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Sporočilo
predsednika

Sodelovanje v spopadu s
COVID-19
COVID-19 od marca v Evropi predstavlja izziv brez primere,
ovira normalno življenje ter močno vpliva na našo družbo
in gospodarstvo.

Naj bo solidarnost način, da iz te
pandemije izstopimo boljši, močnejši in
skupaj. Priložnost, da ponovno odkrijemo
pomembnosti drugih ljudi, zlasti najbolj
prikrajšanih, in se vrnemo h koreninam naše
misije, naši vsakodnevni dejavnosti bank
hrane v Evropi. S pomočjo vseh – javnih
organov, podjetij, dobrodelnih organizacij,
prostovoljcev in državljanov – lahko v
teh neugodnih časih skupaj zrastemo in
zagotovimo žarek upanja za svetlejšo
prihodnost.

Jacques Vandenschrik, predsednik,
European Food Banks Federation

Svetovna zdravstvena organizacija je 13. marca 2020 Evropo razglasila za
epicenter pandemije COVID-19*. Koronavirus je naprej močno prizadel nekatere
države, kot sta Italija in Španija, kmalu nato pa se je razširil po vsej celini in
takoj povzročil očitne socialno-ekonomske posledice.

Pandemija je mnoge čez noč potisnila v negotovost in
izpostavila pomen prehranske varnosti v Evropi.

V tem kontekstu se je dostop do hrane izkazal za prednostno nalogo, s poudarkom
na pomembnosti enostavno dostopne, cenovno ugodne, zdrave in uravnotežene
prehrane za vse. To dokazujejo mnoge podobe z vseh koncev Evrope, kot so
dolge vrste pred vhodi v supermarkete, ali prostovoljci, ki vsak dan prinašajo
hrano starejšim, invalidom in prikrajšanim osebam ter družinam, ki se v tem
obdobju soočajo z nepričakovanimi težavami.
Po prvih mesecih krize in do jeseni se je zdelo, da ima Evropa COVID-19
pod nadzorom. Vendar je Evropa spet aktivno središče pandemije in beleži
dramatičen porast okužb, kar povzroča preobremenjenost bolnišnic. Nekatere
vlade uvajajo nove, stroge omejitve gibanja. V Evropi vsak dan beležimo več
tisoč novih primerov.

* SZO, uvodne opombe generalnega direktorja na novinarski konferenci o COVID-19, 13. marca 2020.
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Pandemija je razkrila naše prednosti in
slabosti ter poudarila pomen lokalnih
skupnosti, ki so pripravljene sodelovati v
skupno dobro z močno sinergijo z javnimi
organi, organizacijami civilne družbe in
vsemi sodelujočimi akterji.
Povsem jasno je, da je pandemija močno vplivala na naše
vsakodnevno življenje in prizadela celoten živilski sistem.

Organizacija European Food Banks Federation je
izvedla tri raziskave – aprila, julija in septembra 2020 –
za spremljanje in ocenjevanje vpliva COVID-19 na
svoje člane ter njihovega odziva. Rezultati so bili
predstavljeni v treh poročilih:
Trenutni izzivi in nujne potrebe
evropskih bank hrane / april 2020

COVID-19 predstavlja budnico za European
Food Banks Federation in naše člane.

Vse od njenega izbruha se naši člani pri vsakdanjem delu niso
soočali le z izzivom pridobivanja hrane iz verige preskrbe
s hrano, temveč tudi z zagotavljanjem njene varne dostave
dobrodelnim organizacijam. Naši člani so neutrudno zbirali
presežno hrano, da bi pomagali dobrodelnim organizacijam,
ki zagotavljajo hrano za ljudi v stiski. Izredne zdravstvene
razmere in posledična socialno-ekonomska kriza, zlasti v
prvem valu epidemije COVID-19, so bile v posameznih državah
različne, vendar je povsod očitno, da je kriza zaradi COVID-19
povzročila nove izredne razmere na področju hrane, pri čemer
se je povečalo povpraševanje po hrani.
V našem najnovejšem poročilu, objavljenem septembra 2020,
je izpostavljeno 30-odstotno povečanje povpraševanja po hrani
v razponu od 6 % do 90 % v različnih državah, ki izvira iz novih
žrtev revščine: brezposelnih, družin z otroki in starejših, ki živijo
sami. Naši člani so se soočali s podobnimi izzivi in zagotovili
odzive, ki so lahko ključni vidiki pri obvladovanju drugega vala
in dolgotrajne krize, ki jo je povzročila pandemija. Čeprav se
konteksti lahko razlikujejo, prilagojene rešitve pa so lahko
edinstvene, so izzivi skupni, odzivi pa temeljijo na motivaciji,
inovacijah in prilagajanju.

Evropske banke hrane v Evropi
po pandemiji COVID-19 / julij 2020

Evropske banke hrane danes: predanost,
ustvarjalnost in odprtost za spremembe /
september 2020
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Glavna vsebina poročila
Izzivi

Odzivi

•
•
•
•

Rastoče povpraševanje po hrani
Povečanje števila ljudi v stiski
Nestabilno doniranje hrane
Motnje v logističnih in transportnih
procesih
• Pomanjkanje osebne varovalne
opreme
• Pomanjkanje prostovoljcev
• Nepričakovani stroški in upad
finančnih virov

• Banke hrane so ostale odprte in
dejavne, z le nekaj izjemami
• Izpolnjevanje misije: preprečevanje
razmetavanja s hrano in podpora
dobrodelnim organizacijam
• Vključitev novih in mladih
prostovoljcev
• Uspešne nove dejavnosti zbiranja
sredstev
• Novo sodelovanje s korporacijami in
fundacijami
• Dejavnosti zagovorništva za javno
podporo
• Novi in inovativni operativni
modeli upravljanja skladišč in
administrativnih nalog
• Digitalizacija tradicionalnih dejavnosti
(npr. zbiranje hrane)

European Food Banks Federation je od
začetka marca spremljala odzive svojih članov
na krizo in zbrala širok nabor zgodb, iz katerih
je razvidna solidarnost.
Ko se je zdelo, da v mnogih pogledih nismo uspeli zaščititi svojih
ljudi, so Evropejci, ne glede na to, ali gre za prostovoljce in zaposlene
v bankah hrane in njihovih povezanih dobrodelnih organizacijah,
podjetja ali zasebne državljane, dokazali, da so si v krizi pripravljeni
medsebojno pomagati.

Z namenom izpolnitve takojšnjih potreb in
zagotovitve konkretnega odziva na izredne
razmere je European Food Banks Federation
21. marca objavila odprt poziv k solidarnosti in
ustanovila nujni socialni sklad COVID-19, da bi
zaščitila dejavnost svojih članov in zagotovila,
da se ne zavrže nobena dobra hrana, in ob
tem pomagala dobrodelnim organizacijam, da
zagotovijo hrano za ljudi v stiski.
Odziv na ta poziv je presegel vsa pričakovanja. V tem obdobju
so številna podjetja ponudila pomoč v obliki ekonomskih
donacij za zagotovitev nadaljnje vsakodnevne dejavnosti bank
hrane. Zahvaljujoč tem konkretnim dejavnostim med marcem
in novembrom 2020 je European Food Banks Federation svoje
člane podprla z več kot 4,2 milijona EUR za dejavnosti, povezane
s COVID-19, v 27 državah*.
Sredstva so bila porabljena za konkretne potrebe: višje stroške
vsakodnevnih dejavnosti (najemnina, računi itd.), dodatno osebje
za delo s povečanimi količinami hrane, nova vozila za zagotavljanje
prerazdeljevanja hrane, digitalna orodja za olajšanje komunikacije,
novo opremo za skladišča, osebno varovalno opremo za zaščito
prostovoljcev in zaposlenih, nove sisteme IT za skladišča in mnogo
več.
* Navedene številke se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 15. oktobra 2020.
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Poleg tega so številna podjetja glede na svojo osnovno dejavnost
donirala tudi hrano ali drugo blago, kot so osebna varovalna
oprema, storitve prevoza, kartonske škatle. Navsezadnje so
se številna podjetja svojo predanost odločila razširiti tudi na
zaposlene, zato so zanje predlagala in jih vključila v kampanje
zbiranja sredstev za podporo evropskih bank hrane.

Evropske banke hrane s prožno
odločnostjo, nenehnim prenavljanjem
poslovnih procesov in široko pokritostjo
ozemlja dokazujejo sposobnost
prilagajanja novemu, zahtevnemu
kontekstu zagotavljanja varnega
prerazdeljevanja hrane dobrodelnim
organizacijam.
Eksperimentirajo tudi z novimi operativnimi modeli in procesi. Ko
je epidemija COVID-19 povzročila zaprtje vseh nenujnih podjetij,
kot so kavarne in restavracije, so se mnoga od njih obrnila
na evropske banke hrane, da ne bi zavrgla svojih presežnih
zalog. Na primer, ko je delo na domu postalo nova normalnost,
je bila zbrana hrana iz menz evropskih ustanov v Bruslju. V
nekaterih državah so banke hrane pripravile obroke ali sestavile
pakete hrane za organizacije, ki izvajajo delo na terenu, tako
da so slednje dostavljale le zadnjih 100 m ciljnim ogroženim
posameznikom v izolaciji.

Od začetka pandemije do danes je
podpora bank hrane vse bolj bistvena,
da se prepreči razmetavanje s hrano in
pridobi nova, dragocena vrednost za vse
dobrodelne organizacije, ki pomagajo
najbolj ogroženim.

Banke hrane tako igrajo ključno vlogo pri preprečevanju razmetavanja
s hrano v socialne namene, načrtovanju in prilagajanju izzivom
današnjega in jutrišnjega dne. V tem obdobju so evropske banke
hrane postale tudi referenčna točka za hrano, donirano iz agroživilske
verige. Poleg rednih donacij presežne hrane so prejele in obdelale tudi
povečane količine trajne hrane, ki so jo donirala podjetja kot odziv
na takojšnje potrebe.

Ob nadaljevanju pandemije smo zavezani
k zagotavljanju vsakodnevne dejavnosti, da
bomo lahko preživeli krizo in vzpostavili
odpornost na pretrese v prihodnosti. Ta
kriza lahko pospeši inovacije za izboljšanje
učinkovitosti in koristen učinek na prehranski
sistem kot celoto.

Evropske banke hrane: val solidarnosti v spopadanju s COVID-19

FEBA še naprej zagotavlja podporo
med pandemijo
Okrepljen dialog z našimi člani, da se zahvaljujoč
digitalnim orodjem zagotovi informiranost,
delijo izzivi in ukrepa na podlagi izkušenj
•
•
•
•

Ena spletna konferenca predsednikov s
23 udeleženci iz bank hrane,
eno fizično in tri spletna srečanja delovne
skupine EU z 82 udeleženci iz bank hrane,
osem spletnih fokusnih skupin za člane s
110 udeleženci iz bank hrane,
dve spletni srečanji za izmenjavo znanja s
54 udeleženci iz bank hrane.

Prožen pristop usmerjanju,
merjenju in ukrepanju
•
•
•

Tri raziskave in tri poročila o vplivu COVID-19
na mrežo FEBA,
ena raziskava in eno poročilo o izvajanju FEAD
v letu 2019,
izvajanje projekta „Količinska opredelitev vpliva
evropskih bank hrane – od vil do vilic“ s petimi
srečanji, sedmimi virtualnimi ogledi in prvo
izdajo spletne opazovalnice za doniranje hrane.

Pametno in vključujoče komuniciranje

Otipljiva podpora za konkretne potrebe

•

•

•

•
•

Ena družbena kampanja na dan Evrope,
promovirana s strani Evropske komisije,
en virtualni dogodek na prvi mednarodni dan
ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani,
s sodelovanjem 15 članov in udeležbo na treh
mednarodnih konferencah, ki so jih organizirali
FAO v Bruslju, sedež FAO in FAO v New Yorku,
interaktivna in tiskana poročila s srečanj, dve
video animaciji,
sedem poročil EU o spremljanju.

•
•
•

Stiki z več kot 120 korporacijami, fundacijami
in organizacijami,
več kot 50 korporacij, fundacij in organizacij se
je že zavezalo donirati več kot 4,3 milijona EUR,
27 rednim in pridruženim članom FEBA je že bilo
razdeljenih več kot 4,2 milijona EUR,
številna podjetja so se zavezala, da bodo
donirala hrano ali zagotovila pomoč v naravi
(prevoz, osebna varovalna oprema, kartonske
škatle itd.) v korist članov FEBA.
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Najboljše
prakse članov
FEBA v Evropi
V tem poglavju so opisane
najboljše prakse 25 članov FEBA –
zlasti glede vpliva COVID-19
in prispevka teh organizacij k
preprečevanju razmetavanja s
hrano in zmanjšanju neustrezne
prehranske varnosti v tem težkem
obdobju.

Norveška / str. 23
Estonija / str. 12

Združeno kraljestvo / str. 31

Irska / str. 17

Litva / str. 19
Nizozemska / str. 21

Belgija / str. 9

European Food Banks Federation
se zahvaljuje vsem članom za
njihove prispevke. Poleg tega
izraža hvaležnost za njihove
tekoče dejavnosti, s katerimi
Evropi vsak dan zagotavljajo
pomoč.

Nemčija / str. 14
Francija / str. 13

Slovaška / str. 27

Avstrija / str. 8
Švica / str. 29

Ukrajina / str. 30

Češka republika / str. 11

Madžarska / str. 16
Romunija / str. 25

Slovenija / str. 28

Bolgarija / str. 10
Srbija / str. 26
Portugalska / str. 24

Italija / str. 18

Severna Makedonija / str. 22
Albanija / str. 7

Redni in pridruženi člani FEBA
Redni in pridruženi člani FEBA –
podatki niso na voljo.

Grčija / str. 15

Malta / str. 20

Evropske banke hrane: val solidarnosti v spopadanju s COVID-19

Albanija
V Albaniji se je po potresu novembra 2019 povečalo
število ljudi v stiski, izredne razmere zaradi epidemije
COVID-19 pa so situacijo še poslabšale.
Med epidemijo COVID-19 se je količina zbranih
svežih živilskih proizvodov na mesec potrojila in
Food Bank Albania prerazdeljuje več presežne hrane
kot kadar koli prej.
Food Bank Albania je uspela namestiti hladilnico za
sveže proizvode, da bo hrana dlje časa na voljo za
distribucijo. Hkrati je povečala količino pobiranja
sveže hrane z bolj oddaljenih lokacij ter popisala
lokacije presežkov sveže hrane.
Food Bank Albania bo zaradi povečanja donacij
presežne hrane in nove hladilnice lahko podpirala
večje število dobrodelnih organizacij in ljudskih
kuhinj v skoraj vseh delih države.

Preberite dodatne novice iz
Albanije v zvezi s krizo zaradi
COVID-19

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize
v priložnost za našo organizacijo pomeni nadaljnji
boj v misiji zagotavljanja sveže in hranilne hrane
za vse ljudi, veselje ob tej pomoči podjetij in
partnerjev ob nadaljnjih prizadevanjih za bližnjo
prihodnost, ko bo sprejeta ugodna zakonodaja o
doniranju hrane.
Wilma Verburg, predsednica upravnega odbora
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Avstrija
Macro Group – lastnik verige turških
supermarketov „Etsan“ ter dolgoletni
partner in sosed organizacije Wiener Tafel
na grosistični tržnici na Dunaju – je bilo
eno od prvih podjetij, ki se je odzvalo na
poziv organizacije Wiener Tafel k pomoči,
ko so bile marca uvedene prve omejitve
gibanja, zlasti za trajno blago za
dobrodelne organizacije, ki jih
podpira Wiener Tafel.
Zaposleni v Macro Group tudi v
teh težkih časih najdejo nekaj
prostega časa za pripravo več
sto paketov hrane za Wiener
Tafel. Paketi so vsebovali
širok nabor trajne hrane, kot
so pločevinke, olje, mlečni
izdelki in higienski pripomočki.
Zelo dobro so bili sprejeti s strani
približno 100 dobrodelnih organizacij,
ki jih podpira dunajska regija.
Macro Group odlično sodeluje z Wiener
Tafel in je primer najboljše prakse, saj
zagotavlja hitro in učinkovito pomoč
ljudem v stiski, zlasti v času epidemije
COVID-19.

100

dobrodelnih
organizacij, ki jih
podpira dunajska
regija

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te
krize v priložnost za našo organizacijo pomeni
raziskovanje novih načinov sodelovanja z
našimi dolgoletnimi in močnimi partnerji.
Alexandra Gruber, generalni direktor
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Belgija
Člani Fédération Belge des Banques
Alimentaires / Belgische Federatie van
Voedselbanken (FBBA) so igrali pomembno
vlogo v prvem valu krize zaradi koronavirusa.
Število ljudi, ki so v prvih nekaj mesecih prosili
za pomoč, je doseglo raven brez primere. Število
odraslih in otrok se je povečalo s približno
170 000 februarja na skoraj 195 000 maja, to
je za skoraj 15 %. Ta val je povzročil ogromen
porast prerazdeljevanja hrane. Od marca do
junija 2020 je bilo prerazdeljene 55,4 % več
hrane v primerjavi z istim obdobjem lani.

Jef Mottar, izvršni direktor
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več hrane, prerazdeljene od marca
do junija 2020, v primerjavi z istim
obdobjem lani

es Alimenta
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55,4 %
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Kriza zaradi COVID-19 je prav tako poudarila
pomembnost Sklada za evropsko pomoč najbolj
ogroženim (FEAD), brez katerega bi nastale
velike težave z dobavo.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize
v priložnost za našo organizacijo pomeni nadaljnja
prizadevanja za izboljšanje sodelovanja z lokalnimi
organi in organizacijami, ki delujejo na področju
zmanjševanja revščine.

Ba
n

Delo članov FBBA v Belgiji je bilo pod veliko
preizkušnjo, a zahvaljujoč velikemu valu
solidarnosti in spontani mobilizaciji številnih
začasnih prostovoljcev je bila distribucija
hrane zagotovljena v velikem obsegu. Izjemna
finančna podpora institucij, vlade, podjetij in
posameznikov je FBBA podprla pri izpolnjevanju
povečanega povpraševanje v prvem valu
epidemije COVID-19.

d s elb a nk
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Bolgarija
Bulgarian Food Bank je priznani partner
živilske industrije pri preusmerjanju
presežne hrane v dragocene socialne
programe.
Leto 2020 je v mnogih pogledih zahtevno
leto in pandemija COVID-19 je
povzročila dodaten pritisk,
tako s finančnega kot z
organizacijskega vidika.
Do konca novembra 2020
je Bulgarian Food Bank
rešila in distribuirala
hrano v vrednosti
približno 800 000 BGN
(400 000 EUR), v istem
obdobju leta 2019 pa je
vrednost rešene hrane
znašala 550 000 BGN
(275 000 EUR). Razlog za
navedeno je večji odziv na
krizo s strani živilskih podjetij
in celotne družbe.

100 000

EUR,
doniranih za podporo delu
Bulgarian Food Bank

Zelo navdihujoč primer je bil dvourni
medijskih dogodek, ki se je predvajal
na televiziji in prek spleta, med katerim
je bilo doniranih več kot 200 000 BGN
(100 000 EUR) za podporo Bulgarian Food
Bank.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te
krize v priložnost za našo organizacijo pomeni
okrepitev zmogljivosti za dostavo hrane na
bolj oddaljene lokacije in večjemu številu
organizacij, ki skrbijo za ljudi v stiski.

Tsanka Milanova,
izvršna direktorica

Bulgarian
Food
Bank

Collecting food,
donating hope.
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Češka
republika
Česká Federace Potravinových Bank (CFPB) je v zadnjih
mesecih rešila na tone hrane iz šolskih menz in programov
zagotavljanja sadja, ki bi bila sicer zaradi zaprtja šol
zavržena.
Poleg tega so člani CFPB izjemno tesno sodelovali pri
prerazdeljevanju ljudem v stiski, večinoma s pomočjo
mestnih občin in vaških organov.
Zahvaljujoč vsakodnevnemu delu članov CFPB so bili
proizvodi, kot so mleko, sir in sadje, prerazdeljeni ljudem
v stiski ter ostarelim, invalidom ali pa materam z velikim
številom otrok. To je bilo izvedeno v sodelovanju z
Ministrstvom za kmetijstvo.

Dodatne
informacije

Člani CFPB na Češkem so preprečili tudi zavrženje hrane
iz sektorja hotelov, restavracij in kavarn ter šolskih menz.
Med krizo zaradi COVID-19 so češke banke hrane in
Tafel Sachsen e.V. podpirale čezmejno sodelovanje za
preprečevanje zavržene hrane, s čimer so pomagale
najbolj prikrajšanim ljudem.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te
krize v priložnost za našo organizacijo pomeni
širitev in izboljševanje naših procesov zbiranja in
prerazdeljevanja v sodelovanju z deležniki, partnerji
in vlado. Skupaj lahko pomagamo večjemu številu
ljudi in se učinkoviteje spopademo s problematiko
razmetavanja s hrano.
Veronika Láchová, izvršna direktorica
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Estonija
V času omejitev gibanja so se številne restavracije
odločile, da bodo svojo presežno hrano
uporabile za globoko zamrznjene juhe
za Toidupank, banko hrane v Estoniji.
Prostovoljci in socialni delavci so
juhe dostavili ostarelim in bolnim, ki
niso mogli zapustiti svojih domov.
Presežno hrano so organizaciji
Toidupank donirala tudi številna
druga podjetja (uvozniki, hoteli,
zdravilišča, trajektna podjetja,
pripravljavci hrane za letalstvo,
proizvajalci živil, kinematografi,
supermarketi itd.).

450

kg
hrane, donirane estonski
banki hrane Toidupank

Na primer, estonska ladjarska družba
Tallink je organizaciji banke hrane
Toidupank donirala skoraj pol tone hrane.
Družba Tallink je v svojem profilu na družbenih
medijih objavila, da so se za to odločili, ker večina
njihovih ladij zaradi pandemije koronavirusa in
vladnih izrednih ukrepov ne pluje po rednem
voznem redu. Hrana je vključevala klobase, sir
in pecivo.
„Zaradi izrednih razmer beležimo zelo majhno
aktivnost, saj so ladje v pristaniščih in v hladilnikih
ostajajo ogromne zaloge hrane,“ je zapisala družba
Tallink v svojem profilu na družbenih medijih.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje
te krize v priložnost za našo organizacijo
pomeni, da bo več ljudi razumelo
pomembnost pomoči v hrani in bank
hrane. Zato bo več ljudi, podjetij in
lokalnih vlad morda pripravljenih
podpreti banke hrane.

Piet Boerefijn, ustanovitelj in direktor
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Francija
Fédération Française des Banques Alimentaires normalno
nadaljuje s svojimi dejavnostmi pomoči ljudem v negotovem
položaju.
Vseh 79 Banques Alimentaires se je prilagodilo svojemu
lokalnemu kontekstu z vidika prostovoljcev, dobave hrane
in metod prerazdeljevanja, da bi zagotovile spoštovanje
omejevalnih ukrepov.
Po donacijah svežih živilskih proizvodov s strani restavracij
na začetku krize je situacija francoske Banques Alimentaires
prisilila, da se osredotočijo na zaloge suhih proizvodov: od
marca do novembra 2020 so zabeležile 22-odstotni padec
zalog v primerjavi z istim obdobjem leta 2019. Povpraševanje
se je v povprečju dejansko povečalo za 20–25 %: v prvem
obdobju omejitev gibanja se je mreži Banques Alimentaires
pridružilo 400 novih dobrodelnih organizacij (nujne nastanitve,
pomoč brezdomcem itd.) in 50 % jih je podpisalo sporazum o
trajnostnem partnerstvu.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize
v priložnost za našo organizacijo pomeni ponovno
potrditev osrednje in ključne vloge bank hrane,
njihovih prostovoljcev in zaposlenih pri upravljanju
sistema pomoči v hrani. Predstavlja tudi priložnost
za poudarek bistvene vloge pomoči v hrani kot
vzvoda za socialno podporo in boj proti izoliranosti
ranljivih oseb. Bistveno je, da ponovno razmislimo o
strukturni politiki upravljanja boja proti revščini in
spodbujamo vse oblike solidarnosti.

Poleg tega ekipe Banques Alimentaires tesno sodelujejo z
lokalnimi organi, da bi zagotovile enakomerno prerazdeljevanje
hrane. Po zaprtju mnogih partnerskih dobrodelnih organizacij
so v sodelovanju organizirale pomoč v hrani na nekaterih
ozemljih, vključno z distribucijo v določenih krajih (podeželska
območja).
Banke hrane in regionalna pisarna za pomoč študentom
so organizirale distribucijo paketov hrane in higienskih
pripomočkov študentom, ki so se znašli v negotovem položaju.
Zahvaljujoč vladnim nepovratnim sredstvom za podporo
obnavljanja zalog so banke hrane odigrale tudi ključno vlogo v
lokalnih nakupovalnih mehanizmih za podporo proizvajalcev.

Claude Baland, predsednik

25-

odstotno

povečanje
povpraševanja po
hrani med marcem
in junijem 2020 v
primerjavi z istim
obdobjem lani
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Nemčija
Kot v preostalem svetu je leto 2020 tudi v Nemčiji zaznamovala
pandemija COVID-19 in z njo povezani izzivi. Skoraj polovica
od 950 lokalnih organizacij Tafel Deutschland e.V je morala
za nekaj časa zapreti vrata in poiskati nove, inovativne
koncepte za distribucijo presežne hrane.
Organizacija Tafel Deutschland e.V. je ponosna, da so se njeni
člani po kratkem zaprtju spomladi hitro ponovno postavili na
noge in se prilagodili. Prerazdeljevanje hrane se je izvajalo na
prostem, vnaprej pakirane vreče in škatle so zagotavljale
varnost na lokaciji, končni upravičenci, ki donacij niso
mogli prevzeti osebno, pa so jih prejeli z dostavo.
Organizacija Tafel Deutschland e.V. je v
sodelovanju z agencijo, ki jo podpira z
brezplačnim prostorom na javnih krajih
po vsej državi, sprožila tudi kampanjo o
datumih „uporabno najmanj do“. To je še
posebej pomembno zaradi kopičenja zalog
in paničnega nakupovanja, ki ju je povzročila
pandemija.

+1 leto

2 meseca

Oglejte si različico plakata v
angleščini

Člani organizacije Tafel lahko naročijo ali natisnejo
brezplačen plakat v več jezikih (nemščina, arabščina,
angleščina, farščina, ruščina in turščina).

+1 leto

+2 meseca

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje
te krize v priložnost za našo organizacijo
pomeni razmišljanje o prihodnosti in
zagotovitev, da ljudje, na katere je epidemija
posebej močno vplivala, ne ostanejo
zapostavljeni. Leto 2020 je bilo težavno leto
in skrbi nas, da se bodo številne posledice
pandemije pokazale šele leta 2021. Zato
še posebej zdaj stojimo ob strani tistim, ki
so pogosto spregledani, in se zavzemamo
zanje.

Jochen Brühl, predsednik
upravnega odbora
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Grčija
Dobava hrane v Grčiji se je v obdobju omejitev gibanja
povečala, vendar je razmetavanje s hrano ostalo
velika težava.
Podatki kažejo, da so donacije organizaciji
Food Bank Greece od začetka leta presegle
1 700 ton, kar predstavlja 68-odstotno
povečanje v primerjavi z istim obdobjem
lani. Zlasti aprila je bil sredi karantene
postavljen rekord s skoraj 260 tonami samo
pri atenski banki hrane. Maja so donacije
presegle 140 ton, julija pa je bil ponovno
dosežen rekord 260 ton.

68odstotno

povečanje doniranja
hrane od začetka leta
v primerjavi z istim
obdobjem lani

Dimitris Nentas, generalni direktor organizacije
Food Bank Greece, je povedal, da je bila kriza zaradi
koronavirusa zares zapletena, saj so morale dobrodelne
organizacije in združenja delovati po strogih protokolih,
nekatera pa so prenehala delovati. Vendar se je situacija
po prvih 10 dneh spremenila. Dobrodelne organizacije so
razširile svoje delovanje in povečanje intenzivnosti socialnih
potreb jih je spodbudilo k začetku strežbe hrane.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize v
priložnost za našo organizacijo pomeni nadaljevanje
izvajanja naše dejavnosti. Food Bank Greece od
začetka leta 2020 upravlja z rekordnimi količinami.
COVID-19 preskuša naše zmogljivosti, vendar
situacijo za zdaj dobro obvladujemo in prepričani
smo, da bo tako tudi v prihodnje. Velika prednost
krize je povečana vidnost bank hrane v naši družbi.

Dodatne
informacije o tem

Panagis Vourloumis, predsednik
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Madžarska
Hungarian Food Bank Association (HFBA)
stalno prejema donacije presežne hrane
od svojih korporativnih partnerjev, da
bi izpolnili rastoče potrebe ljudi v
stiski.
V zadnjih 10 mesecih leta je
HFBA distribuirala več kot
6 600 t hrane v vrednosti
skoraj 5,8 milijarde HUF.
hrane,
Samo v prvem mesecu
distribuirane
s
strani
HFBA
v
epidemije COVID-19,
zadnjih
10
mesecih
leta
2020
to je marca, je bilo za
takojšnjo pomoč ljudem
v stiski dostavljenih
715 t hrane v vrednosti
več kot 580 milijonov HUF.
„Menimo, da je zelo pomembno
nadaljevati z našo dejavnostjo,
saj je položaj mnogih ljudi zdaj
odvisen od nas. Predvsem potrebujemo
dodatno presežno hrano in finančno
pomoč,“ je povedal Balázs Cseh, predsednik
organizacije Hungarian Food Bank
Association.

6 600 t

Težave, ki jih povzroča epidemija COVID-19,
so poseben izziv za ljudi v stiski, saj so
njihov položaj, oskrba in možnosti še bolj
negotovi. Da bi lahko prejeli podporo tudi v
teh težkih časih, se bo vloga organizacij, ki
jim pomagajo, še dodatno okrepila.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te
krize v priložnost za našo organizacijo pomeni, da
upamo, da bodo živilska podjetja in posamezniki,
ki so s svojo podporo želeli omiliti krizo zaradi
COVID-19 in skupaj z organizacijo Hungarian Food
Bank Association pomagali ljudem v stiski, ostali z
nami tudi naslednje leto. Prizadevamo si, da bi tudi
leta 2021 skupaj z našimi partnerji skrbeli za ljudi v
stiski.
Balázs Cseh, predsednik
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Irska
Od marca do junija 2020 je organizacija
FoodCloud prek maloprodajne tehnološke
platforme in treh skladišč ali centrov v omrežje
več kot 600 dobrodelnih organizacij po vsej
Irski distribuirala 968 t hrane, to je 2,3 milijona
obrokov. Ta številka je skoraj dvakrat večja
v primerjavi z istim obdobjem leta 2019, kar
kaže na povečano povpraševanje po hrani v
skupnostih.
V okviru odziva na epidemijo COVID je
organizacija FoodCloud objavila izredni
poziv za hrano in financiranje, s katerim je
podprla zaposlitev osmih novih skladiščnih
delavcev, podvojila transportne zmogljivosti
in uvedla tedenske prevoze prek tretjih
logističnih podjetij ter v 17 grofijah sklenila
15 novih strateških partnerstev s službami in
organizacijami skupnosti, da bi zagotovila
možnost zagotavljanja podpore za ljudi, ki živijo
v podeželskih skupnostih.
Prvič v sedmih letih delovanja so partnerji
organizacije FoodCloud iz živilske industrije
donirali nepresežne zaloge, da bi pomagali
zadovoljiti povpraševanje, v partnerstvu s
ključnimi maloprodajnimi partnerji pa je
organizacija septembra sprožila tudi novo
pobudo za hrano „Food For Ireland“ (Hrana za
Irsko), v okviru katere so lahko nakupovalci v več
kot 400 trgovinah donirali trajno hrano.

Pandemija je okrepila profil organizacij, ki zbirajo hrano, pri
omilitvi nestanovitnosti dobavne verige. Bili smo potrebno
gonilo prerazdeljevanja nenadnih valov presežne hrane in hkrati
podpirali skupnosti pri največjem povečanju povpraševanja
doslej, s čimer smo v teh težkih časih za mnoge izboljšali
prehransko varnost.
Iseult Ward, izvršna direktorica
Organizacija FoodCloud
bo predvidoma
distribuirala hrano v
protivrednosti več kot

6,7 milijona
obrokov do konca
leta 2020
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Italija
Nenadno zaprtje komercialne gostinske dejavnosti je
ustvarilo velike količine presežne hrane. Glavne verige
restavracij so se obrnile na Banco Alimentare, da bi po
vsej državi zbrala približno 50 t hrane.
The Občine, civilna zaščita, gostinska podjetja,
splošne tržnice, podjetja javnega prevoza, Banco
Alimentare, Caritas Ambrosiana in Rdeči križ Italije
so razvili občinske operativne centre (v italijanščini:
COC) , da bi centralizirale celotno verigo preskrbe s
hrano in odpravile težave zaradi zaprtja dobrodelnih
organizacij, ker so v njih zaposlenih prostovoljci,
starejši od 65 let.
#SOStegno straordinario, program, ki ga koordinirata
FBAO in Caritas Italiana, ustanovljen s strani Banco BPM,
je omogočil zbiranje hrane za podporo družinam v težavah.
Caritas je zbral dovolj hrane za zagotovitev 1 250 živilskih
košaric na mesec. FBAO je sodeloval pri zbiranju hrane v
vrednosti 250 000 EUR, da bi v košaricah zagotovil raznovrstne
proizvode.
Federalimentare in Banco Alimentare sta združila moči v boju
proti pandemiji in zagotovila pomoč najbolj prikrajšanim.
Mnoga pridružena podjetja so v velikonočnem obdobju
donirala več kot 100 t živilskih proizvodov.
Italijansko ministrstvo za kmetijsko, živilsko in gozdarsko
politiko je financiralo zbiranje neprodane hrane iz sektorjev
mesnih narezkov, mlečnih izdelkov in sadja ter zelenjave
zaradi zaprtja restavracij v vrednosti 300 000 000 EUR.
Oktobra je Banco Alimentare začela s prerazdeljevanjem
dobrodelnim organizacijam in s tem bo nadaljevala v
naslednjih mesecih.

Dodatne informacije o tem

40odstotno
povečanje
povpraševanja po
pomoči v hrani
po vsej državi od
marca 2020

Ko se zazremo v leto 2021,
preoblikovanje te krize v priložnost
za našo organizacijo pomeni, da
bomo nadaljevali z dejavnostmi,
ki jih izvajamo od marca: z našim
rednim poslovanjem v izredni
situaciji. Mislimo, da je pomembno, da
vsakdo dobro razmisli o svoji nalogi v
trenutkih krize.
Giovanni Bruno, predsednik
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Litva
Maisto bankas, banka hrane v Litvi,
normalno deluje celo v teh težkih pogojih.
Na začetku pandemije je Maisto
bankas sporočila 25-odstotno
zmanjšanje števila majhnih
dobrodelnih organizacij, saj so se
zaprle, ker niso mogle delovati,
kar je privedlo do povečanega
števila posameznikov, ki so
potrebovali podporo v krajih,
kjer dobrodelne organizacije niso
delovale. Preostalih 75 % partnerskih
organizacij z Maisto bankas sodeluje v
istem ali celo večjem obsegu.
Maisto bankas je sprožila kampanjo
za zbiranje trajne hrane v največjih
distribucijskih verigah v Litvi, v okviru
katere je prosila za donacije hrane in
presežno hrano.
Kot je bilo pričakovano, je Maisto
bankas v prvih dneh epidemije COVID
primanjkovalo prostovoljcev, zato se
je pridružila nacionalni kampanji za
zaposlovanje novih prostovoljcev, pri
čemer je sodelovala celo s podjetji, ki
zagotavljajo taksi storitve, da bi med
vozniki spodbujali prostovoljce, ki bi
pomagali dostavljati hrano.
Dodatne informacije o tem

25 %

majhnih dobrodelnih
organizacij je moralo zaradi
epidemije COVID-19 zapreti
svoja vrata, kar je privedlo
do povečanja povpraševanja
po pomoči v hrani

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize
v priložnost za našo organizacijo pomeni krepitev
ozaveščenosti. Pandemija je postregla z izzivom, in sicer
pomagati izoliranim ljudem in preobremenjenim družinam,
po drugi strani pa je predstavljala tudi priložnost za
združitev večjega števila prostovoljcev in donatorjev v
okviru dejavnosti za pomoč prizadetim osebam. Pandemija
je zagotovila boljšo ozaveščenost o našem delu in nam dala
priložnost za vključitev večjega števila ljudi in podjetij v
prihodnosti.

Simonas Gurevičius, direktor
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Malta
Malta Food Bank Foundation (MFBF) je zabeležila
strmo povpraševanje po pomoči. Prošnje za pomoč so
prihajale od nevladnih organizacij, ki so izgubile številne
vire financiranja, in posameznih družin, ki so izkusile
pomanjkanje zaradi zmanjšanja dohodkov.
Kljub težavam je vzklila tudi nova pobuda. Podjetja,
nevladne organizacije, posamezniki in zaposleni v
zasebnih podjetjih, vključno z lokalno banko, kakor tudi
drugi zaposleni v vladnih oddelkih so zbrali denar in kupili
hrano, ki so jo nato donirali MFBF. Uvozniki in trgovci
na drobno so donirali presežno hrano MFBF in samo v
zadnjem mesecu je MFBF zabeležil ogromno povečanje
količine donirane hrane.
Ena od pobud, ki si zasluži posebno pohvalo, je pobuda
kuharja, ki je moral zaradi ukrepov omejitve gibanja
zapreti svojo restavracijo. Od raznih donatorjev je zbral
presežne sestavine in v svoji restavraciji pripravil obroke
za ljudi v stiski. MFBF je v tej pobudi tesno sodeloval z
doniranjem presežnega mesa MFBF, kuhar pa je pripravil
hranilne, sveže obroke, ki jih je nato MFBF prerazdelil
partnerskim dobrodelnim organizacijam.

D
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Irene Schembri,
ustanoviteljica/predsednica
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Donacija kombija s hladilnikom/zamrzovalnikom je rešila
dodatno količino hrane, saj je MFBF med pandemijo
COVID-19 lahko prejemal in prerazdeljeval presežno
zamrznjeno in ohlajeno donirano hrano. Poleg tega je
MFBF lahko rešil veliko količino hrane v obliki presežnega
sadja in zelenjave na trgu, ki bi bila sicer zavržena.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize v
priložnost za našo organizacijo pomeni odpiranje novih
obzorij prek novih stikov, vzpostavljenih med pandemijo.
Ta čas je MFBF navdihnil, da postane vidnejši in aktivnejši
pri izvajanju pobude izobraževanja javnosti glede
varčevanja s hrano, zlasti hranilno hrano, ki bi bila sicer
zavržena.

M A LTA F
O
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Nizozemska
Organizacija Groente & Fruitbrigade je od leta 2018 s pomočjo
prostovoljcev in novih dobaviteljev pred zavrženjem rešila
1 000 000 kg sadja in zelenjave ter ju dostavila organizaciji
Voedselbanken Nederland.
V teh časih se zdi, da je zagotavljanje sadja in zelenjave najbolj
revnim ljudem na Nizozemskem še bolj pomembno. Glede na
pomembnost pomoči v sveži hrani je organizacija Groente &
Fruitbrigade zavezana k širitvi na nove lokacije.
Voedselbanken Nederland je poleti leta 2018 začela s
preizkusom zagotavljanja več sadja in zelenjave v paketih
hrane. Dobavitelji so podjetja, ki se ukvarjajo s sadjem in
zelenjavo ter donirajo svoje presežke. Obstajata sadje in
zelenjava s pikami ali rahlo drugačne oblike ali barve, ki sta
še vedno povsem primerna za prehrano.
V skoraj enem letu je organizacija Groente & Fruitbrigade
zbrala več kot 1 000 000 kg sadja in zelenjave. Z navedenim je
organizacija prek Voedselbanken Nederland podprla približno
88 000 ljudi na teden.
V krizi zaradi koronavirusa je dobava sveže hrane za
Voedselbanken Nederland pomembnejša kot kadar koli doslej.
Cilj ekipe je vsem upravičencem Voedselbanken Nederland
na Nizozemskem zagotoviti 1 kg sadja in zelenjave na teden.

Če smo samozavestni, se bomo lahko spopadli z
izzivi, ki jih bo nedvomno prineslo leto 2021. V
zadnjem letu smo bili deležni velike podpore vseh
delov družbe. Prevzeti smo nad vsemi prispevki in
donacijami podjetij, fundacij ter posameznikov.

Leo Wijnbelt, predsednik
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Severna
Makedonija
Vsakodnevne dejavnosti organizacije Banka Za Hrana
Makedonija v Severni Makedoniji se niso ustavile in v tem
obdobju izrednih razmer je prispevala k podpori najbolj
ranljivih oseb.
Banka Za Hrana Makedonija je edina organizacija v
Severni Makedoniji, ki zagotavlja pomoč osebam in
družinam v stiski. Banka Za Hrana Makedonija je na
podlagi več pozivov in predanega dela vseh članov ter
prostovoljcev uspela zbrati presežno hrano in jo skupaj
s higienskimi potrebščinami prerazdelila v več občinah.
Vedno več občin vzpostavlja stike z organizacijo Banka
Za Hrana Makedonija in jo sprejema kot dejanski sistem
za spopadanje s težavami lakote in revščine.
Podprli smo več kot 4 000 gospodinjstev in v prihodnjem
obdobju jih bomo podpirali še naprej, odvisno od podjetij
in njihove količine presežne hrane. Poleg tega so se
številna podjetja odločila tudi za donacije organizaciji
Banka Za Hrana Makedonija, pretežno v obliki presežne
hrane, namenjene za prerazdeljevanje.
Nenazadnje se je v pandemiji COVID-19 predsednik
Severne Makedonije odločil, da bo podprl in se pridružil
organizaciji Banka Za Hrana Makedonija v tem težavnem
obdobju.

Izvedite več o kampanji

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te
krize v priložnost za našo organizacijo pomeni
solidarnost, ki je težavna formula, če želimo
rešiti hrano in nahraniti ljudi v stiski. Tu smo,
da podpiramo najbolj prikrajšane, vendar
potrebujemo tudi ukrepe in podporo vseh
deležnikov.
Dushko Hristov, predsednik
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Norveška
Situacija v zvezi s COVID-19 je povzročila dodaten pritisk na
Food Banks Norway, vendar se je omenjena organizacija
na izbruh epidemije COVID-19 hitro in učinkovito
odzvala. Od tedna ob koncu marca, ko so bili uvedeni
nacionalni ukrepi omejevanja socialnih stikov,
do konca maja, ko so se ukrepi začeli sproščati,
je organizacija Food Banks Norway rešila in
prerazdelila rekordne količine presežne hrane.
Za okrepitev odziva Food Banks Norway
med izbruhom epidemije COVID-19 je bila
izvedena anketa med njenimi partnerskimi
organizacijami. Iz rezultatov ankete je razvidno,
da je bilo več kot 82 % organizacij zadovoljnih s
količino, kakovostjo in raznolikostjo hrane med
epidemijo.
Food Banks Norway je objavila tudi poročilo o vplivu
pandemije COVID-19 na njeno mrežo norveških bank hrane
in partnerskih organizacij.
Pandemija je povzročila številne omejitve, vendar je tudi
odprla vrata za priložnosti in inovacije. Banke hrane v Oslu
in Bergnu so prek projekta Matsentralen Kitchen iz presežnih
sestavin, ki so bile prvotno namenjene komercialnim
kuhinjam, pripravile obroke za prerazdeljevanje prek
partnerskih organizacij.
Drug projekt, ki je organizaciji Food Banks Norway pomagal
prejeti večje količine presežne hrane in zagotoviti pravično
prerazdeljevanje hrane prek njegove mreže, je bil projekt
notranjega prerazdeljevanja, ki je s pomočjo radodarnih
ekonomskih prispevkov več akterjev omogočil učinkovito
in profesionalno izmenjavo hrane znotraj mreže.

40
odstotno

povečanje povpraševanja po
hrani v obdobju od marca
do junija 2020 v primerjavi z
istim obdobjem leta 2019

Ko se zazremo v leto 2021,
preoblikovanje te krize v priložnost
za našo organizacijo pomeni
okrepitev vloge bank hrane pri
zmanjševanju razmetavanja s hrano
in revščine.
Cristiano Aubert, predsednik upravnega odbora

24

Evropske banke hrane: val solidarnosti v spopadanju s COVID-19

Portugalska
Zaradi previdnostnih ukrepov, ki so bili
sprejeti zaradi epidemije COVID-19, je več
dobrodelnih organizacij, ki sodelujejo z
organizacijo Federaçao Portuguesa dos
Bancos Alimentares (FPBA), začasno
prekinilo izvajanje dejavnosti, kar
je omejilo dobavo hrane velikemu
številu prikrajšanih ljudi. Vendar,
nekatere od teh organizacij se lahko s
pomočjo prostovoljcev reorganizirajo
in prerazdeljujejo hrano najbolj
potrebnim.
FPBA se zaveda te dramatične situacije,
ki postaja vsak dan obsežnejša, zato je
v partnerstvu z organizacijo ENTRAJUDA
ustanovila „Rede de Emergência Alimentar“
(mreža za izredne razmere v zvezi s hrano).
Sistem je organiziran tako, da pokriva celotno
državo in na podlagi vseh zbranih informacij
omogoča zagotavljanje pomoči v hrani in
dostavo obrokov osamljenim osebam in
tistim, ki so v brezupni situaciji.
Organizacija FPBA stoji ob strani ljudem
v stiski, ki so bolj kot kadar koli doslej
pripravljeni sprejeti podporo in upanje.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te
krize v priložnost za našo organizacijo pomeni
odziv na povečano povpraševanje in nadaljevanje
z vsakodnevnim delom zahvaljujoč inovativni
tehnološki platformi, prek katere se mobilizirajo
dodatni prostovoljci, ki prispevajo k pomoči
družinam v stiski. Člani FPBA so bili znova priznani
kot zaupanja vredna organizacija na Portugalskem,
ki je ljudem v stiski vedno na voljo. Drugo leto bo
boljše.

Isabel Jonet, predsednica
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Romunija
Čeprav je bilo leto 2020 polno izzivov, ki so jih
povzročili ukrepi, sprejeti zaradi pandemije
COVID-19, je Banca pentru Alimente Bucuresti
(BpA) vesela, da so organizaciji BpA in
posledično preprečevanju razmetavanja s hrano
posvetili pozornost novi trgovci na drobno,
proizvajalci ali distributerji.
Banca pentru Alimente Bucuresti se je, da bi
rešila kar največ hrane, prejete iz sektorja
hotelov, restavracij in kavarn, zlasti mlečnih
izdelkov, odločila za delitev zalog z drugimi
regionalnimi bankami hrane v Romuniji.
Izmed letošnjih projektov je pomembno
omeniti podporo ljudi, hospitaliziranih v vojaški
bolnišnici, v partnerstvu z več podjetji.
V okviru projekta „We don’t take a break”
(Ne počivamo) je Banca pentru Alimente
Bucuresti s 3 500 paketi hrane pomagala več
kot 500 prikrajšanim družinam iz predmestij
Bukarešte ali vasi v bližnjih okrožjih.
Banca pentru Alimente Bucuresti je
sodelovala tudi z nevladnimi organizacijami,
ki so potrebovale skladiščni prostor za
prerazdeljevanje dela njihovih donacij.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize v
priložnost za našo organizacijo pomeni solidarnost in
tesnejše sodelovanje z drugimi regionalnimi bankami
hrane v Romuniji v okviru nedavno vzpostavljene
nacionalne federacije ter skupni boj proti razmetavanju
s hrano in neustrezni prehranski varnosti v kontekstu
zakonodaje, ki je bila leta 2020 posodobljena.
Gabriel Sescu, predsednik

286 132

kg

hrane,
rešene s strani BpA in njene nacionalne mreže
bank hrane aprila 2020
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Srbija
Banka Hrane Beograd (BHB) je v
obdobju izrednih ukrepov v Srbiji,
to je od aprila do maja, najbolj
ranljivim skupinam uspela
zagotoviti največjo količino
hrane. BHB je najprej s
sodelovanjem v velikem
projektu, ki ga je podprlo
mesto Beograd, prispevala k
pripravi 178 000 paketov za
upokojence, nato pa v pobudi
s sekretariatom za socialno
varstvo še k pripravi dodatnih
7 300 paketov hrane za invalide
in otroke s posebnimi potrebami v
17 beograjskih občinah.

178 000

paketov hrane, dostavljenih
upokojencem s strani BHB v
obdobju od aprila do maja 2020

Po odpravi izrednih razmer se je količina
donacij hrane postopno zmanjšala, saj je
večina velikih podjetij svojo pomoč v skladu s
priporočili Vlade Srbije osredotočila predvsem
na bolnišnice in nove specializirane bolnišnice,
ustanovljene zaradi epidemije COVID-19.
Kljub večjemu številu prošenj za pomoč v
hrani in našim mnogim pozivom podjetjem
je bil odziv šibek in takšen tudi ostaja. BHB je
poskusila hrano zagotoviti tudi prek platforme
za donacije, s pridobitvijo humanitarne številke
za pošiljanje sporočil SMS, okrepitvijo objav v
družbenih medijih itd., vendar so bili rezultati
podobni.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize
v priložnost za našo organizacijo pomeni okrepitev
naših notranjih zmogljivosti in našega razmerja
z vsemi relevantnimi akterji v družbi ter njihova
razširitve, da se bomo lahko skupaj prek solidarnosti
bolje odzvali na večje število prošenj ranljivih
posameznikov.

Nemanja Nedović, predsednik
upravnega odbora
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Slovaška
Potravinová Banka Slovenska je največja organizacija
za preprečevanje razmetavanja s hrano na Slovaškem.
Leta 2020 se je Potravinová Banka Slovenska srečala s
številnimi izzivi, predvsem v povezavi s pandemijo
COVID–19.
Od marca 2020 je vsak dan podpirala
državljane po vsej državi. Najbolj
zapletena je bila predvsem situacija v
marginaliziranih romskih skupnostih
Potravinová Banka
na vzhodu in jugu Slovaške, saj imajo
Slovenska je od marca do
oktobra 2020 prerazdelila
te zelo slab dostop do hrane. Tri
skupnosti so bile v karanteni več kot
30 dni (Krompachy, Žehra in Bystrany)
hrane
in Potravinová Banka Slovenska jim je,
skupaj s slovaškimi oboroženimi silami
in Uradom pooblaščenca Vlade Slovaške
republike za romske skupnosti, pomagala
Ko se zazremo v leto 2021,
s hrano. Potravinová Banka Slovenska je
preoblikovanje te krize v priložnost
podpirala tudi zdravstvene delavce, terenske
socialne delavce in prostovoljce, ki so bili v prvi bojni
za našo organizacijo pomeni
črti. Potravinová Banka Slovenska je od marca do
prestrukturiranje celotnega sistema
oktobra 2020 donirala več kot 2 000 t hrane.

2 000 t

Poleg tega Potravinová Banka Slovenska januarja 2021
namerava organizirati spletni izobraževalni program s
področja razmetavanja s hrano za srednješolce.

organizacije in sodelovanje s
partnerji, da bi postala učinkovitejša
pri preprečevanju razmetavanja s
hrano in ozaveščanju o navedenem.
Okrepiti moramo osredotočenost na
izobraževanje in sodelovanje mladih
v naših dejavnostih.
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Slovenija
SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE) se
skupaj s številnimi partnerji in skupinami
civilne zaščite v okviru občin ukvarja s
humanitarno dejavnostjo, s katero
pomaga več kot 10 000 ljudem.
Med božičnimi in velikonočnimi
prazniki je SIBAHE pripravil
pakete hrane za 40 družin
(v vrednosti posameznega
paketa od 150 do 250 EUR).
Dejavnosti se nadaljujejo in
kljub povečanim količinam
prejetih donacij hrane vsaka
donacija šteje kot podpora
SIBAHE.

30odstotno

povečanje povpraševanja v
obdobju COVID-19

SIBAHE je ostala aktivna v vseh
obdobjih krize COVID-19. Zabeležili smo
povečano povpraševanje po pomoči v hrani,
zlasti s strani družin in posameznikov – to
povečanje povpraševanja je bilo najmanj
približno 30-odstotno.
SIBAHE sodeluje v delovni skupini na
nacionalni ravni, ki pripravlja strategijo
načina zmanjšanja zavržene hrane v okviru
cilja trajnostnega razvoja 12.3.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje
te krize v priložnost za našo organizacijo
pomeni iskanje priložnosti za povečanje
zmogljivosti, s ciljem, da bi postali
učinkovitejši in bolj odzivni pri naših
delovnih nalogah in sposobni zagotoviti
podporo ljudem v stiski.
Alen Novit, direktor
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Švica
Organizacija Partage v Švici po številnem prerazdeljevanju
hrane od začetka pandemije ostaja v prvi bojni črti.
Ob začetku ukrepov omejitev gibanja je organizacija
Partage začela z distribucijo kuponov ljudem v stiski.
Od 8. junija do 11 julija je so bili prebivalci Ženeve v
operaciji „Genève solidaire“ povabljeni k prijaznim
neposrednim donacijam supermarketom.
Kanton Ženeva organizacijo Partage podpira tudi z
izrednimi nepovratnimi sredstvi za podporo njenemu
delovanju.
Poleg tega od torka 16. junija na več mestnih lokacijah
distribuiramo polne nakupovalne vrečke. Vsaka vrečka
vsebuje 30 živilskih proizvodov in higienskih izdelkov.
Distribucija se je začela in se bo nadaljevala v prihodnji
mesecih.

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje
te krize v priložnost za našo organizacijo
pomeni, da celotno ekipo organizacije
Partage in deležnike, ki sodelujejo pri boju
proti neustrezni prehranski varnosti in
razmetavanju s hrano v Ženevi, prisilimo k
oblikovanju aktivnih partnerstev, za katera
upamo, da bodo v prihodnjih letih rasla.
Marc Nobs, direktor
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Ukrajina
Organizacija KCCF Food Bank kljub
krizi COVID-19 postaja močnejša in se
počuti še bolj socialno odgovorno kot
doslej. KCCF Food Bank ob širjenju
pandemije koronavirusa v Ukrajini
svoja prizadevanja osredotoča v tri
smeri:
•

•
•

podpora pacientom in
medicinskemu osebju v
bolnišnicah COVID ter osebju
nujne medicinske pomoči,
podpora ljudem v stiski prek
nevladnih organizacij po vsej državi,
krepitev varnostnih politik – tako
za živilske proizvode kot tudi
komuniciranje ljudi, vključno z osebjem
donatorjev, sodelavci KCCF Food Bank,
prostovoljci in prejemniki.

Od samega začetka pandemije so glavni
donatorji hrane organizaciji KCCF Food
Bank svoje donacije povečali in pomagali
pri dostavi, zato je lahko KCCF Food Bank
oskrbela 45 % več ljudi v primerjavi s
skupnim številom ljudi, ki jih je podprla
leta 2019. Osebju in stalno zaposlenim
prostovoljcem je uspelo obvladati povečan
obseg dejavnosti v tem težavnem obdobju,
pri čemer so ostali so mirni, pozitivni in
marljivi.

45odstotno

povečanje števila ljudi, ki
jih je podprla KCCF Food
Bank leta 2020 v primerjavi
z letom 2019

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize
v priložnost za našo organizacijo pomeni razširitev
sodelovanja z obstoječimi dobavitelji v smeri logistike,
združitev prizadevanj vseh udeležencev v prehranski
verigi, ki imajo možnosti in željo po izboljšanju neustrezne
prehranske varnosti v Ukrajini s pomočjo ljudem v stiski,
preprečevanjem razmetavanja s hrano in izboljšanjem
okolja.

Volodymyr Ivanov, predsednik
upravnega odbora
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Združeno
kraljestvo
Hrana, ki pomaga: Organizacija FareShare dostavlja
kakovostno presežno hrano iz celotne živilske industrije ter jo
posreduje 11 000 dobrodelnim organizacijam in skupnostnim
skupinam po vsem Združenem kraljestvu, vključno z
jutranjim šolskim varstvom, klubi za kosilo za ostarele,
zavetišči za brezdomce in skupnostnimi kavarnami.
Od začetka pandemije je organizacija FareShare v okviru
svojega odziva na krizo vsak teden zagotovila več kot
dvakrat večjo količino hrane. Na vrhuncu krize je organizacija
FareShare zagotavljala več kot tri milijone obrokov na teden
in 90 % dobrodelnih organizacij, ki jih oskrbuje, pričakuje,
da bo povpraševanje ostalo na isti krizni ravni ali pa se bo
pozimi še povečalo.
Številne dobrodelne organizacije so morale svoje storitve
prilagoditi, da bi se lahko spopadle z izzivi, ki jih povzroča
COVID-19. Klubi za kosilo so postali storitve dostave paketov
in skupnostni centri dostavljajo živila na pragove ranljivih
oseb.
Da bi lahko zadovoljila povpraševanje, je organizacija
FareShare zagotovila dodatne skladiščne prostore
v 11 regionalnih centrih. Organizacija FareShare je
preoblikovala operativne postopke, ki – kjer je to mogoče –
zagotavljajo omejitev socialnih stikov v skladiščih, investirala
v dodatno osebno varovalno opremo za zaščito osebja in
prostovoljcev ter uvedla nove higienske ukrepe ter ukrepe
umivanja rok, da bi zagotovila varnost oseb in zmanjšala
tveganje prenosa okužbe.

Dodatne informacije

Ko se zazremo v leto 2021, preoblikovanje te krize v
priložnost za našo organizacijo pomeni mobilizacijo čim
večjega števila podjetij, vladnih agencij, dobrodelnih
organizacij in posameznikov, da bi prepoznali lakoto, ki
obstaja v naših državah, priznali razmetavanje s povsem
ustrezno hrano, ki hkrati obstaja v naših državah, in s
skupnim delom močno zmanjšali vpliv presežne hrane na
okolje ob hkratnem zmanjšanju stopnje lakote.
Lindsay Boswell, izvršni direktor
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Zahvale
European Food Banks Federation se želi iskreno
zahvaliti svojim članom za njihovo dnevno zavezanost
k preprečevanju razmetavanja s hrano in zmanjšanju
neustrezne prehranske varnosti v teh težkih časih.
Nenehna in neutrudna dejavnost članov FEBA po vsej
Evropi resnično pomaga in zagotavlja otipljiv prispevek
v tem zahtevnem obdobju.
European Food Banks Federation bi ob tej priložnosti
rada izrazila hvaležnost Evropski komisiji za njeno
konkretno podporo pri krepitvi zmogljivosti FEBA in
krepitvi strokovnega znanja z namenom zagotavljanja
učinkovitega in strokovnega prerazdeljevanja hrane v
spopadu z izzivi današnjega in jutrišnjega dne.
Kriza je najboljši čas za podporo partnerjev, ki nam
stojijo ob strani. Zahvaljujemo se 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,

* Informacije nazadnje posodobljene 14. decembra 2020.

Kellogg Company in njegovi dobrodelni parterji, 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, in Zscaler*.
Posebej se zahvaljujemo vsem zaposlenim pri naših korporativnih partnerjih,
ki so nas podprli s svojo neovirano domišljijo in kreativnostjo.
Hvaležni smo prav vsakemu posamezniku, ki je namenim čas in vire za
European Food Banks Federation. Vsaka donacija, celo najmanjša, je za nas
neskončno dragocena.
Nenazadnje gre posebna zahvala 32 280 zaposlenim v bankah hrane in
prostovoljcem iz 430 bank hrane po vsej Evropi: vaša prizadevanja so
pognala val solidarnosti, ki je omogočil, da kljub težavam nadaljujemo s
prerazdeljevanjem hrane dobrodelnim organizacijam, ki vsak dan izpolnjujejo
potrebe oseb, ki jih je ta kriza najbolj prizadela.
Šele sedaj se zavedamo, kako pomembno je, da nam ljudje stojijo ob strani.
Hvaležni smo za vašo podporo in bližino v tem trenutku. V čast nam je, da
lahko delamo z vami in za vas, in upamo, da bomo z delom nadaljevali danes
in še mnogo let.

Hvala!
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