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Správa od
predsedu

Spolupráca v boji proti
pandémii COVID-19
Od marca predstavuje pandémia COVID-19
bezprecedentnú výzvu v celej Európe, ktorá narúša
normálny chod ľudských životov a má vážne dopady na
našu spoločnosť a hospodárstvo.

Spôsobom, ako z tejto pandemickej krízy
vyjsť lepšie, spoločne a posilnení, môže byť
práve solidarita. Príležitosť znovuobjaviť
dôležitosť iných ľudí, najmä tých najviac
znevýhodnených, a vrátiť nás ku koreňom
našej misie, našej každodennej činnosti
Potravinových bánk v Európe. S podporou
ostatných - verejných orgánov, podnikov,
charitatívnych organizácií, dobrovoľníkov a
občanov - môžeme napriek nepriazni osudu
spolu rásť a vrhať pozitívne svetlo na lepšiu
budúcnosť.

Jacques Vandenschrik, predseda,
European Food Banks Federation

13. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila Európu za epicentrum
pandémie COVID-19 *. Niektoré krajiny, ako napríklad Taliansko a Španielsko, boli
postihnuté ako prvé a čoskoro potom sa koronavírus rozšíril na celý kontinent
s okamžitými evidentnými sociálno-ekonomickými dôsledkami.

Pandémia uvrhla mnohých ľudí zo dňa na deň do neistoty
a o to viac zdôraznila význam potravinovej bezpečnosti
v Európe.
V tejto súvislosti sa jednoznačnou prioritou stal prístup k potravinám, s dôrazom
na význam ľahko dostupnej, cenovo dostupnej, zdravej a vyváženej stravy
pre všetkých. O situácii svedčí množstvo záberov z každého kúta Európy,
napríklad dlhé rady pri vstupe do supermarketov alebo dobrovoľníci každodenne
zabezpečujúci dodávku jedla starším osobám, zdravotne postihnutým a
odkázaným ľuďom, ako aj rodinám, ktoré v tomto období čelia neočakávaným
ťažkostiam.
Po prvých mesiacoch krízy až do tejto jesene sa zdalo, že Európa má COVID-19
pod kontrolou. Európa je však opäť aktívnym centrom pandémie a zaznamenáva
dramatický nárast infekcií, ktorý zaťažuje kapacity nemocníc. Niektoré vlády
opäť zavádzajú tvrdý lockdown. V celej Európe sú každý deň hlásené tisíce
nových prípadov.
* WHO – Svetová zdravotnícka organizácia - úvodné slová generálneho riaditeľa na brífingu
pre médiá ku konferencii o pandémii COVID-19, 13. marca 2020.
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Pandémia odhalila naše silné a slabé stránky
a zdôraznila význam miestnych spoločenstiev,
ktoré sú za silného spolupôsobenia verejných
orgánov, organizácií občianskej spoločnosti
a ostatných zúčastnených strán pripravené
spolupracovať pre dobro všetkých ľudí.
Je zrejmé, že pandémia mala obrovský vplyv na náš každodenný
život a ovplyvnila celý potravinový systém.

Pandémia COVID-19 bola budíčkom pre
European Food Banks Federation a našich
členov.
Od vypuknutia pandémie naši členovia každý deň čelia výzve
nielen pri získavaní potravín z potravinového dodávateľského
reťazca, ale aj pri zabezpečovaní ich bezpečného dodania
charitatívnym organizáciám. Naši členovia neprestajne neúnavne
získavajú nadbytočné potraviny na pomoc charitatívnym
organizáciám, ktoré živia ľudí v núdzi. Zdravotná pohotovosť
a následná sociálno-ekonomická kríza, najmä počas prvej
vlny pandémie COVID-19, sa v jednotlivých krajinách líšili, ale
všade je zrejmé, že kríza COVID-19 priniesla novú potravinovú
pohotovosť so zvýšeným dopytom po potravinách.
Naša posledná správa vydaná v septembri 2020 upozorňuje
na 30 % nárast dopytu po potravinách, ktorý sa v jednotlivých
krajinách pohybuje v rozmedzí od 6% do 90% a pramení z nových
objektov chudoby: nezamestnaní, rodiny s deťmi a starší ľudia
žijúci osamote. Naši členovia čelili podobným výzvam a navrhli
riešenia, ktoré môžu byť kľúčovými aspektmi pri zvládaní druhej
vlny a dlhotrvajúcej krízy vyvolanej pandémiou. Aj keď sa
kontexty môžu líšiť a riešenia šité na mieru môžu byť jedinečné,
výzvy sa zvyčajne prežívajú rovnako a riešenia sa opierajú o
motiváciu, inováciu a adaptáciu.

European Food Banks Federation (Európska federácia
potravinových bánk) uskutočnila 3 prieskumy – v apríli, júli
a septembri 2020 - s cieľom monitorovať a zhodnotiť vplyv
pandémie COVID-19 na jej členov a ich reakcie. Výsledky
boli zhrnuté v troch správach:

Súčasné výzvy a naliehavé potreby
Európskych potravinových bánk / Apríl 2020

Európske potravinové banky v Európe po
COVID-19 / Júl 2020

Európske potravinové banky dnes:
odhodlanie, tvorivosť a
otvorenosť k zmenám / September 2020

Európske potravinové banky: vlna solidarity v boji proti COVID-19

Hlavné body správ
Výzvy

Reakcie

•
•
•
•

Rastúci dopyt po potravinách
Zvýšenie počtu ľudí v núdzi
Nestabilné darcovstvo potravín
Narušenie logistických a
prepravných procesov
• Nedostatok OOP
• Nedostatok dobrovoľníkov
• Neočakávané náklady a pokles
finančných zdrojov

• Potravinové banky, až na niekoľko
výnimiek, zostali otvorené a fungujú
• Cieľ misie: zabrániť plytvaniu
potravinami a podporiť charitatívne
organizácie
• Zapojenie nových a mladých
dobrovoľníkov
• Úspešné aktivity na získavanie
finančných prostriedkov
• Nová spolupráca s firmami a
nadáciami
• Aktivity zamerané na podporu
verejnosti
• Nové a inovatívne prevádzkové
modely riadenia skladov
a administratívnych úloh
• Digitalizácia tradičných aktivít
(napríklad zbierok potravín)

European Food Banks Federation sleduje od
začiatku marca reakcie svojich členov na
krízu a zhromažďuje širokú škálu príbehov
preukazujúcich solidaritu.
Keď sa zdalo, že nedokážeme ochrániť našich obyvateľov, v mnohých
ohľadoch Európania - či už dobrovoľníci a zamestnanci potravinových
bánk a ich pridružených charitatívnych organizácií, tvorcovia politík,
podniky alebo súkromní občania - dokázali, že tvárou v tvár kríze
sú pripravení navzájom sa povzbudiť.

S cieľom uspokojiť okamžité potreby a
poskytnúť konkrétnu reakciu na núdzovú
situáciu European Food Banks Federation 21.
marca zverejnil otvorenú výzvu k solidarite
a zriadila Fond sociálnej núdze COVID-19
na presadenie činnosti svojich členov
a zabezpečenie toho, aby žiadne dobré jedlo
v snahe pomôcť charitatívnym organizáciám
nasýtiť ľudí v núdzi nevyšlo nazmar.
Reakcie na túto výzvu prekonali všetky očakávania. V danom
období mnohé spoločnosti prejavili svoju podporu poskytnutím
ekonomických príspevkov a prispeli k udržaniu každodenných aktivít
potravinových bánk. Vďaka tomuto konkrétnemu angažovaniu sa
medzi marcom až novembrom 2020 podporila European Food Banks
Federation svojich členov v 27 krajinách sumou vyše 4,2 mil. EUR na
akcie súvisiace s bojom proti pandémii COVID-19*.
Finančné prostriedky boli použité na konkrétne potreby: zvýšené
náklady na každodennú činnosť (nájomné, služby technickej
infraštruktúry atď.), zabezpečenie ďalších pracovníkov na zvládnutie
manipulácie so zvýšeným množstvom potravín, nové motorové vozidlá
na distribúciu potravín, digitálne nástroje na podporu komunikácie,
nové zariadenia pre sklady, OOP na ochranu dobrovoľníkov
a zamestnancov, nové IT systémy skladov a mnoho ďalších.
* Tieto čísla sa týkajú obdobia od 1. januára do 15. októbra 2020.
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Okrem toho mnohé spoločnosti v rámci svojho hlavného predmetu
podnikania darovali potraviny alebo iný tovar ako sú OOP, preprava,
kartónové škatule. Nakoniec sa veľa spoločností rozhodlo rozšíriť
svoj záväzok aj na svojich zamestnancov, ktorých ich navrhujú
a zapájajú do finančných zbierok na podporu európskych
potravinových bánk.

Európske potravinové banky svojím
odhodlaním, neustálymi inováciami
postupov a rozsiahlym pokrytím území
dávajú najavo silu prispôsobiť sa novému
náročnému obsahu zabezpečujúcemu
bezpečné prerozdeľovanie potravín
charitatívnym organizáciám.
Experimentujú tiež s mnohými novými prevádzkovými modelmi
a procesmi. Keď pandémia COVID-19 spôsobila zatvorenie všetkých
podnikov ponúkajúcich tovar a služby, ktoré nie sú nevyhnutné
pre život, ako sú kaviarne a reštaurácie, mnohé z nich kontaktovali
Európske potravinové banky, aby nemuseli svoje nadbytočné
zásoby vyhodiť. Napríklad jedlo od doby, kedy sa práca z domu stala
štandardom, sa zhodnocovalo jedlo z jedální európskych inštitúcií v
Bruseli. V niektorých krajinách potravinové banky pripravovali jedlá
alebo vytvárali potravinové balíčky pre organizácie v prvej línii,
takže zostávalo už len rozniesť posledných 100 metrov cielených
donášok ohrozeným jednotlivcom, ktorí boli v izolácii.

Od začiatku pandémie až dodnes
je pomoc potravinových bánk stále
nevyhnutejšia, aby sa žiadne dobré jedlo
nevyhodilo do odpadu a nadobudlo novú
vzácnu hodnotu pre všetky charitatívne
organizácie, ktoré pomáhajú osobám,
ktoré to najviac potrebujú.

Z tohto dôvodu potravinové banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri
predchádzaní plytvaniu potravinami na sociálne účely, pri plánovaní
a snahách čeliť výzvam dneška a zajtrajška. V tomto období európske
potravinové banky sa tiež stali referenčným bodom pre potraviny darované
poľnohospodársko-potravinárskym reťazcom. Okrem pravidelných darov
nadbytočných potravín dostávali a spravovali aj zvýšené množstvo
trvanlivých potravín, ktoré im darovali spoločnosti ako odozvu na okamžité
potreby.

Pretože pandémia stále pokračuje, zaviazali
sme sa zabezpečiť našu každodennú činnosť
tak, aby sme zvládli krízu a vybudovali
odolnosť voči ďalším šokom v budúcnosti.
Táto kríza môže byť akcelerátorom inovácií
na podporu účinnosti a efektívnosti a na
vytvorenie priaznivého účinku na potravinový
systém ako celok.

Európske potravinové banky: vlna solidarity v boji proti COVID-19

FEBA naďalej poskytuje podporu
aj počas pandémie
Posilnený dialóg s našimi členmi, aby vďaka
digitálnym nástrojom boli v obraze, zdieľali
výzvy a budovali na poznatkoch
•
•
•
•

1 online konferencia predsedov s účasťou 23
predstaviteľov potravinových bánk
1 prezenčné a 3 online stretnutia EÚ
pracovnej skupiny s účasťou 82 predstaviteľov
potravinových bánk
8 online stretnutí odborných skupín pre členov
s účasťou 110 predstaviteľov potravinových bánk
2 online zasadnutia na zdieľanie zručností za
účasti 54 predstaviteľov potravinových bánk

Aktívny prístup k cieľu,
opatreniam a konaniu
•
•
•

3 prieskumy a 3 správy o dopade pandémie
COVID-19 na sieť FEBA
1 prieskum a 1 správa o realizácii FEAD (Fondu
európskej pomoci najchudobnejším osobám)
v roku 2019
realizácia projektu „Vyčíslenie dopadu
európskych potravinových bánk - z farmy na
stôl“ s 5 stretnutiami, 7 virtuálnymi prehliadkami
a prvým spustením online Observatória
sledujúceho potravinové dary

Inteligentná a inkluzívna komunikácia

Hmatateľná podpora konkrétnych potrieb

•

•

•

•
•

1 sociálna kampaň ku Dňu Európy podporená
Európskou komisiou
1 virtuálne podujatie o prvom medzinárodnom
dni povedomia o potravinových stratách
a plytvaní potravinami, na ktorom sa zúčastnilo
15 členov a účasť na 3 medzinárodných
konferenciách organizovaných FAO Brusel, FAO
ústredie a FAO NY
Interaktívne a tlačené správy zo stretnutí, 2 video
animácie
7 monitorovacích správ EÚ

•
•
•

Kontakty s vyše 120 firmami, nadáciami a
organizáciami
Viac než 50 firiem, nadácií a organizácií, ktoré
sa už zaviazali darovať vyše 4,3 mil. EUR
Vyše 4,2 milióna EUR už bolo prerozdelených 27
riadnym a pridruženým členom FEBA
Mnoho spoločností sa zaviazalo darovať v
prospech členov FEBA potraviny a materiálnu
pomoc (doprava, OOP, kartónové škatule atď.).

5

6

Európske potravinové banky: vlna solidarity v boji proti COVID-19

Príklady
najlepších
postupov od
členov FEBA v
Európe
Táto kapitola obsahuje
osvedčené postupy od 25 členov
FEBA - najmä pokiaľ ide o vplyv
pandémie COVID-19 a príspevok
konkrétnych organizácií k
predchádzaniu plytvaniu
potravinami a znižovaniu
potravinovej nespoľahlivosti v
tomto náročnom období.

Nórsko / s23
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Írsko / s17

Litva / s19
Holandsko / s21

Belgicko / s9

European Food Banks
Federation ďakuje všetkým
členom za ich príspevky. Okrem
toho veľké uznanie za ich
nepretržitú činnosť, ktorá denne
prispieva k výrazným zmenám v
Európe.

Nemecko / s14
Francúzsko / s13
Švajčiarsko / s29

Ukrajina / s30

Česká republika / s11
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Srbsko / s26
Portugalsko / s24
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Albánsko
Po zemetrasení v novembri 2019 došlo v Albánsku
k nárastu počtu ľudí v núdzi a mimoriadna situácia
pandémie COVID-19 celú situáciu ešte zhoršila.
Počas pandémie COVID-19 sa opätovné zužitkovanie
čerstvých potravinových produktov za jeden mesiac
strojnásobilo a Food Bank Albania prerozdeľuje viac
nadbytočných potravín, než kedykoľvek predtým.
Food Bank Albania sa podarilo zariadiť chladiacu
miestnosť pre čerstvé potraviny, aby bolo možné
potraviny dlhšie roznášať. Food Bank Albania súčasne
zvýšila odber čerstvých potravín z ďalších miest
a zmapovala hlavné miesta nadbytku čerstvých
potravín.
Zvýšenie darov nadbytočných potravín a nová
chladiaca miestnosť umožnia Food Bank Albania
podporiť viac charitatívnych organizácií a verejné
kuchyne v takmer všetkých oblastiach krajiny.

Prečítajte si viac aktuálnych
informácií z Albánska počas
pandémie COVID-19

Pri pohľade na rok 2021 premena krízy na príležitosť
pre našu organizáciu znamená pokračovanie boja za
naše poslanie poskytovať čerstvé a výživné potraviny
všetkým ľuďom a tešiť sa zo všetkých darcovských
firiem a partnerov, pretože naďalej pracujeme na
cieľoch blízkej budúcnosti, ktorá prinesie priaznivejšie
právne predpisy týkajúce sa potravinových darov.

Wilma Verburg, predsedníčka predstavenstva
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Rakúsko
Spoločnosť Macro Group - majiteľ tureckého
reťazca supermarketov „Etsan“ a dlhoročný
partner a sused spoločnosti Wiener Tafel
na viedenskom veľkoobchodnom trhu bola jednou z prvých spoločností, ktoré
zareagovali, keď spoločnosť Wiener Tafel
začiatkom roka požiadala v marci o
pomoc pri prvom lockdowne, najmä
keď požiadala o tovar dlhodobej
spotreby pre charitatívne
organizácie podporované
spoločnosťou Wiener Tafel.
Aj napriek mimoriadne
náročným časom si zamestnanci
spoločnosti Macro Group
predsa našli čas na prípravu
stoviek balíčkov potravín pre
spoločnosť Wiener Tafel. Balíčky
obsahovali širokú škálu trvanlivých
potravín, ako sú konzervy, olej,
mliečne výrobky, ako aj hygienické
potreby. Boli veľmi dobre prijaté približne
100 charitatívnymi organizáciami, ktoré sú
podporované vo viedenskom regióne.
Spoločnosť Macro Group je dobrým
spolupracovníkom spoločnosti Wiener
Tafel a príkladom osvedčených postupov
s rýchlou a účinnou pomocou, ak je
niekto v núdzi, najmä v období pandémie
COVID-19.

100

charitatívnych
organizácií –
presne toľko sa ich
podarilo podporiť vo
viedenskom regióne

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy
na príležitosť pre našu organizáciu znamená
preskúmať nové spôsoby spolupráce
s dlhodobými a silnými partnermi.
Alexandra Gruber, generálna riaditeľka
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Belgicko
Členovia Fédération Belge des Banques Alimentaires /
Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA)
zohrávali v prvej vlne koronavírusovej krízy dôležitú
úlohu.
Počet ľudí, ktorí žiadali o potravinovú pomoc
v prvých mesiacoch, dosiahol neslýchané úrovne.
Počet dospelých a detí sa zvýšil z približne 170 000
vo februári na skoro 195 000 v máji, čo predstavuje
nárast o takmer 15 %. Tento nával spôsobil obrovský
nárast v prerozdeľovaní potravín. Od marca do júna
2020 bolo prerozdelených o 55,4 % potravín viac
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho
roka.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy
na príležitosť pre našu organizáciu znamená
pokračovať v snahách zlepšiť spoluprácu
s miestnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi
v oblasti znižovania chudoby.

Členovia FBBA v Belgicku prešli ťažkou skúškou,
ale vďaka úžasnej vlne solidarity a spontánnej
mobilizácii mnohých dočasných dobrovoľníkov
bola distribúcia potravín zabezpečená vo veľkom
rozsahu. Výnimočná finančná podpora od inštitúcií,
vlády, spoločností a jednotlivcov pomohla FBBA
počas prvej vlny pandémie COVID-19 uspokojiť
zvýšený dopyt.
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viac potravín bolo prerozdelených v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka
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Kríza COVID-19 tiež zvýraznila dôležitosť Fondu
európskej pomoci najchudobnejším osobám (FEAD),
bez ktorého by prišlo k výrazným problémom
potravinového zásobovania.

Jef Mottar, generálny riaditeľ
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Bulharsko
Bulgarian Food Bank je uznávaným
partnerom potravinárskeho priemyslu
pri premene nadbytočných potravín na
hodnotné sociálne programy.
Rok 2020 je v mnohých ohľadoch náročným
rokom a pandémia COVID-19 priniesla
so sebou dodatočný tlak, či už
finančný alebo organizačný.
Do konca novembra 2020
Bulgarian Food Bank
zachránila a distribuovala
potraviny v hodnote
približne 800 000 BGN
(400 000 EUR), zatiaľ čo
za rovnaké obdobie roku
2019 mala zachránená
cena hodnotu 550 000
BGN (275 000 EUR). Je to
spôsobené väčšou reakciou
na krízu zo strany spoločností
potravinárskeho priemyslu a
celej spoločnosti.

100 000

EUR

bolo venovaných na podporu
práce Bulgarian Food Bank

Mimoriadne inšpirujúcim príkladom bolo
dvojhodinové mediálne podujatie vysielané
v televízii aj online, počas ktorého sa
na podporu práce Bulgarian Food Bank
vyzbieralo viac ako 200 000 BGN (100 000
EUR).

Pri pohľade na rok 2021 premena krízy na
príležitosť pre našu organizáciu znamená
posilnenie kapacity dodávať jedlo do
vzdialenejších miest a do ďalších organizácií,
ktoré sa starajú o ľudí v núdzi.

Tsanka Milanova,
výkonná riaditeľka

Bulgarian
Food
Bank

Collecting food,
donating hope.

Európske potravinové banky: vlna solidarity v boji proti COVID-19

Česká
republika
Česká federace potravinových bank (ČFPB) v posledných
mesiacoch zachránila tony potravín zo školských jedální
a ovocných programov, ktoré by sa kvôli zatvoreniu škôl
inak zbytočne vyhodili.
Okrem toho členovia ČFPB boli mimoriadne zapojení
do prerozdeľovania potravín ľuďom v núdzi, najmä za
pomoci mestských zastupiteľstiev a obecných orgánov.
Vďaka každodennej činnosti členov ČFPB boli výrobky ako
mlieko, syry a ovocie prerozdelené ľuďom v núdzi, ale aj
starým alebo postihnutým ľuďom, či len mnohodetným
matkám. Akcia sa realizovala v spolupráci s Ministerstvom
poľnohospodárstva.

Zistite viac
informácií

Členovia ČFPB v Českej republike tiež zabránili plytvaniu
potravinami v sektore HORECA a v školských jedálňach.
Počas krízy COVID-19 České potravinové banky a Tafel
Sachsen e.V. podporili cezhraničnú spoluprácu v boji
proti odpadu s cieľom pomôcť osobám, ktoré to najviac
potrebujú.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na príležitosť
pre našu organizáciu znamená rast a zlepšovanie našich
procesov opätovného využitia a prerozdeľovacích procesov
v spolupráci so zainteresovanými stranami, partnermi
a vládou. Spolu môžeme pomôcť väčšiemu počtu ľudí
a efektívnejšie bojovať proti plytvaniu potravinami.

Veronika Láchová, generálna riaditeľka
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Estónsko
Počas lockdownu sa mnohé reštaurácie
rozhodli využiť svoje nadbytočné potraviny
na výrobu hlboko zmrazených polievok
pre Toidupank, potravinovú banku
v Estónsku. Dobrovoľníci a sociálni
pracovníci nosili polievky starším
a chorým ľuďom, ktorí nemohli
opustiť svoje domovy.
Mnoho ďalších spoločností
(dovozcovia, hotely, kúpele,
trajektové spoločnosti,
potravinoví zásobovatelia
leteckých spoločností, výrobcovia
potravín, kiná, supermarkety atď.)
tiež darovalo Toidupank nadbytočné
potraviny.

450

kg
potravín bolo
darovaných Estónskej
potravinovej banke
Toidupank

Napríklad estónska plavebná prepravná
spoločnosť Tallink darovala potravinovej
banke Toidupank takmer pol tony potravín.
Spoločnosť Tallink na svojom účte na sociálnej
sieti uviedla, že k tomuto kroku sa odhodlala
kvôli mimoriadnym opatreniam vlády a preto, že
jej lode väčšinou kvôli pandémii koronavírusu
prestali premávať na pravidelných linkách.
Potraviny zahŕňajú salámy, syr a sušienky.
„Kvôli mimoriadnej situácii je v dnešnej dobe
niekoľko vecí inak - lode stoja v prístave a veľké
zásoby potravín v chladničkách,“ napísala
spoločnosť Tallink na svojej stránke na sociálnych
sieťach.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto
krízy na príležitosť pre našu organizáciu
znamená, že viac ľudí chápe význam
potravinovej pomoci a potravinových
bánk. Z tohto dôvodu by mohlo byť
viac ľudí, firiem a miestnych samospráv
ochotných potravinové banky podporiť.

Piet Boerefijn, zakladateľ a manažér

Európske potravinové banky: vlna solidarity v boji proti COVID-19
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Francúzsko
Fédération Française des Banques Alimentaires (Francúzska
federácia potravinových bánk) zostáva plne funkčná a
pomáha ľuďom v zložitých situáciách.
Každá zo 79 Banques Alimentaires sa prispôsobila miestnemu
prostrediu, pokiaľ ide o prácu dobrovoľníkov, zásobovanie
potravinami a spôsoby prerozdeľovania tak, aby boli dodržané
bezpečnostné epidemiologické opatrenia.
Po darovaní čerstvých potravinových produktov
z reštauračného priemyslu na začiatku krízy viedla situácia
k tomu, že francúzske Banques Alimentaires museli začať
využívať svoje zásoby suchých produktov: medzi marcom
a novembrom 2020, v porovnaní s rovnakým obdobím roku
2019, došlo k poklesu zásob o 22 %. Dopyt po potravinách sa
v skutočnosti zvýšil v priemere o 20-25 %: do siete francúzskych
Banques Alimentaires sa počas prvého lockdownu zapojilo
400 nových charitatívnych organizácií (núdzové bývanie,
pomoc bezdomovcom atď.) a 50 % podpísalo dohodu
o udržateľnom partnerstve.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy
na príležitosť pre našu organizáciu znamená
opätovné potvrdenie ústrednej a kľúčovej
úlohy potravinových bánk, ich dobrovoľníkov a
zamestnancov pri riadení systému potravinovej
pomoci. Je tiež príležitosťou pripomenúť zásadnú
úlohu potravinovej pomoci ako hybnej sily sociálnej
podpory a boja proti izolácii zraniteľných osôb.
Je dôležité znovu sa zamyslieť nad štrukturálnou
politikou riadenia boja proti chudobe a podporiť
všetky formy solidarity.

Okrem toho tímy Banques Alimentaires úzko spolupracujú
s miestnymi úradmi, aby zabezpečili rovnomerné
prerozdeľovanie potravín. Po zatvorení mnohých partnerských
charitatívnych organizácií na určitých územiach spoločne
zorganizovali potravinovú pomoc a zašli až tak ďaleko, že
potraviny roznášali do konkrétnych miest (vidiecke oblasti).
Potravinové banky a regionálna kancelária pomoci
študentom zorganizovali distribúciu potravinových balíčkov
a hygienických produktov pre študentov v zložitých situáciách.
Potravinové banky tiež zohrali kľúčovú úlohu pri miestnych
mechanizmoch nákupu na podporu výrobcov vďaka vládnym
dotáciám zameraným na podporu dopĺňania zásob.

Claude Baland, predseda

25%

zvýšenie dopytu po
potravinách v období
od marca do júna
2020 v porovnaní s
rovnakým obdobím
predchádzajúceho roku
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Nemecko
V Nemecku, tak ako vo zvyšku sveta, bol rok 2020
poznamenaný pandémiou COVID-19 a s ňou spojenými
výzvami. Takmer polovica z 950 miestnych organizácií Tafel
Deutschland e.V musela byť na istý čas zatvorená a bolo
potrebné nájsť nové, inovatívne koncepty prerozdeľovania
nadbytočných potravín.
Tafel Deutschland e.V. je hrdá na to, že po krátkodobom
uzavretí na jar sa jej členovia rýchlo spamätali a prispôsobili.
Rozdeľovanie potravín sa konalo vo vonkajších priestoroch,
vopred zabalené tašky a škatule zabezpečovali
bezpečnosť na mieste a tí koneční príjemcovia,
ktorí nemohli prísť osobne, dostali tieto dary
prostredníctvom donáškovej služby.
Tafel Deutschland e.V. spustila v spolupráci
s istou agentúrou, ktorá im poskytuje voľné
miesta na verejných priestranstvách po celej
krajine, kampaň týkajúcu sa „minimálnej
trvanlivosti“. Je to obzvlášť dôležité najmä
vzhľadom na kvôli hromadenie zásob a
paniku spôsobenú pandémiou.

+1 rok

2 mesiace

Pozrite si anglickú verziu
plagátu

Pre členov Tafel, ktorí si ho môžu objednať alebo vytlačiť, je
plagát voľne dostupný vo viacerých jazykoch (nemeckom,
arabskom, anglickom, perzskom, ruskom a tureckom).

+1 rok

+2 mesiace

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto
krízy na príležitosť pre našu organizáciu
znamená myslieť dopredu a zabezpečiť,
aby sa nezabúdalo na ľudí, ktorí sú
pandémiou obzvlášť postihnutí. Rok
2020 bol ťažkým rokom a zanechal v nás
obavy, že mnohé dôsledky pandémie
sa prejavia až v roku 2021. Preto práve
teraz stojíme pri tých, ktorí sú tak často
prehliadaní a musíme hovoriť za nich.

Jochen Brühl, predseda
predstavenstva
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Grécko
Zásoby potravín sa v Grécku počas obdobia lockdownu
zvýšili, ale plytvanie potravinami zostalo vážnym
problémom.
Je zrejmé, že od začiatku roka dary vo
Food Bank Greece presiahli 1 700 ton,
čo predstavuje v porovnaní s rovnakým
obdobím predchádzajúceho roku nárast o
68 %. Najmä v apríli, uprostred karantény,
dosiahla potravinová banka v Aténach
rekord s takmer 260 tonami potravín. V máji
dary prevýšili 140 ton, zatiaľ čo v júli znovu
dosiahli vysokú úroveň vo výške 260 ton.

68%

nárast darcovstva
potravín od začiatku
roka v porovnaní
s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka

Dimitris Nentas, generálny riaditeľ Food Bank
Greece uviedol, že prvé obdobie koronavírusovej
krízy bolo skutočne komplikované, nakoľko charitatívne
organizácie a združenia museli byť prevádzkované podľa
prísnych postupov a niektoré z nich prestali fungovať. Situácia
sa však po prvých 10 dňoch zmenila. Charitatívne organizácie
rozšírili svoje pôsobenie a keďže spoločenské potreby boli
čoraz intenzívnejšie, boli motivované, aby začali dodávať jedlo.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na
príležitosť pre našu organizáciu znamená naďalej
vykonávať našu činnosť. Od začiatku roka 2020
Food Bank Greece spracováva rekordné množstvá.
COVID-19 testuje naše kapacity a zatiaľ to zvládame
dobre a sme si istí, že takto budeme pokračovať
aj v budúcnosti. Veľkým plusom krízy je väčšie
zviditeľnenie potravinových bánk v našej spoločnosti.

Zistite viac

Panagis Vourloumis, predseda
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Maďarsko
Hungarian Food Bank Association (HFBA)
neustále prijíma dary nadbytočných
potravín od svojich firemných
partnerov, aby uspokojila rastúce
potreby ľudí v núdzi.
V posledných 10 mesiacoch
roka HFBA prerozdelila
viac ako 6 600 ton potravín
v hodnote takmer
ton
5,8 miliárd HUF. Len
potravín prerozdelila HFBA
počas prvého mesiaca
počas posledných 10 mesiacov
pandémie COVID-19,
roku 2020
v marci, bolo osobám
v núdzi doručených 715
ton potravín ako okamžitá
pomoc v hodnote vyše 580
miliónov HUF. „Považujeme
za veľmi dôležité udržiavať našu
činnosť v chode, situácia mnohých
ľudí teraz závisí od nás. Potrebujeme
predovšetkým ďalšie nadbytočné potraviny
a finančnú pomoc.“uviedol Balázs
Cseh, prezident Hungarian Food Bank
Association.

6 600

Ťažkosti spôsobené pandémiou COVID-19
boli osobitnou výzvou pre ľudí v núdzi,
pretože ich situácia, starostlivosť o nich
a ich vyhliadky sa stávajú ešte neistejšími.
S cieľom získať podporu aj v týchto
zložitých časoch sa úloha organizácií,
ktoré im pomáhajú, ešte zvýši.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na
príležitosť pre našu organizáciu znamená, že dúfame,
že potravinárske spoločnosti a jednotlivci, ktorí chcú
svojou podporou zmierniť následky krízy COVID-19
a spolu s Hungarian Food Bank Association pomôcť
ľuďom v núdzi, zostanú s nami aj v nasledujúcom roku.
Urobíme všetko pre to, aby sme sa aj v roku 2021 spolu
s našimi partnermi naďalej mohli starať o ľudí v núdzi.

Balázs Cseh, predseda
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Írsko
Medzi marcom a júnom 2020 FoodCloud
prostredníctvom svojej maloobchodnej
technologickej platformy a troch skladov alebo
obchodných centier prerozdelila sieti vyše
600 charitatívnych organizácií po celom Írsku
968 ton potravín, čo predstavuje 2,3 milióna
jedál. Toto číslo bolo takmer dvojnásobkom
rovnakého obdobia roku 2019, čo
odzrkadľovalo zvýšený dopyt po potravinách
v jednotlivých komunitách.
V rámci svojej reakcie na pandémiu COVID
spustil FoodCloud mimoriadnu výzvu na
poskytnutie jedla a financovania, ktorá
podporila zamestnanie 8 nových skladových
pracovníkov, zdvojnásobila prepravné kapacity,
zaviedla týždenné trasy prostredníctvom
logistických spoločností tretích strán a
vytvorila 15 nových strategických partnerstiev
v 17 grófstvach s komunitnými službami a
organizáciami, aby zabezpečili podporu ľudí vo
vidieckych komunitách.
Prvýkrát za 7 rokov svojho fungovania
darovali partneri z potravinárskeho priemyslu
potravinovej banke FoodCloud nadbytočné
zásoby, aby pomohli uspokojiť dopyt, a v
septembri v partnerstve so svojimi kľúčovými
maloobchodnými partnermi predstavili novú
potravinovú iniciatívu pod názvom „Food For
Ireland“ (Jedlo pre Írsko), keď vo vyše 400
obchodoch umožnili zákazníkom darovať
trvanlivé potraviny.

Pandémia zvýšila profil organizácií zaoberajúcich sa opätovným
využitím potravín pri zmierňovaní nestability dodávateľského reťazca.
Boli sme nevyhnutným prostriedkom na prerozdelenie náhlych
výkyvov v nadbytočných potravinách a zároveň sme podporili
komunity, ktoré vzišli z bezprecedentného zvýšenia dopytu a zvýšenia
potravinovej bezpečnosti v tak náročnom období pre toľko ľudí.
Iseult Ward, generálna riaditeľka
Predpokladá sa,
že FoodCloud
rozdistribuje do
konca roku 2020
vyše

6,7M

ekvivalentných jedál
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Taliansko
Náhle zatvorenie komerčného stravovania prinieslo značné
objemy nadbytočných potravín. Hlavné reťazce reštaurácií
kontaktovali Banco Alimentare s cieľom vyzbierať asi 50
ton jedla po celej krajine.
Mestské úrady, civilná ochrana, stravovacie
spoločnosti, zmiešané trhy, spoločnosti verejnej
dopravy, Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana a
taliansky Červený kríž vytvorili Mestské operačné
centrá (po taliansky COC) , s cieľom centralizovať
celý dodávateľský reťazec potravín a prekonať
zatvorenie charitatívnych organizácií kvôli
dobrovoľníkom nad 65 rokov.
#SOStegno straordinario, program koordinovaný FBAO
a Caritas Italiana, ktorý financuje Banco BPM, umožnil
opätovne zúžitkovať potraviny v rámci podpory rodín
v ťažkostiach. Caritas musela zozbierať dostatok potravín,
aby zabezpečila 1 250 nákupov v obchodoch s potravinami
za mesiac. FBAO sa podieľala na opätovnom zužitkovaní
potravín v hodnote 250 000 EUR s cieľom zaručiť rozmanitosť
výrobkov v košíkoch.
Federalimentare a Banco Alimentare spojili svoje sily
v boji proti pandémii a pomohli tým najchudobnejším.
Mnoho pridružených spoločností darovalo vyše 100 ton
potravinových výrobkov počas veľkonočného obdobia.
Talianske ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva
a lesného hospodárstva financovalo opätovné zužitkovanie
nepredaných potravín zo sektora údenín, mliečnych výrobkov
a ovocia a zeleniny kvôli zatvoreniu reštaurácií v hodnote
300 000 000 EUR. Od októbra Banco Alimentare začala zasielať
potraviny charitatívnym organizáciám a v nasledujúcich
mesiacoch v tom bude pokračovať.

Zistite viac

40%
nárast dopytu
po potravinovej
pomoci v celej
krajine od marca
2020

Pri pohľade na rok 2021 premena
tejto krízy na príležitosť pre našu
organizáciu znamená pokračovať
v tom, čo robíme od marca: vykonávať
naše riadne podnikateľské aktivity
v mimoriadnej situácii. Myslíme si, že je
dôležité, aby sa každý vážne zamyslel
na svojou úlohou v momentoch krízy.
Giovanni Bruno, predseda
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Litva
Maisto bankas, potravinová banka Litvy,
naplno funguje aj za týchto zložitých
podmienok.
Maisto bankas na začiatku pandémie
zaznamenala 25 % pokles malých
charitatívnych organizácií, ktoré
sa zatvorili, pretože nemohli
fungovať, čo viedlo k zvýšeniu počtu
jednotlivcov, ktorí potrebovali
pomoc v miestach, kde charitatívne
organizácie nefungovali. Ďalších
75 % partnerských organizácií
spolupracujúcich s Maisto bankas
funguje v rovnakom alebo ešte väčšom
rozsahu.
Maisto bankas spustila kampaň zameranú
na zhromaždenie trvanlivých potravín
v najväčších distribučných reťazcoch
Litvy, v ktorej žiada o darcovstvo potravín
a nadbytočných potravín.
Podľa očakávania Maisto bankas
zaznamenala v prvých dňoch pandémie
COVID-19 nedostatok dobrovoľníkov,
preto sa zapojila do národnej kampane
na získanie nových dobrovoľníkov
a spolupracovala dokonca aj so
spoločnosťami, ktoré poskytovali taxislužbu
a podporili dobrovoľníkov spomedzi svojich
vodičov, aby pomáhali pri donáške potravín.
Zistite viac

25%

malých charitatívnych
organizácií muselo kvôli
pandémii COVID-19 svoju
činnosť ukončiť, čo viedlo
k zvýšenému dopytu po
potravinovej pomoci

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na príležitosť
pre našu organizáciu znamená zvýšiť povedomie.
Pandémia postavila pred nás výzvu, aby sme pomohli
izolovaným ľuďom a preťaženým rodinám, ale tiež nám
poskytla príležitosť spojiť viac dobrovoľníkov a darcov
ako zvyčajne v akcii na pomoc postihnutým. Pandémia
priniesla väčšie povedomie o našej práci a dala nám šancu
zapojiť v budúcnosti viac ľudí a firiem.

Simonas Gurevičius, riaditeľ
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Malta
Malta Food Bank Foundation (MFBF) zaznamenala
mnohonásobný nárast počtu žiadostí o pomoc.
Žiadosti o ďalšiu pomoc prichádzali od mimovládnych
organizácií, ktoré stratili mnoho zdrojov financovania,
aj od samotných rodín, ktoré sa ocitli v nedostatku kvôli
zníženému príjmu.
Napriek ťažkostiam sa objavila aj nová iniciatíva.
Spoločnosti, mimovládne organizácie, jednotlivci
a zamestnanci súkromných firiem, vrátane miestnych
bánk, ako aj ostatných zamestnancov vládnych oddelení,
zozbierali peniaze a zakúpili potraviny, ktoré boli
darované MFBF. Dovozcovia a maloobchodníci darovali
nadbytočné potraviny MFBF a len za posledný mesiac
MFBF zaznamenala obrovský nárast darcovstva potravín.
Pozornosť si zaslúži jedna konkrétna iniciatíva - snaženie
šéfkuchára, ktorého reštaurácia sa musela zatvoriť
kvôli lockdownu. Zbieral nadbytočné suroviny od
rôznych darcov a pre ľudí v núdzi pripravoval jedlá
vo svojej reštaurácii. MFBF plne spolupracovala na
tejto iniciatíve darovaním nadbytočného mäsa MFBF
a šéfkuchár pripravoval výživné čerstvé jedlá, ktoré MFBF
prerozdeľovala partnerským charitatívnym organizáciám.

D

BA N K F O
ATI O N
ND

Irene Schembri,
zakladateľka/predsedkyňa

O

U

Potraviny sa ďalej podarilo zachrániť darovaním
chladiarenského/mraziarenského dodávkového auta,
vďaka ktorému mohla MFBF počas pandémie COVID-19
prijímať a prerozdeľovať prebytok darovaných mrazených
a chladených potravín. Okrem toho bola MFBF schopná
zachrániť veľké množstvo potravín kvôli prebytku ovocia a
zeleniny, ktoré boli na trhu a ktoré by inak vyšli nazmar.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na príležitosť
pre našu organizáciu znamená otvorenie nových obzorov
s novými kontaktmi nadviazanými počas pandémie.
Tentokrát kríza inšpirovala MFBF, aby bola viditeľnejšia
a aktívnejšia v iniciatíve zameranej na vzdelávanie
verejnosti v oblasti šetrenia všetkých potravín, najmä
výživných, ktoré sa inak vyhodia.

M A LTA F
O

20

MFBF

Európske potravinové banky: vlna solidarity v boji proti COVID-19

21

Holandsko
Groente & Fruitbrigade zachránila od roku 2018 až 1 000 000
kg ovocia a zeleniny pred ich vyhodením a vďaka zapojeniu
dobrovoľníkov a nových dodávateľov ich dodala Voedselbanken
Nederland.
Poskytovanie ovocia a zeleniny tým najchudobnejším ľuďom
v Holandsku sa v dnešnej dobe zdá byť dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým poskytnúť. Vzhľadom na význam pomoci
poskytovania čerstvých potravín sa Groente & Fruitbrigade
zaviazala rozšíriť svoje pôsobisko na nové miesta.
Voedselbanken Nederland začala v lete 2018 experiment
získať do potravinových balíčkov viac ovocia a zeleniny.
Dodávateľmi sú spoločnosti venujúce sa predaju ovocia a
zeleniny, ktoré darovali svoje prebytky. Ide o ovocie a zeleninu
s nedostatkami - škvrnami alebo s trochu iným tvarom či farbou,
ktoré sú však dokonale vhodné na konzumáciu.
Groente & Fruitbrigade behom jedného roku zozbierala
vyše 1 000 000 kg ovocia a zeleniny. Takýmto spôsobom
organizácia prostredníctvom Voedselbanken Nederland
podporila približne 88 000 ľudí týždenne.
Kvôli kríze spôsobenej koronavírusom je dodávka čerstvých
potravín do Voedselbanken Nederland dôležitejšia ako
kedykoľvek predtým. Ambíciou tímu je poskytnúť všetkým
príjemcom od Voedselbanken Nederland v Holandsku 1 kg
ovocia a zeleniny týždenne.

S dôverou dokážeme zvládnuť aj výzvy, ktoré rok
2021 nepochybne prinesie. V predchádzajúcom roku
sme dostali obrovskú podporu od celej spoločnosti.
Sme ohromení všetkými príspevkami a darmi od
spoločností, nadácií, či jednotlivcov.

Leo Wijnbelt, predseda
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Severné
Macedónsko
Každodenné aktivity Banka Za Hrana Makedonija
v Severnom Macedónsku sa nezastavili a v tomto
mimoriadnom období banka prispela k podpore
najzraniteľnejších ľudí.
Banka Za Hrana Makedonija je jedinou organizáciou
v Severnom Macedónsku, ktorá poskytuje pomoc ľuďom
a rodinám v núdzi. Po niekoľkých výzvach a maximálnej
angažovanosti všetkých členov a dobrovoľníkov sa
Banke Za Hrana Makedonija podarilo získať nadbytočné
potraviny a prerozdeliť ich spolu s hygienickými
potrebami vo viacerých obciach. Stále viac obcí oslovuje
Banku za Hrana Makedonija a akceptuje ju ako skutočný
systém riešenia problémov hladu a chudoby.
Bolo podporených vyše 4 000 domácností
a v nasledujúcom období budú aj naďalej
podporované, v závislosti od prevádzkovateľov
a množstva ich nadbytočných potravín. Okrem toho
sa mnoho spoločností rozhodlo venovať Banke Za
Hrana Makedonija najmä nadbytočné potraviny na
prerozdelenie.
A nakoniec, počas pandémie COVID-19 sa prezident
Severného Macedónska rozhodol v tomto ťažkom období
Banku Za Hrana Makedonija podporiť a pripojil sa k nej.

Zistite viac o kampani

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy
na príležitosť pre našu organizáciu znamená
solidaritu, čo je náročný vzorec, ak chceme
zachrániť potraviny a nasýtiť ľudí v núdzi. Sme
tu na to, aby sme podporili ľudí, ktorí to najviac
potrebujú, ale potrebujeme činy a podporu od
všetkých zúčastnených strán.
Dushko Hristov, predseda
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Nórsko
Zatiaľ čo situácia v rámci COVID-19 vyvíjala na Food
Banks Norway mimoriadny tlak, tieto sa prispôsobili
a rýchlo a efektívne reagovali na prepuknutie
pandémie COVID-19. Od týždňa, keď boli koncom
marca zavedené vnútroštátne opatrenia
na sociálne odstupy ľudí, až do konca mája, keď
sa obmedzenia začali uvoľňovať, Food Banks
Norway zachránil a prerozdelil rekordné
množstvo nadbytočných potravín.
Partnerské organizácie Food Banks Norway
sa počas vypuknutia pandémie COVID-19
zúčastnil vyhodnocovacieho prieskumu.
Výsledky prieskumu ukázali, že vyše 82 %
organizácií bolo spokojných s množstvom,
kvalitou a rozmanitosťou potravín počas
vypuknutia pandémie.
Food Banks Norway zverejnil aj správu o dopade
pandémie COVID-19 na jej sieť nórskych potravinových
bánk a partnerské organizácie.
Napriek tomu, že pandémia priniesla so sebou mnoho
obmedzení, otvorila tiež dvere príležitostiam a inováciám.
Prostredníctvom projektu Matsentralen Kitchen
potravinové banky v mestách Oslo a Bergen boli schopné
premeniť nadbytočné ingrediencie pôvodne určené pre
komerčné kuchyne, na hotové jedlá, ktoré partnerské
organizácie následne prerozdeľovali.
Ďalším projektom, ktorý umožnil Food Banks Norway
prijímať väčšie objemy nadbytočných potravín a
zároveň zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie potravín
prostredníctvom svojej siete, bol projekt interného
prerozdeľovania, ktorý prostredníctvom veľkorysých
ekonomických príspevkov od niekoľkých aktérov
umožňoval efektívnu a profesionálnu výmenu potravín v
rámci siete.

40%

nárast dopytu po
potravinách v období
marec - jún 2020 v
porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2019

Pri pohľade na rok 2021 premena
tejto krízy na príležitosť pre našu
organizáciu znamená posilnenie
úlohy potravinových bánk pri
znižovaní potravinového odpadu
a chudoby.
Cristiano Aubert, predseda predstavenstva
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Portugalsko
V dôsledku preventívnych opatrení
vynútených pandémiou COVID 19 niekoľko
portugalských charitatívnych organizácií,
ktoré spolupracujú s Federaçao
Portuguesa dos Bancos Alimentares
(FPBA), pozastavilo svoju činnosť a
zastavilo dodávky jedla veľkému
počtu odkázaných ľudí. Napriek
tomu niektoré z týchto organizácií
za pomoci dobrovoľníkov dokážu
reorganizovať a prerozdeľovať jedlo
tým najviac odkázaným.
Keď si FPBA uvedomila rozmer tejto
dramatickej situácie, ktorá sa každým
dňom zhoršuje, spustila v partnerstve s
ENTRAJUDA projekt „Rede de Emergência
Alimentar” (sieť potravinovej pohotovosti).
Systém pokrývajúci celú krajinu umožňuje
na základe všetkých zhromaždených
informácií poskytovať potravinovú pomoc
a roznášať jedlo tým, ktorí sú osamelí a
nachádzajú sa v beznádejnej situácii.
FPBA v tejto náročnej chvíli zasahuje všade
tam, kde sú ľudia v núdzi ochotní prijímať
podporu a nádej, viac ako kedykoľvek
predtým.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na
príležitosť pre našu organizáciu znamená reagovať
na rastúce požiadavky a naďalej vykonávať
každodennú prácu vďaka inovatívnej technologickej
platforme mobilizujúcej viac dobrovoľníkov,
ktorí prispeli k pomoci mnohým rodinám v núdzi.
Členovia FPBA v Portugalsku znovu získali uznanie
za dôveryhodnú organizáciu, ktorá je vždy v prípade
potreby prítomná. Budúci rok bude lepší.

Isabel Jonet, predseda
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Rumunsko
Aj keď bol rok 2020 plný výziev spôsobených
opatreniami proti pandémii COVID-19, Banca
pentru Alimente Bucuresti (BpA) bola rada,
že noví maloobchodníci, výrobcovia alebo
distribútori zamerali svoju pozornosť na BpA a
následne na prevenciu plytvania potravinami.
Aby sa ušetrilo čo najviac potravín z prijatých
množstiev zo sektoru HORECA, najmä
mliečnych výrobkov, Banca pentru Alimente
Bucuresti sa rozhodla podeliť sa o ne s
ostatnými regionálnymi potravinovými bankami
v Rumunsku.
Spomedzi projektov realizovaných v tomto
roku je dôležité spomenúť podporu ľudí
umiestnených vo vojenskej nemocnici
prostredníctvom partnerstva s niekoľkými
podnikmi.
Prostredníctvom projektu „Nezaháľame”
Banca pentru Alimente Bucuresti vypomohla
s 3 500 potravinovými balíčkami pre vyše 500
znevýhodnených rodín z predmestia Bukurešti
alebo dedín z neďalekých okresov.
Banca pentru Alimente Bucuresti
spolupracovala tiež s mimovládnymi
organizáciami, ktoré potrebovali skladovacie
priestory a prerozdelili časť ich darov.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na príležitosť
pre našu organizácia znamená solidaritu a úzku
spoluprácu s ostatnými regionálnymi potravinovými
bankami Rumunska v rámci nedávno vytvorenej
Národnej federácie a spoločný boj proti plytvaniu
potravinami a potravinovej nespoľahlivosti v kontexte
právnych predpisov, aktualizovaných v roku 2020.
Gabriel Sescu, predseda

286 132

kg

potravín zachránila v apríli 2020 BpA
a jej národná sieť potravinových bánk
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Srbsko
Banke Hrane Beograd (BHB) sa podarilo
poskytnúť najväčšie množstvo potravín
pre tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí
počas mimoriadneho obdobia,
v apríli – máji, v Srbsku. BHB sa
najskôr zapojila do veľkého
projektu schváleného mestom
Belehrad a pomohla pripraviť
178 000 balíčkov pre dôchodcov
a potom v rámci akcie spolu
so Sekretariátom sociálnej
ochrany pripravila 7 300 balíčkov
potravín pre osoby so zdravotným
postihnutím a deti so špeciálnymi
potrebami zo 17 belehradských obcí.

178,000
potravinových balíčkov doručila
BHB v apríli – máji 2020
dôchodcom

Po mimoriadnom období sa darcovstvo
potravín postupne znižovalo, pretože väčšina
veľkých spoločností zameriavala svoju pomoc
na nemocnice a nové špecializované nemocnice
vytvorené kvôli pandémii COVID-19 podľa
odporúčaní srbskej vlády a na ich primárnu
podporu.
Napriek zvýšenému počtu žiadostí o potravinovú
pomoc a mnohým naším výzvam adresovaným
spoločnostiam bola odpoveď slabá a naďalej
slabá zostáva. BHB sa tiež pokúsila zabezpečiť
potraviny prostredníctvom darovacej platformy,
a to poskytnutím humanitárneho čísla SMS,
zvyšovaním počtu príspevkov na sociálnych
sieťach atď., výsledky však boli podobné.

Pri pohľade na rok 2021 premena krízy na príležitosť
pre našu organizáciu znamená posilnenie našich
vnútorných kapacít, ako aj nášho vzťahu so všetkými
relevantnými aktérmi v spoločnosti a ich rozšírenie,
aby sme boli schopní spoločne adekvátnejšie
reagovať na rastúce požiadavky zraniteľných ľudí
prostredníctvom solidarity.

Nemanja Nedović,
predseda predstavenstva
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Slovensko
Potravinová banka Slovenska je najväčšou
organizáciou na Slovensku zaoberajúcou sa
prevenciou vzniku potravinového odpadu.
Potravinová banka Slovenska čelila v roku
2020 mnohým výzvam, najmä v súvislosti
s pandémiou COVID-19.
Od marca 2020 denne podporuje
občanov po celej krajine.
Najkomplikovanejšia bola situácia
v marginalizovaných rómskych
potravín bolo medzi
komunitách na východnom a
marcom - októbrom 2020
južnom Slovensku, ktoré majú
prerozdelených Potravinovou
veľmi zlý prístup k potravinám.
bankou Slovenska
Tri komunity (Krompachy, Žehra a
Bystrany) boli v karanténe viac ako
30 dní a Potravinová banka Slovenska
spolu s ozbrojenými silami Slovenska
a Kanceláriou splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity im pomohla s dodávkami
potravín. Potravinová banka Slovenska podporovala
aj zdravotníckych pracovníkov, terénnych
sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí boli v
prvej línii. Potravinová banka Slovenska darovala od
marca do októbra 2020 vyše 2 000 ton potravín.

2 000 ton

Okrem toho Potravinová banka Slovenska
pripravuje online vzdelávací program o
potravinovom odpade pre študentov na stredných
školách, ktorý je plánovaný na január 2021.

Pri pohľade na rok 2021 premena
tejto krízy na príležitosť pre
našu organizáciu znamená
reštrukturalizáciu celého systému
organizácie a spoluprácu
s partnermi, aby sa zvýšila
efektívnosť prevencie vzniku
potravinového odpadu a
povedomia o ňom. Potrebujeme
sa zamerať na vzdelávanie a účasť
mladých ľudí na našich aktivitách.
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Slovinsko
SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE)
je zapojená do humanitárnej činnosti
s mnohými partnerskými organizáciami,
spolu so skupinami civilnej obrany
v obciach, ktoré pomáhajú vyše
10 000 ľuďom.
Počas veľkonočných a
vianočných sviatkov SIBAHE
pripravila balíčky potravín pre
40 rodín (každý v hodnote od
150 do 250 EUR).
Činnosti pokračujú a napriek
zvyšujúcemu sa objemu
prijatých darov potravín sa každá
darovaná potravina považuje za
podporu SIBAHE.
SIBAHE zostala aktívnou aj počas všetkých
vĺn krízy COVID-19. Boli sme svedkami
zvýšeného dopytu po potravinovej pomoci,
najmä od rodín a jednotlivcov - tento nárast
dopytu bol minimálne okolo 30 %.
SIBAHE sa zúčastňuje pracovnej skupiny na
národnej úrovni, ktorá pripravuje stratégiu
na znižovanie plytvania potravinami v rámci
SDG 12.3.

30%
nárast dopytu po
potravinách počas
pandémie COVID-19

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy
na príležitosť pre našu organizáciu znamená
hľadanie príležitostí na modernizáciu
všetkých kapacít s cieľom byť efektívnejší
a pohotovejší pri plnení našich pracovných
úloh a byť schopný poskytnúť podporu tým,
ktorí to potrebujú.

Alen Novit, riaditeľ
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Švajčiarsko
Po mnohých prerozdeleniach potravín od začiatku
pandémie zostáva Partage vo Švajčiarsku na
poprednom mieste.
Na začiatku lockdownu Partage iniciovala distribúciu
poukazov pre ľudí v núdzi. Od 8. júna do 11. júla v
rámci počas operácie „Genève solidaire“ vyzvala
spoločnosť Genevans, aby sa vecné dary zbierali
priamo v supermarketoch.
Kantón Ženeva podporuje program Partage aj
mimoriadnym grantom na podporu jej činnosti.
Okrem toho sa od utorka 16. júna prerozdeľovali plné
nákupné tašky na niekoľkých sídliskách. Každá taška
obsahovala tridsať potravinových a hygienických
produktov. Prerozdeľovanie sa začalo a bude
pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy
na príležitosť pre našu organizáciu znamená
prinútiť celý tím Partage a zúčastnené
strany zapojené do boja proti potravinovej
neistote a plytvaniu v Ženeve, aby vytvorili
aktívne partnerstvo, ktoré, ako dúfame, v
nasledujúcich rokoch porastie.
Marc Nobs, riaditeľ
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Ukrajina
Napriek kríze COVID-19 sa KCCF Food
Bank stáva silnejšou a cíti sa ešte
viac spoločensky zodpovednou než
kedykoľvek predtým. So šírením
pandémie koronavírusu na Ukrajine
sústreďuje KCCF Food Bank
sústreďuje svoje úsilie na tri oblasti:
•

•
•

podporu pacientov a
zdravotníckeho personálu v
nemocniciach zameraných na
COVID a personálu záchrannej
zdravotnej služby
podporu ľudí v núdzi prostredníctvom
mimovládnych organizácií po celej
krajine
posilňovanie bezpečnostných politík pre potravinárske výrobky, ako aj pre
príslušných ľudí, vrátane personálu
darcu, kolegov KCCF Food Bank,
dobrovoľníkov a príjemcov.

Od samého začiatku vývoja pandémie
hlavní darcovia potravín KCCF Food Bank
zvyšujú dary a pomáhajú pri ich doručovaní,
takže KCCF Food Bank dokázala obslúžiť
o 45 % viac ľudí v porovnaní s celkovým
počtom ľudí podporených v roku 2019.
Zamestnanci a stáli dobrovoľníci zvládli v
tomto náročnom období zvýšené aktivity,
zostali pokojní, pozitívni a tvrdo pracovali.

45%

nárast počtu ľudí
podporených KCCF
Food Bank v roku 2020,
v porovnaní s rokom 2019

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na
príležitosť pre našu organizáciu znamená rozšíriť
spoluprácu so súčasnými dodávateľmi v oblasti
logistiky, aby sa spojilo úsilie všetkých účastníkov
potravinového reťazca, ktorí majú schopnosť a vôľu
zlepšiť situáciu v potravinovej bezpečnosti na Ukrajine
prostredníctvom poskytovania pomoci tým, ktorí to
potrebujú, záchranou jedla pred vyhodením do odpadu
a zlepšením životného prostredia.
Volodymyr Ivanov,
predseda predstavenstva
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Spojené
kráľovstvo
Jedlo, na ktorom záleží: FareShare dodáva kvalitné
nadbytočné potraviny z celého potravinárskeho priemyslu
a roznáša ich 11 000 charitatívnym a komunitným
skupinám po celej Veľkej Británii, vrátane školských
raňajkových klubov, obedových klubov pre starších ľudí,
útulkov pre bezdomovcov a komunitných kaviarní.
Od začiatku pandémie FareShare viac než zdvojnásobila
množstvo potravín dodávaných každý týždeň, aby
tak reagovala na krízu. Na vrchole krízy poskytovala
FareShare viac ako tri milióny jedál týždenne a 90 %
charitatívnych organizácií predpokladá, že dopyt zostane
nezmenený, alebo sa počas zimy zvýši.
Mnoho charitatívnych organizácií muselo svoje služby
prispôsobiť, aby tak čelili výzvam, ktoré predstavuje
pandémia COVID-19. Obedové kluby sa stali donáškovými
službami balíčkov a komunitné centrá prinášajú potraviny
priamo k dverám zraniteľných ľudí.
FareShare zabezpečila ďalšie skladovacie priestory v 11
regionálnych centrách, aby dokázala uspokojiť dopyt.
FareShare prepracovala prevádzkové postupy, aby
vytvorila - pokiaľ je to možné - sociálne odstupy v skladoch,
investovala do ďalších OOP na ochranu zamestnancov
a dobrovoľníkov a zaviedla nové hygienické opatrenia
a opatrenia na umývanie rúk, aby ľudia boli v bezpečí a
znížilo sa riziko prenosu.
Získajte viac informácií

Pri pohľade na rok 2021 premena tejto krízy na príležitosť
pre našu organizáciu znamená zapojiť čo najviac firiem,
vládnych agentúr, charitatívnych organizácií a jednotlivcov,
ktoré by rozoznali hlad existujúci v našich krajinách, vzali
na vedomie plytvanie bezchybným jedlom, ku ktorému v
našich krajinách prichádza a spolupracovali na radikálnom
znížení vplyvu nadbytočných potravín na životné prostredie
a súčasne na znížení úrovne hladu.
Lindsay Boswell, generálny riaditeľ
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Poďakovanie
European Food Banks Federation sa chce veľmi
pekne poďakovať svojím členom za ich každodenné
odhodlanie predchádzať plytvaniu potravinami a
znižovať potravinovú neistotu v týchto náročných
časoch. Neustála a neúnavná činnosť členov FEBA v celej
Európe je mimoriadne dôležitá a v tejto náročnej dobe
predstavuje hmatateľný príspevok k zlepšeniu situácie.
European Food Banks Federation chce tiež využiť
túto príležitosť a vďačne oceniť Európsku komisiu za
konkrétnu podporu budovania kapacít FEBA a zvýšenie
odborných znalostí s cieľom zabezpečiť efektívne a
profesionálne prerozdeľovanie potravín, aby bolo
možné čeliť výzvam súčasnosti a zajtrajška.
Práve počas krízy najviac pocítime podporu partnerov,
ktorí pri nás stoja. Ďakujeme spoločnostiam 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,

* Naposledy aktualizované 14. decembra 2020.

Kellogg Company a jej charitatívnym partnerom, Kronos, LogDNA, Logility
Inc., LyondellBasell, Massive Media, McDonald’s, METRO Group, NetMotion
Software, Nestlé EMENA, Orthofix, Otsuka Pharmaceuticals Europe, Outthinker,
PENNY International, Prologis Foundation, Proofpoint, RSA Group, Savencia
Holding, Schur Flexibles, Schweitzer Engineering Lab., S&P Global, Symphony,
Synopsys Inc. & The Synopsys Foundation, Texas Instruments, The Global
FoodBanking Network, The Vegetarian Butcher, TJX Europe, Tokio Marine
HCC, UK Online Giving Foundation, van Riessen Familierecht, Whirlpool,
Wonderful Giving Fund, Xerox, Zartis, a Zscaler *.
Špeciálne poďakovanie tiež patrí všetkým zamestnancom našich firemných
partnerov, ktorí nás podporili a ponechali voľný priebeh svojej fantázii
a kreativite.
Sme vďační každému jednotlivcovi, ktorý European Food Banks Federation
venoval svoj čas a zdroje. Každý dar, aj ten najmenší, má pre nás nekonečnú
hodnotu.
A na záver, špeciálne poďakovanie patrí 32 280 predstaviteľom potravinových
bánk a dobrovoľníkom zo 430 potravinových bánk z celej Európy: vaše úsilie
vyvolalo vlnu solidarity, ktorá umožnila pokračovať, napriek ťažkostiam,
v prerozdeľovaní potravín charitatívnym organizáciám, ktoré každý deň
uspokojujú potreby najviac zasiahnutých touto krízou.
Nikdy predtým sme si neuvedomili, aké dôležité je mať ľudí blízko seba. V
tejto chvíli poďakovanie patrí vám za vašu podporu a blízkosť. Je nám cťou
pracovať s vami a pre vás a dúfame, že tak robíme dnes a budeme robiť aj
po ďalšie roky.

Ďakujeme!
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