.000. Од октомври, 
Banco Alimentare почна да врши редистрибуција на добротворни 
организации и ќе продолжи со таквите активности во наредните месеци.

Италија

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа 
криза во можност за нашата 
организација значи да се продолжи 
со активностите што ги извршуваме 
од март: нашата редовна дејност во 
вонредна ситуација. Ние сметаме 
дека е важно сите сериозно да 
размислат која е нивната задача во 
време на криза.

Џовани Бруно, Претседател

Дознајте повеќе за ова
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ширум земјата, од 
март 2020 година
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Maisto bankas, Банката за храна во 
Литванија, работи со полн капацитет и 
покрај овие тешки услови.

На почетокот на пандемијата, 
Maisto bankas пријави пад од 25 % 
во бројот на мали добротворни 
организации кои се затворија 
поради неможноста да работат, 
што доведе до зголемување на 
бројот на лица на кои им е потребна 
поддршка на местата каде што не 
работат добротворните организации. 
Останатите 75 % од организациите 
партнери кои соработуваат со Maisto 
bankas работат со ист или поголем обем. 

Maisto bankas започна кампања за собирање 
нерасиплива храна во најголемите синџири 
за дистрибуција на Литванија, во која се 
бараа донации во храна и вишок храна.

Според очекувањата, во првите денови на 
КОВИД, Maisto bankas претрпе недостиг 
на волонтери, па затоа тие се приклучија 
на националната кампања за регрутирање 
на нови волонтери, работејќи дури со 
компании кои обезбедуваа такси услуги 
за да промовираат волонтери од нивните 
возачи да помогнат во испораката на 
храна.

Литванија

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето на 
оваа криза во можност за нашата организација значи 
зголемување на свесноста. Пандемијата ни постави 
предизвик за да им се помогне на изолираните луѓе 

и семејствата под стрес, но ни даде и можност да 
здружиме поголем број волонтери и донатори во 

акција за помош на засегнатите лица. Пандемијата ја 
зголеми свесноста за нашата работа и ни даде можност 

да вклучиме повеќе луѓе и бизниси во иднина.

Симонас Гуревичиус, Директор

Дознајте повеќе за ова
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од малите добротворни 
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за помош во храна
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Malta Food Bank Foundation (MFBF) бележи повеќе-
кратно зголемување на барањата за помош. Барањата 
за дополнителна помош дојдоа од НВО кои изгубија 
многу извори на финансирање и од семејства со еден 
родител кои се соочија со недостаток на средства 
поради намалените приходи.

И покрај тешкотиите, почнаа и нови иницијативи. 
Компании, НВО, поединци и вработени од приватни 
компании, вклучувајќи локална банка, како и други 
вработени од владините сектори, собраа пари и 
купија храна која беше донирана на MFBF. Увозниците 
и малопродажните објекти донираа вишок храна на 
MFBF само во последниот месец, а MFBF забележа 
огромен пораст во донациите на храна. 

Една конкретна иницијатива којашто заслужува да се 
спомне е за готвачот кој мораше да го затвори ресторанот 
поради целосното затворање. Тој собра вишок состојки 
од различни донатори и подготвуваше оброци за луѓе 
кои имаа потреба од помош во неговиот ресторан. MFBF 
целосно соработуваше со оваа иницијатива со донирање 
на вишок месо на MFBF и готвачот подготвуваше хранливи 
свежи оброци, кои потоа MFBF ги редистрибуираше на 
партнерите добротворни организации.

Донацијата на комбе со фрижидер/ладилник дополнително 
сочува храна затоа што за време на пандемијата со 
КОВИД-19 MFBF можеше да прима и врши редистрибуција 
на вишок замрзната и ладна храна што беше донирана.  
Дополнително, MFBF успеа да сочува огромна количина 
на храна од вишокот на овошје и зеленчук кои биле на 
пазарот и кои инаку можеше да се расипат.

Малта

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 
значи отворање нови хоризонти со нови контакти 

воспоставени за време на пандемијата.  Овој период 
ja инспирираше MFBF да биде повеќе видлива и 

активна во преземање иницијатива за едуцирање на 
јавноста за чување на сета храна, особено хранлива 

храна која што инаку би се фрлила.

Ирене Шембри, 
Основач/Претседавач M
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Groente & Fruitbrigade сочува 1.000.000 килограми овошје 
и зеленчук од фрлање и ги испорачува до Voedselbanken 
Nederland од 2018 година, благодарение на вклучувањето 
на волонтери и нови добавувачи.

Во овој период се чини дека е уште поважно од порано е 
да се обезбеди овошје и зеленчук за најсиромашните луѓе 
во Холандија. Со оглед на важноста на помошта во свежа 
храна, Groente & Fruitbrigade е посветена на проширување 
со нови локации.

Voedselbanken Nederland почна со проба во летото 
2018 година да добие повеќе овошје и зеленчук во 
пакетите со храна. Добавувачите се компании за 
овошје и зеленчук кои го донираат нивниот вишок. Тоа 
се производи со овошје и зеленчук со дамка или малку 
различен облик или боја, коишто се сепак совршено 
соодветни за консумација.

За речиси 1 година, Groente & Fruitbrigade собрала 
над 1.000.000 килограми овошје и зеленчук. Со ова, 
организацијата поддржала приближно 88.000 лица 
неделно преку Voedselbanken Nederland.

Со кризата од коронавирусот, снабдувањето со свежа 
храна на Voedselbanken Nederland е поважно од кога било. 
Амбицијата на тимот е да им обезбеди на сите корисници 
на Voedselbanken Nederland во Холандија по 1 kg овошје 
и зеленчук неделно.

Холандија

Ние имаме доверба дека можеме да се справиме 
со предизвиците што 2021 година несомнено ќе 
ги донесе. Минатата година добивме масовна 
поддршка од целото општество. Преплавени 

сме од сите придонеси и донации од компании, 
фондации, поединци.

Лео Вијнбелт, Претседавач 
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Секојдневните активности на Банката за храна 
Македонија во Северна Македонија не престануваат 
и во овој период на кризна состојба придонесуваат со 
поддршка на најранливите лица. 

Банката за храна Македонија е единствената организација 
во Северна Македонија којашто обезбедува помош на 
лица и семејства кои имаат потреба од помош. Всушност, 
по неколку апели и максимални ангажмани на сите 
членови и волонтери, Банката за храна Македонија успеа 
да преземе вишоци храна и изврши редистрибуција на 
храна и хигиенски материјали во неколку општини. Сè 
повеќе општини приоѓаат и ја прифаќаат Банката за 
храна Македонија како вистински систем за соочување 
со проблемите на гладот и сиромаштијата.

Поддржани се над 4.000 домаќинства и понатаму 
ќе се поддржуваат во претстојниот период, во 
зависност од операторите и нивната количина на 
вишоци од храна. Дополнително, многу компании 
одлучиле да донираат на Банката за храна 
Македонија главно вишок храна за редистрибуција.

На крај, но не помалку важно, за време на пандемијата 
со КОВИД-19, Претседателот на Северна Македонија 
одлучи да ја поддржи и да се приклучи на Банката 
за храна Македонија во овој период на предизвици.

Северна 
Македонија

Дознајте повеќе за кампањата

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа криза во 

можност за нашата организација значи 
солидарност, што е предизвикувачка 
формула ако сакаме да ја сочуваме 

храната и да ги нахраниме луѓето на кои 
им е потребна помош. Ние сме овде да ги 

поддржиме најзагрозените, но потребни се 
активности и поддршка од сите чинители. 

Душко Христов, Претседател
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Иако ситуацијата со КОВИД-19 направи дополнителен притисок 
на Food Banks Norway, тие се прилагодија и брзо и ефикасно 
реагираа на епидемијата на КОВИД-19. Од неделата кога 
националните мерки за социјално дистанцирање беа 
воведени кон крајот на март, до крајот на мај, кога 
почна намалување на рестрикциите, Food Banks 
Norway презема и изврши редистрибуција на 
рекордни количини на вишок храна. 

За да се оцени реакцијата на Food Banks 
Norway за време на епидемијата со КОВИД-19, 
дистрибуирана е анкета до нејзините партнер 
организации. Резултатите од анкетата покажу-
ваат дека 82 % од организациите беа задоволни 
со количината, квалитетот и разновидноста на 
храната за време на пандемијата.

Food Banks Norway објави и извештај за влијанието 
на пандемијата со КОВИД-19 на нејзината мрежа на 
норвешки банки за храна и организациите партнери.

Иако пандемијата донесе многу ограничувања, 
истовремено направи простор за можности и 
иновации. Преку проектот Matsentralen Kitchen, 
Банките за храна во Осло и Берген успеаја да ги 
претворат вишоците состојки што биле првично 
наменети за комерцијални кујни, во готови јадења 
за редистрибуција преку организациите партнери. 

Друг проект што овозможи Food Banks Norway да 
може и да прими големи количини на вишок храна и 
да обезбеди коректна дистрибуција на храна преку 
мрежата, беше проектот за Интерна редистрибуција, 
која преку дарежливи економски придонеси од неколку 
чинители, овозможи размена на храна во рамките на 
мрежата на ефикасен и професионален начин. 

Норвешка

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа 
криза во можност за нашата 
организација значи зајакнување 
на улогата на Банките за храна 
во намалувањето на остатоци од 
храна и сиромаштија.

Кристиано Ауберт, Претседавач на 
Одборот
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Како резултат на мерките на претпазливост 
наметнати со КОВИД-19, неколку порту-
галски добротворни организации кои 
работат со Federaçao Portuguesa dos 
Bancos Alimentares (FPBA) ја суспенди-
раа нивната дејност, со што се намали 
снабдувањето со храна за голем број 
на загрозени лица. Сепак, некои од 
овие организации, со помош на волон-
тери, можат да се реорганизираат и да 
извршат редистрибуција на храна на 
оние на кои им е најпотребна.

Свесни за оваа драматична ситуација, 
којашто расте секој ден, FPBA во 
партнерство со ENTRAJUDA ја стартуваше 
„Rede de Emergência Alimentar“ (Мрежа за 
храна во итни случаи). 

Се организира да ја покрие целата земја, 
систем што со сите собрани информации, 
овозможува да се даде помош во храна и 
да се испорачаат оброци до сите што се 
осамени и во безнадежна ситуација.

FPBA е присутна во овој предизвикувачки момент 
каде што луѓе на кои им е потребна помош се 
повеќе од подготвени за поддршка и надеж.

Португалија

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 
значи одговарање на порастот на побарувачката 
и продолжување со секојдневната работа 
благодарение на иновативна технолошка 
платформа со која се мобилизираат повеќе 
волонтери кои придонесуваат да се помогне на 
многу семејства кои имаат потреба од помош. 
Членките на FPBA уште еднаш се признаени како 
организација од доверба во Португалија којашто 
е секогаш присутна за лица на кои им е потребна 
помош. Следната година ќе биде подобра.

Изабел Жонет,  
Претседател 
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Дури и ако 2020 година беше полна со 
предизвици поради мерките за борба против 
пандемијата со КОВИД-19, Banca pentru 
Alimente Bucuresti (BpA) со задоволство 
забележа дека нови малопродажни компании, 
производители или дистрибутери го свртеле 
нивното внимание кон BpA и имплицитно кон 
спречувањето на фрлање храна.

Со цел да сочуваат што е можно повеќе храна 
од количините примени од секторот HORECA 
(хотелиерство и угостителство), особено млечни 
производи, Banca pentru Alimente Bucuresti 
одлучи да ја подели со други регионални банки 
за храна во Романија.

Меѓу проектите од оваа година, важно е да 
се спомене поддршката на луѓето што се 
хоспитализирани во воена болница преку 
партнерство со неколку корпорации.

Преку проектот „Ние не правиме пауза“, 
Banca pentru Alimente Bucuresti им помогна 
на повеќе од 500 загрозени семејства од 
предградијата на Букурешт или од селата 
од околните општини со 3.500 пакети храна.

Banca pentru Alimente Bucuresti исто така 
соработуваше со НВО кои имаа потреба од 
простор за складирање и редистрибуција како 
дел од нивните донации. 

Романија

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 

значи солидарност и поблиска соработка со 
други регионални Банки за храна од Романија 

во рамките на неодамна отворениот Национален 
сојуз и заедничка борба против остатоци од 

храна и несигурност со храната, во контекстот на 
законодавството ажурирано во 2020 година. 

Габриел Сеску, Претседател 
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храна е сочувана од BpA и нејзината национална 
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Banka Hrane Beograd (BHB) успешно 
обезбеди огромни количини храна за 
најранливите групи за време на во-
нредната состојба во Србија, во 
април - мај. Прво, со вклучу-
вањето во голем проект под-
држан од Градот Белград, BHB 
придонесе кон подготовката на 
178.000 пакети за пензионерите 
и потоа, во акција со Секре-
таријатот за социјална зашти-
та, на 7.300 пакети со храна за 
хендикепирани лица и деца со 
посебни потреби од 17 општини 
во Белград. 

По периодот на вонредна состојба, 
донациите во храна прогресивно се намалија 
затоа што повеќето големи компании ја фокусираа 
нивната помош на редовните и новите специјални 
болници креирани поради КОВИД-19, според 
препораките дадени од Владата на Србија 
примарната поддршка да се даде на нив.

И покрај порастот на барањата за помош 
во храна и многуте наши апели упатени до 
компаниите, реакцијата беше и сè уште е слаба. 
BHB исто така се обиде да обезбеди храна 
преку платформа за донации, со формирање на 
СМС број за хуманитарна помош, зајакнување 
на објавите на социјалните медиуми, итн., но 
резултатите беа слични. 

Србија

Немања Недовиќ, 
Претседавач на Одборот

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 
значи зајакнување на нашите интерни капацитети 
како и нашиот однос со сите релевантни актери 
во општеството и нивно проширување со цел 

да можат заедно поадекватно да одговорат 
на растечките барања од ранливи лица преку 

солидарност.
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178.000 
пакети храна се доставени 
од BHB на пензионерите во 
периодот април - мај 2020 година
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Potravinová Banka Slovenska е најголемата 
организација за спречување на фрлање храна во 
Словачка. Во 2020 година, Potravinová Banka 
Slovenska се соочи со многу предизвици, главно 
поврзани со пандемијата на КОВИД-19. 

Од март 2020 година, Potravinová Banka 
Slovenska обезбедува секојдневна под-
дршка на граѓаните ширум земјата. Кон-
кретно, ситуацијата во маргинализирани-
те ромски заедници во Источна и Јужна 
Словачка беше најкомплицирана затоа 
што тие имаат многу лош пристап до 
храна. Три заедници беа во карантин 
повеќе од 30 дена (Кромпачи, Жехра и 
Бистрани) и Potravinová Banka Slovenska 
им помогна со храна, заедно со Словач-
ките вооружени сили и со канцеларијата 
на полномошникот на Владата на Републи-
ка Словачка за ромските заедници. Potravinová 
Banka Slovenska исто така ги поддржуваше и здрав-
ствените работници, социјалните работници на терен 
и волонтерите кои беа во првите линии во борбата 
со пандемијата. Од март до октомври 2020 година, 
Potravinová Banka Slovenska донираше повеќе од 
2.000 тони храна. 

Дополнително, Potravinová Banka Slovenska 
организира онлајн програма за едукација за 
фрлање храна за ученици во средно училиште, 
планирана за јануари 2021 година. 

Словачка

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на 
оваа криза во можност за 
нашата организација значи 
реструктуирање на целиот 
систем на организацијата и 
соработка со партнерите за 
истиот да биде поефикасен за 
спречување на фрлање храна 
и свесноста за истото. Треба 
повеќе да се фокусираме на 
едукацијата и учеството на млади 
луѓе во нашите активности. 
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2.000 тони 
храна се редистрибуирани 
од Potravinová Banka 
Slovenska помеѓу март - 
октомври 2020 година
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SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE) 
е вклучена во хуманитарна активност со 
многу организации партнери, заедно 
со групи за граѓанска заштита во 
рамките на општините со кои се 
помага на повеќе од 10.000 лица.

Во периодот на велигденски-
те и божиќните празници, 
SIBAHE подготви пакети хра-
на за 40 семејства (секој со 
вредност од 150 до 250 евра).

Активностите продолжуваат, 
но покрај растечките количини 
на примени донации во храна, 
секоја донирана храна се смета 
како поддршка на SIBAHE.

SIBAHE останува активна за време на 
целиот период на кризата со КОВИД-19. 
Сведоци сме на растечка побарувачка за 
помош во храна, посебно од семејства и 
поединци - овој пораст на побарувачката 
е најмалку околу 30 %.

SIBAHE учествува во работна група на 
национално ниво која подготвува стратегија 
за начини на намалување на фрлање храна 
во рамката на SDG 12.3. 

Словенија

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа криза 
во можност за нашата организација 
значи барање можности за надградба 
на сите капацитети, со цел да бидеме 
поефективни и подобро да реагираме 
во нашите работни задачи, за да 
можеме да понудиме поддршка за 
оние на кои им е потребна помош.

Ален Новит, Директор
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30 
зголемена 
побарувачка за 
храна во периодот 
на КОВИД-19
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По многубројни редистрибуции на храна од почетокот 
на пандемијата, Partage во Швајцарија останува на 
борбената линија.

На почетокот на целосното затворање, Partage 
иницираше дистрибуција на ваучери за луѓе на кои 
им е потребна помош. Од 8 јуни до 11 јули, со акцијата 
„Genève solidaire“ ги повикавме граѓаните на Женева да 
дадат донации во натура директно во супермаркетите. 

Кантонот Женева исто така го поддржува Partage со 
вонреден грант, како поддршка на неговите активности.  

Дополнително, почнувајќи од вторник, 16 јуни, полни 
кеси производи беа дистрибуирани на неколку места 
во градот. Секоја кеса содржеше триесет прехранбени 
и хигиенски производи. Дистрибуцијата започна и 
ќе продолжи во претстојните месеци. 

Швајцарија

Во пресрет на 2021 година, 
трансформирањето на оваа криза во 

можност за нашата организација значи 
поттикнување на целиот тим на Partage и 
чинителите вклучени во борбата против 

несигурност во храната и фрлањето 
храна во Женева да развијат активно 

партнерство кое се надеваме дека ќе се 
зголеми во наредните години. 

Марк Нобс, Директор
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И покрај кризата со КОВИД-19, KCCF Food 
Bank станува појака и се чувствува социјално 
поодговорна од кога било претходно.  Како 
што се шири пандемијата на коронавирусот 
во Украина, KCCF Food Bank ги 
концентрира заложбите во три насоки:

• поддршка за пациентите 
и медицинскиот персонал 
во болниците за КОВИД 
и медицинскиот помошен 
персонал за итни случаи

• поддршка за загрозени лица 
преку НВО ширум земјата

• зајакнување на безбедносните 
политики - како за прехранбените 
производи, така и за луѓето со кои се 
комуницира, вклучувајќи го персоналот 
на донаторите, колегите од KCCF Food 
Bank, волонтерите и примателите.

Од самиот почеток на пандемијата, 
вклучените големи донатори на храна на 
KCCF Food Bank ги зголемуваат донациите, 
помагаат со испораката, така што KCCF Food 
Bank успешно опслужуваше 45 % повеќе 
луѓе во споредба со вкупниот број на луѓе 
поддржани во 2019 година. Персоналот 
и постојаните волонтери се справија со 
зголемените активности во овие тешки времиња, 
останаа смирени, позитивни и трудољубиви. 

Украина

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето 
на оваа криза во можност за нашата организација 
значи проширување на соработката со тековните 

добавувачи во насока на логистика, за да ги 
обединат заложбите на сите учесници во синџирот на 
снабдување со храна кои имаат можност и желба да 

ја подобрат ситуацијата со несигурност со храната во 
Украина, така што ќе им помогнат на загрозените лица 

со чување на храна од фрлање и подобрување на 
животната средина.

Володимир Иванов, 
Раководител на 

Одборот 
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зголемување на бројот на 
лица поддржани од KCCF 
Food Bank во 2020 година, 
во споредба со 2019 година
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Храна која прави разлика: FareShare испорачува 
квалитетен вишок храна од целата прехранбена 
индустрија и ја доставува до 11.000 добротворни 
организации и групи од заедниците ширум ОК, 
вклучувајќи училишни мензи, мензи за постари лица, 
засолништа за бездомници и кафулиња во заедниците.

Од почетокот на пандемијата, FareShare повеќе од двојно 
ја зголеми количината храна што се испорачува секоја 
недела како одговор на кризата. Во периодот на најтешката 
криза, FareShare обезбедуваше повеќе од три милиони 
оброци неделно и 90 % од опслужените добротворни 
организации очекуваат побарувачката да остане иста со 
нивоата на кризата или да се зголеми во текот на зимата.

Многу од добротворните организации мораа да 
ги прилагодат нивните услуги за да се справат со 
предизвиците наметнати од КОВИД-19. Мензите станаа 
услуги за достава на пакети, а центрите во заедниците 
носат производи до врата за ранливите лица.

За да се справи со побарувачката, FareShare обезбеди 
дополнителен магацински простор во 11 регионални центри. 
FareShare ги преуреди работните процедури за да овозможи, 
каде што е возможно, социјално дистанцирање во магацините, 
инвестираше во дополнителна опрема за лична заштита со 
цел да ги заштити вработените и волонтерите, и воведе нови 
мерки за хигиена и миење раце за луѓето да бидат постојано 
безбедни и да го намали ризикот од заразување.

Обединето 
Кралство

Во пресрет на 2021 година, трансформирањето на 
оваа криза во можност за нашата организација значи 
ангажирање на што е можно повеќе бизниси, владини 

агенции, добротворни организации, и поединци со 
цел да се препознае дека глад постои во нашите земји, 
да се препознае фрлањето на совршено добра храна 

што постои во нашите земји, и заедничка работа за 
драстично намалување на влијанието на животната 

средина и истовремено намалување на нивоата на глад.

Линдзи Бозвел, ГИД
Прочитајте повеќе информации
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Признание
European Food Banks Federation сака да изрази 
искрена благодарност на своите членки за нивната 
секојдневна посветеност во спречувањето на 
фрлање храна и намалување на несигурноста 
во храна во овие времиња на предизвици. 
Постојаните и неуморните активности на членките 
не FEBA ширум Европа навистина имаат ефект и 
даваат опиплив придонес во овој тежок период.

European Food Banks Federation исто така ја користи 
оваа можност да изрази благодарност и признание 
на Европската комисија за нејзината конкретна 
поддршка во градењето на капацитетите на FEBA и 
за подобрување на експертизата со цел да се обезбеди 
ефективна и професионална редистрибуција на храна 
за да се соочиме со денешните и идните предизвици. 

Нема подобро време отколку во време на криза да се 
има поддршка од партнерите како што се оние кои се 
со нас. Благодарност до Advanz Pharma, AIDA Cruises, 
American Airlines, Amplitude Inc., Apption Labs Inc., Bank 
of America Charitable Foundation, Ben Kelway Studio 
Ltd, BlackRock, Bloomberg, Blue Yonder, BNY Mellon, 
Brambles, Bright Funds Foundation Fund, CAF America, CAF 
Canada, Campofrío Food Group, Cargill, Chubb Charitable 
Foundation, Ciano International, Confluent, Contentsquare, 
Corinium Global Intelligence, Costa Crociere, Delamere 
Diary, Delta Airlines, Digital Realty, Eat Well Global, EDP 
Renewables, Elanco Foundation, Envista Forensics, 
Esposito Research & Strategy Ltd, Eurostep, Everis, F5, FMI 
Agency, General Mills Foundation, Google, Harvard Business 
Publishing, Hines, IHG Hotels & Resorts, Incentive Awards, 
Intercontinental Exchange, International Paper, Immunity 

Festival, Kallidus Group, Kellogg Company и нејзините добротворни партнери, 
Kronos, LogDNA, Logility Inc., LyondellBasell, Massive Media, McDonald’s, METRO 
Group, NetMotion Software, Nestlé EMENA, Orthofix, Otsuka Pharmaceuticals 
Europe, Outthinker, PENNY International, Prologis Foundation, Proofpoint, RSA 
Group, Savencia Holding, Schur Flexibles, Schweitzer Engineering Lab., S&P Global, 
Symphony, Synopsys Inc. & The Synopsys Foundation, Texas Instruments, The 
Global FoodBanking Network, The Vegetarian Butcher, TJX Europe, Tokio Marine 
HCC, UK Online Giving Foundation, van Riessen Familierecht, Whirlpool, Wonderful 
Giving Fund, Xerox, Zartis и Zscaler *.

Посебна благодарност до сите вработени на нашите корпоративни 
партнери кои нѐ поддржуваат, го користат нивното слободно време 
за нивната имагинација и креативност. 

Благодарни сме на сите поединци кои го посветуваат нивното време 
и ресурси на European Food Banks Federation. Секоја донација, дури 
и најмала, има неограничена вредност за нас. 

На крај, посебна благодарност на 32.280 Банкари за храна и на 
волонтерите од 430 Банки за храна ширум Европа: вашите заложби 
покренаа бран на солидарност што дозволи да се продолжи, и 
покрај тешкотиите, да се редистрибуира храна на добротворните 
организации кои секој ден ги задоволуваат потребите на лицата 
што се најмногу погодени од кризата. 

Никогаш порано не сме сфаќале колку се важни луѓето кои ни се блиски. 
Ја изразуваме нашата благодарност за вашата поддршка и близина во 
овој момент. Да се работи со вас е привилегија и се надеваме дека ќе 
ја имаме таа чест во денешно време и во претстојните години. 

Информациите се последен пат ажурирани на 14 декември 2020 година.*
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