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Fogjunk össze a COVID-19 
kihívásaival szemben

2020. március 13-án az Egészségügyi Világszervezet Európát nevezte meg, mint a  
COVID-19-világjárvány epicentrumát*. Először néhány országot, például Olaszországot és 
Spanyolországot sújtotta erősen, majd nem sokkal később a koronavírus elterjedt az egész 
kontinensen, és azonnal nyilvánvaló társadalmi és gazdasági következményekkel járt. 

A COVID-19 március óta példátlan kihívást 
jelentett szerte Európában, felborította szokásos 
életvitelünket és súlyos hatást gyakorolt 
társadalmunkra és gazdaságunkra egyaránt.

Ilyen körülmények között az élelmiszerhez való hozzáférés bizonyult 
prioritásnak, így a mindenki számára könnyen elérhető, megfizethető, 
egészséges és kiegyensúlyozott étrend még fontosabb tényező lett. Európa 
minden szegletéből sok olyan kép bizonyítja ezt: hosszú sorokban állnak a 
szupermarketek bejáratánál; vagy önkéntesek dolgoznak azon nap mint nap, 
hogy élelmiszert vigyenek az öreg, fogyatékkal élő vagy rászoruló embereknek és 
családoknak, akik váratlan nehézségekkel néztek szembe ebben az időszakban.
 
A válság első hónapjai után egészen őszig úgy tűnt, hogy Európa ellenőrzése alatt 
tartja a COVID-19-járványt. De Európa mára újra a világjárvány aktív központjává 
vált, és a fertőzések drámai növekedése a kórházak teljesítőképességének 
határait feszegeti. Néhány kormány újra szigorú lezárásokat vezet be. Naponta 
több ezer új esetet jelentenek szerte Európában.

A világjárvány sokan egyik napról a másikra találták 
magukat bizonytalan helyzetben, ami ráirányította a 
figyelmet az élelmezésbiztonság fontosságára.

A WHO főigazgatójának nyitóbeszéde a COVID-19-ről tartott sajtótájékoztatón, 2020. 
március 13-án.

*
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A szolidaritás lehetőséget adhat arra, 
hogy jobban, erősebben és összefogva 

kerüljünk ki ebből a járványból. 
Ismét rádöbbenhetünk, hogy milyen 
fontos az emberekkel, különösen a 

leghátrányosabb helyzetben levőkkel 
foglalkozni, és visszatérhetünk 

küldetésünk gyökereihez, az európai 
élelmiszerbankok napi tevékenységéhez. 

A hatóságok, vállalkozások, 
jótékonysági szervezetek, önkéntesek 

és állampolgárok, azaz mindenki 
támogatásával együtt növekedhetünk 

a megpróbáltatások közepette, és 
biztatóan tekinthetünk egy szebb jövőre.

Jacques Vandenschrik, elnök, 
European Food Banks Federation

Az elnök 
üzenete
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Nyilvánvaló, hogy a világjárvány óriási hatással van a mindennapi 
életünkre, és az egész élelmiszerrendszert érinti. 

A pandémia megmutatta az erősségeinket és 
a gyengeségeinket, ráirányította a figyelmet 
a helyi közösségek fontosságára, akik készek 
együttműködni mindenki javára, amit a 
hatóságok, a civil társadalmi szervezetek és 
minden érintett összefogása egészít ki.

A COVID-19 figyelmeztető jelzés volt 
a European Food Banks Federation és 
tagjaink számára. 

A járvány kitörése óta tagjainknak nemcsak azzal a kihívással 
kell megküzdeniük, hogy ételt szerezzenek az élelmiszerláncból, 
hanem hogy biztonságosan eljuttassák azt a jótékonysági 
szervezetekhez. Tagjaink fáradhatatlanul gyűjtik az élelmiszer-
felesleget, hogy segítsék a rászorulók élelmezésén dolgozó 
jótékonysági szervezeteket. Az egészségügyi vészhelyzet és az 
ebből következő társadalmi és gazdasági válság, különösen a 
COVID-19 első hulláma alatt, országonként eltérő volt, de az 
mindenütt nyilvánvalóvá vált, hogy a COVID-19-válság új élelmezési 
szükséghelyzetet hozott, az élelmiszer iránti igény megnőtt. 

A 2020 szeptemberében kiadott legfrissebb jelentésünk szerint 
30%-kal nőtt az élelmiszerigény, amely 6% és 90% között változott 
országonként a szegénységtől fenyegetett új csoportok – a 
munkájukat elvesztett emberek, a gyermekes családok és az 
egyedül élő idősek – körében. Tagjainknak hasonló kihívásokkal 
kellett szembenézniük, válaszlépéseik pedig kulcsfontosságúak 
lehetnek a második hullámmal, és a világjárvány által okozott 
elhúzódó válsággal való küzdelem során. Bár a körülmények 
különbözhetnek és a nekik megfelelő megoldások egyediek 
lehetnek, a kihívásokat mindannyian érezzük, a reakciók alapja 
pedig a motiváció, az innováció és az alkalmazkodás.

A European Food Banks Federation 3 felmérést végzett – 
2020 áprilisában, júliusában és szeptemberében –, hogy 
nyomon kövesse és felmérje a COVID-19 hatását a szövetség 
tagjaira és reakcióikat. Az eredményeket három jelentésben 
összegezték: 

A jelenlegi kihívások és az 
európai élelmiszerbankok sürgős szük-
ségletei / 2020. április

Az európai élelmiszerbankok a 
COVID-19 utáni Európában / 2020. július
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Az európai élelmiszerbankok ma: 
elkötelezettség, kreativitás és 
nyitottság a változásra / 2020. szeptember



•	 Az	élelmiszer	iránti	növekvő	igény
•	 A	nélkülözők	számának	

növekedése
•	 Az	élelmiszer-adományok	

bizonytalansága
•	 A	logisztika	és	a	szállítási	

folyamatok	zavarai
•	 Az	egyéni	védőeszközök	hiánya
•	 Az	önkéntesek	hiánya	
•	 Váratlan	költségek	és	a	pénzügyi	

források	elapadása

Amikor úgy tűnt, nem sikerült megóvnunk az embereket, mi 
európaiak, önkéntesek és az élelmiszerbankok vagy hozzájuk 
tartozó jótékonysági szervezetek alkalmazottjai, törvényhozók, 
vállalkozások és magánemberek sokféleképpen bizonyítottuk, hogy 
válságban minden további nélkül segítünk a másikon. 

A European Food Banks Federation 
kora márciustól nyomon követi, hogyan 
reagáltak a tagjai a válságra, és számtalan 
olyan történetet gyűjtött össze, amely 
szolidaritáson alapult. 

Ahhoz, hogy ki tudjuk elégíteni a közvetlen 
szükségleteket és kézzel fogható választ adjunk 
a szükséghelyzetre, március 21-én a European 
Food Banks Federation nyílt szolidaritási felhívást 
tett közzé, és COVID-19 Social Emergency Fund 
(COVID-19 szociális vészhelyzeti alap) néven 
alapot hozott létre azért, hogy biztosítsa tagjai 
tevékenységét, illetve azt, hogy jó élelmiszer ne 
kerüljön hulladékba, miközben segíti a jótékonysági 
szervezeteket is, hogy el tudják látni a rászorulókat. 

A felhívásunkra adott válaszok minden várakozásunkat felülmúlták. 
Ebben az időszakban sok vállalat ajánlott fel gazdasági támogatást az 
élelmiszerbankok mindennapos tevékenységének fenntartásához. Ennek a 
kézzel fogható elköteleződésnek köszönhetően 2020 márciusa és novembere 
között a European Food Banks Federation több mint 4,2 millió euróval 
támogatta 27 országban tagjainak a COVID-19-hez kapcsolódó akcióit*. 

A forrásokkal konkrét igényeket elégítettek ki: többek között a napi 
tevékenység megnövekedett költségeinek fedezésére (bérleti díj, 
közüzemi számlák, stb.); a megnövekedett mennyiségű élelmiszer 
kezelést végző további személyzet foglalkoztatására; az élelmiszer 
elosztását biztosító új járművek, a kommunikációt megkönnyítő 
digitális eszközök, új raktári berendezések, az önkéntesek és 
alkalmazottak védelmét szolgáló egyéni védőeszközök beszerzésére; 
valamint új raktári informatikai rendszer kiépítésére használták fel. 

A jelentések kiemelt témái

Kihívások

Válaszok •	 Az	élelmiszerbankok,	néhány	
kivételtől	eltekintve,	nem	zártak	be,	
mindvégig	működtek

•	 Küldetésünk	–	az	élelmiszer-pazarlás	
megakadályozása	és	a	jótékonysági	
szervezetek	támogatása	–	támogatása

•	 Új	és	fiatal	önkéntesek	bevonása
•	 Sikeres	új	adománygyűjtő	tevékenység	
•	 Új	együttműködések	vállalatokkal	és	

alapítványokkal
•	 Érdekérvényesítés	állami	

támogatásért
•	 Új,	innovatív	működési	modellek	a	

raktárkezelésben	és	az	adminisztratív	
feladatokban	

•	 A	hagyományos	tevékenységek	(pl.	
élelmiszergyűjtés)	digitalizálása

Ezek a számok a 2020. január 1. és október 15 közötti időszakra vonatkoznak.*
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Gyors határozottságukkal, a folyamataik 
állandó megújításával és széles 
körű elérhetőségükkel az európai 
élelmiszerbankok megmutatják, 
hogy képesek alkalmazkodni az új, 
kihívásokkal teli környezethez, és 
biztosítani az élelmiszer biztonságos 
elosztását a jótékonysági szervezeteknek. 

A világjárvány kezdete óta az 
élelmiszerbankok támogatása egyre 
fontosabbá válik, hogy a jó élelmiszer 
ne vesszen kárba, hanem új értéket 
nyerjen a leginkább rászorultakon 
segítő szervezetek számára.

Mivel a világjárvány folytatódik, elkötelezetten 
kiállunk mindennapi tevékenységeink 
mellett, hogy megbirkózhassunk a 
válsággal, és hogy rugalmasan tudjunk 
reagálni a jövőbeni kihívásokra. Ez a 
válság felgyorsíthatja az innovációt, hogy 
hatékonyabban és hathatósabban működjünk, 
miközben kedvezően befolyásolhatja az 
élelmiszerrendszer egészét.

Emellett, az alaptevékenységüknek megfelelően, sok vállalat ajánlott 
fel még élelmiszert vagy más cikkeket, például egyéni védőeszközöket, 
szállítási lehetőséget, kartondobozokat. Végül sok vállalat döntött úgy, 
hogy elkötelezettségüket az alkalmazottjaikra is kiterjesztik, felajánlva 
munkaerejüket és bevonva őket az európai élelmiszerbankok 
támogatására szervezett adományszervezési akciókba. 

Ők új működési modellekkel és folyamatokkal is kísérleteznek. Amikor 
a COVID-19 a nem létfontosságú vállalkozások, például kávéházak és 
éttermek bezárásához vezetett, közülük sokan kapcsolatba léptek az 
európai élelmiszerbankokkal, hogy ne kelljen kidobniuk felesleges 
készleteiket. Például Brüsszelben átvették az élelmiszert az európai 
intézmények büféiből, amikor az otthonról történő munkavégzés 
vált az új normává. Néhány országban az élelmiszerbankok ételt 
vagy élelmiszercsomagokat készítettek a frontvonalban működő 
szervezeteknek, így azoknak tényleg csak azzal kellett foglalkozni, 
hogy eljuttassák ezeket a magányos, kockázatnak kitett személyekhez. 

Az élelmiszerbankok tehát kulcsfontosságú szerepet játszanak az 
élelmiszer-pazarlás társadalmi céllal történő megelőzésében, illetve, 
a ma és a holnap kihívásaihoz való tervezésben és alkalmazkodásban. 
Ebben az időszakban az európai élelmiszerbankok hivatkozási 
ponttá váltak az agrár-élelmiszeripari lánc élelmiszer-adományai 
számára. A rendszeresen adományozott élelmiszer-felesleg mellett 
az élelmiszerbankok nagyobb mennyiségű nem romlandó élelmiszert 
kaptak és osztottak szét, amivel egyes vállalatok a közvetlen igények 
kielégítéséhez járultak hozzá.
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A FEBA a világjárvány idején is 
folytatja a támogató munkáját

Megerősített párbeszéd a tagjainkkal, hogy 
naprakészek legyenek, megosszák a rájuk háruló 
kihívásokat és, a digitális eszközöknek köszönhetően, 
építsenek a megszerzett tapasztalatokra

•	 1	online	elnöki	konferencia	23	élelmiszerbankár	
részvételével

•	 Az	EU	munkacsoport	1	személyes	és	3	online	
értekezlete	82	élelmiszerbankár	részvételével	

•	 8	online	fókuszpont-értekezlet	110	élelmiszerbankár	
részvételével

•	 2	 online	 készségmegosztó	 foglalkozás	 54	
élelmiszerbankár	részvételével	

Tettre kész hozzáállás: célkitűzés, 
intézkedés és cselekvés

•	 3	felmérés	és	3	jelentés	arról,	hogy	a	COVID-19	
milyen	hatást	gyakorol	a	FEBA	hálózatára

•	 1	felmérés	és	1	jelentés	a	leginkább	rászoruló	
személyeket	támogató	európai	segítségnyújtási	
alap	(FEAD)	megvalósításáról	2019-ben

•	 a	„Quantifying	the	Impact	of	European	Food	
Banks	 -	 From	 Farm	 to	 Fork”	 (Az	 európai	
élelmiszerbankok	hatásának	számszerűsítése	-	a	
termelőtől	a	fogyasztóig)	projekt	megvalósítása:	
5	értekezlet,	7	virtuális	bejárás	és	az	online	
Observatory	on	Food	Donation	első	kiadása

Okos és befogadó kommunikáció

•	 1	Európa-napi	társadalmi	kampány	az	Európai	
Bizottság	támogatásával	

•	 1	virtuális	esemény	az	élelmiszer-veszteséggel	
és	 -pazarlással	kapcsolatos	tudatosság	első	
nemzetközi	napja	alkalmából,	amelyben	15	
tag	vett	részt,	valamint	részvétel	3	nemzetközi	
konferencián	 a	 FAO	 Brüsszeli	 Iroda,	 a	 FAO	
Központ	és	a	FAO	New	York-i	Iroda	szervezésében

•	 Interaktív	 és	 nyomtatott	 jelentések	 az	
értekezletekről,	2	animált	videó

•	 7	EU	ellenőrzési	jelentés	

Kézzel fogható támogatás a konkrét 
szükségletek kielégítésére

•	 Kapcsolatfelvétel	 több	mint	120	vállalattal,	
alapítvánnyal	és	szervezettel	

•	 Több	mint	50	elkötelezett	vállalat,	alapítvány	
és	 szervezet	 adományainak	 összege	 már	
meghaladja	a	4,3	millió	eurót.

•	 Ebből	már	több	mint	4,2	millió	eurót	elosztottunk	
a	FEBA	27	teljes	jogú	és	társult	tagjának.	

•	 Sok	 vállalat	 kötelezte	 el	 magát	 arra,	 hogy	
élelmiszert	 vagy	 természetbeni	 támogatást	
(szállítást,	egyéni	védőeszközt,	kartondobozt	
és	hasonlókat)	adományoz	a	FEBA	tagok	javára.	
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Ebben a fejezetben összegyűjtöttük 
25 FEBA tagszervezet legjobb 
gyakorlatait – különös tekintettel a 
COVID-19 hatására, valamint arra, 
hogy ezek a szervezetek milyen 
lépéseket tettek az élelmiszer-
pazarlás megakadályozására 
és az élelmezésbiztonság 
növelésére ebben a kihívásokkal 
teli időszakban. 

A European Food Banks 
Federation szeretne köszönetet 
mondani minden tagjának a 
hozzájárulásukért. Emellett hálás 
elismeréssel tartozunk nekik 
szüntelen tevékenységükért, 
amely minden nap változást hoz 
Európában.

A FEBA európai 
tagjainak 
legjobb 
gyakorlatai

Albánia / 7. o.

Ausztria / 8. o.

Belgium / 9. o.

Bulgária / 10. o.

Cseh Köztársaság / 11. o.

Észtország / 12. o.

Franciaország / 13. o.

Németország / 14. o.

Görögország / 15. o.

Magyarország / 16. o.

Írország / 17. o.

Olaszország / 18. o.

Litvánia / 19. o.

Málta / 20. o.

Hollandia / 21. o.

Norvégia / 23. o.

Észak-Macedónia / 22. o.Portugália / 24. o.

Szerbia / 26. o.

Románia / 25. o.

Szlovákia / 27. o.

Szlovénia / 28. o.
Svájc / 29. o.

Ukrajna / 30. o.

Egyesült Királyság / 31. o.

A FEBA teljes jogú és társult tagjai
A FEBA teljes jogú és társult tagjai – 
nincs adat
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A 2019 novemberében történt földrengést követően 
Albániában megnövekedett a nélkülözők száma, 
és a COVID-19 okozta szükséghelyzet csak rontott 
ezen a helyzeten. 

A COVID-19 során a havonta begyűjtött friss élelmiszer 
mennyisége megháromszorozódott, és a Food Bank 
Albania minden eddiginél több élelmiszer-felesleg 
újraelosztásában vesz részt.

A Food Bank Albania hűtőházat is létesített a friss 
termékeknek, így az élelmiszerek tovább alkalmasak 
az újraelosztásra. Ezzel egyidőben a Food Bank 
Albania újabb helyszíneket nyitott, ahol friss 
élelmiszert lehet leadni, miután feltérképezte, hol 
keletkezik felesleg friss élelmiszerből. 

Az élelmiszerfelesleg-adományok növekedése és az 
új hűtőház lehetővé teszi, hogy a Food Bank Albania 
több jótékonysági szervezetet és ingyenkonyhát 
támogasson az ország szinte minden területén.

Albánia

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Továbbra 

is harcolunk küldetésünkért, hogy friss és 
tápláló élelmiszer jusson minden embernek. 

Örülünk minden adományozó vállalkozásnak és 
partnernek, mivel továbbra is azért dolgozunk, 
hogy a közeljövőben az ételadományozásnak 

kedvező törvénykezés szülessen.

Wilma Verburg, az igazgatóság elnöke
További fejlemények Albániából 
a COVID-19-válság alatt
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A Macro Group – az Etsan török 
szupermarket-áruházlánc tulajdonosa 
és a Wiener Tafel hosszú távú partnere 
és szomszédja a bécsi nagykereskedelmi 
piacon – az elsők között reagált, amikor a 
Wiener Tafel segítséget kért az első lezárás 
kezdetén márciusban – a kérés leginkább 
tartós árukra vonatkozott, a Wiener 
Tafel által támogatott jótékonysági 
szervezetek számára. 

A rendkívüli kihívást jelentő 
körülmények ellenére a Macro 
Group alkalmazottjai találtak 
időt arra, hogy több száz 
élelmiszercsomagot állítsanak 
össze a Wiener Tafel számára. A 
csomagok tartós árucikkek széles 
körét tartalmaztak, a konzervektől, 
az olajon és tejtermékeken át a 
tisztálkodószerekig. A csomagokat 
nagy örömmel fogadta az a kb. 100 
jótékonysági szervezet, amelyeket a Bécs 
környéki régióban támogatnak. 

A Macro Group és a Wiener Tafel szoros 
együttműködése tökéletes példa arra, 
hogy szükség esetén – jelen esetben a 
COVID-19 esetén – hogyan szervezhető 
meg a gyors és hatékony segítség.

Ausztria

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Az 

együttműködés új útjait fedezzük fel hosszú 
távú és erős partnereinkkel.
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Alexandra Gruber, ügyvezető igazgató

100
jótékonysági 
szervezetet 
támogattak a Bécs 
környéki régióban



A Fédération Belge des Banques Alimentaires / 
Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA) 
tagjai fontos szerepet játszottak a koronavírus 
okozta válság első hullámában. 

Az élelmiszersegélyt kérő emberek száma soha 
nem látott szintet ért el az első néhány hónapban. 
A felnőttek és gyermekek száma a februári 170 000-
ről májusra 195 000-re emelkedett, ami majdnem 
15%-os növekedést jelent.  Ez az emelkedés az 
élelmiszer-újraelosztásban is kiugró terhet 
jelentett. 2020 márciusa és júniusa között 55,4%-
kal nőtt az újraelosztott élelmiszer mennyisége az 
előző év ugyanezen időszakához képest. 

A belga FBBA tagjainak munkáját nagy próbatétel elé 
állította a helyzet, de a nagy fokú szolidaritásnak és 
az ideiglenes önkéntesek spontán szerveződéseinek 
köszönhetően a nagy mennyiségű élelmiszer 
elosztása biztosított volt. Az intézményektől, a 
kormánytól, a vállalatoktól és magánszemélyektől 
kapott rendkívüli pénzügyi támogatás lehetővé tette 
az FBBA számára, hogy kielégítse a COVID-19 első 
hulláma alatt megnövekedett igényeket.

A COVID-19-válság szintén rámutatott a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) fontosságára, ami 
nélkül súlyos ellátási problémák álltak volna elő.

Belgium

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? További 

erőfeszítéseket teszünk azért, hogy még jobb legyen az 
együttműködés a helyi hatóságokkal és a szegénység 

csökkentésének területén dolgozó szervezetekkel.

Jef Mottar, vezérigazgató

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken
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A Bulgarian Food Bank az élelmiszeripar 
elismert partnere abban, hogy az élelmiszer-
felesleg értékes társadalmi programok 
részét képezzék. 
2020 sok tekintetben kihívásokkal terhes év, 
és a COVID-19-világjárvány csak tovább 
fokozta a nyomást a szervezeten, 
mind pénzügyi, mind szervezeti 
szinten. 

2020 novemberének végé-
ig a Bulgarian Food Bank 
megközelítőleg 800 000 
BGN (400 000 EUR) érték-
ben mentett meg és osztott 
szét élelmiszert, míg 2019 
azonos időszakában a meg-
mentett élelmiszer értéke 
550 000 BGN (275 000 EUR) 
volt. A növekedés oka az, hogy 
az élelmiszeripari vállalatok és a 
társadalom egésze is élénken reagált 
a válságra.

Ennek rendkívül inspiráló példája volt az a 
kétórás televíziós és online médiaesemény, 
melynek során a Bulgarian Food Bank több mint 
200 000 BGN (100 000 EUR) adományt gyűjtött. 

Bulgária

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Ki 
kell dolgoznunk, hogyan juttathatjuk el még 
hatékonyabban az élelmiszert távolabbi 
helyekre és több jótékonysági szervezethez is.

Collecting food,
donating hope.

Bulgarian
Food
Bank

Tsanka Milanova, 
ügyvezető igazgató
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100 000 € 
adománnyal támogatták a 
Bulgarian Food Banket



A Česká Federace Potravinových Bank (CFPB) rengeteg 
olyan élelmiszert mentett meg iskolai büfékből és 
gyümölcsprogramokból az elmúlt hónapokban, amiből 
különben hulladék lett volna az iskolák bezárása miatt.

A CFPB tagjai a városi és falusi önkormányzatok 
hathatós segítségével ezenfelül kiemelt részt vállaltak 
a nélkülözőknek történő elosztásban is.

A CFPB tagjai napi tevékenységének köszönhetően 
tejet, sajtot és gyümölcsöt osztottak nélkülözőknek, 
idős vagy fogyatékkal élő személyeknek, illetve sok 
gyermeket nevelő anyának is. Az akciót a Mezőgazdasági 
Minisztériummal együttműködésben valósították meg. 

Cseh 
Köztársaság

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Bővítjük 

és fejlesztjük hasznosítási és újraelosztási 
folyamatainkat az érdekeltekkel, partnerekkel és a 

kormánnyal együttműködésben. Együtt több emberen 
tudunk segíteni és hatékonyabban tudunk küzdeni az 

élelmiszer-pazarlás ellen.

Veronika Láchová,  
vezérigazgató

További 
információk

A CFPB tagjai a Cseh Köztársaságban szintén megaka-
dályozták az élelmiszer-pazarlást a vendéglátóiparban 
és az iskolai büfékben. 

A COVID-19-válság alatt a cseh élelmiszerbankok és a Tafel 
Sachsen e.V. egy határon átnyúló együttműködéssel léptek 
fel a pazarlás ellen a leginkább rászorulók megsegítésére. 
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A lezárás alatt sok étterem úgy döntött, hogy 
felesleges élelmiszereikből gyorsfagyasztott 
levest készítenek a Toidupank, az észt 
élelmiszerbank számára. Önkéntesek 
és szociális munkások vittek levest az 
időseknek és betegeknek, akik nem 
tudták elhagyni az otthonukat.

Sok vállalat (importőrök, szállo-
dák, gyógyfürdők, kompüzemel-
tetők, repülőgép catering szolgál-
tatók, élelmiszergyártók, mozik, 
szupermarketek, stb.) szintén ado-
mányoztak élelmiszer-felesleget a 
Toidupanknak.

Például az észt szállítmányozási vállalat, 
a Tallink majdnem fél tonna élelmiszert 
adományozott a Toidupank élelmiszerbank 
szervezetnek. A Tallink közösségi média oldalán 
azzal indokolta a lépésüket, hogy hajóik a 
koronavírus járvány és a kormány intézkedései miatt 
kiszámíthatatlanul járnak. Az adomány többek 
között kolbászt, sajtot és kekszet tartalmazott. 

„A vészhelyzet miatt néhány dolog hiánycikk, hiszen 
a hajók a kikötőben vesztegelnek, és hatalmas 
élelmiszerkészletek maradnak a hűtőben,” írta a 
Tallink közösségi média oldalán.

Észtország

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a 
válságot lehetőséggé a szervezetünk 
számára? Sokan megértik majd az 
élelmiszersegély és az élelmiszerbankok 
fontosságát. Ennek következtében több 
ember, vállalat és helyi önkormányzat 
támogatja majd az élelmiszerbankokat. 

Piet Boerefijn, alapító és igazgató
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450 kg 
élelmiszer-adomány az 
Észt Élelmiszerbanknak, 
a Toidupanknak



A Fédération Française des Banques Alimentaires teljes 
gőzzel működik, hogy segítséget nyújtson a bizonytalan 
helyzetbe került embereknek. 

A 79 Banques Alimentaires mindegyike a helyi körülmé-
nyekhez igazította az önkéntesek munkáját, az élelmi-
szerkészleteket és az elosztási módszereket, miközben az 
óvintézkedések betartásáról is gondoskodtak. 

A vendéglátóipar által a válság elején adományozott friss 
élelmiszertermékek után a helyzet arra indította a francia 
Banques Alimentaires-eket, hogy szárazáru-készleteiket 
használják: a készletek 2020 március és november 
közötti szintje 22%-kal alacsonyabb, mint 2019 hasonló 
időszakában. Valóban, az igények átlagosan 20-25%-kal 
növekedtek: 400 új jótékonysági szervezet csatlakozott a 
Banques Alimentaires hálózatához az első lezárás alatt 
(szükségszállások, hajléktalanok támogatása, stb.), és 50%-
uk aláírta a fenntartható partnerségi megállapodást. 

Ezenfelül a Banques Alimentaires csoportjai szorosan 
együttműködnek a helyi hatóságokkal az élelmiszer 
egyenletes újraelosztása érdekében. A lezárás után sok 
partner jótékonysági szervezettel együtt szervezték az 
élelmiszer-segélyezést bizonyos területeken, sőt, egyes 
vidéki kisvárosokban is osztottak élelmiszert.  

Az élelmiszerbankok és a regionális diáksegítő iroda 
szervezte az élelmiszer- és higiéniai csomagok kiosztását 
a bizonytalan helyzetbe került diákok számára. Az 
élelmiszerbankok szintén döntő szerepet játszottak abban, 
hogy a helyi beszerzési mechanizmusokkal a termelőket 
támogassák a kormányzati támogatásnak köszönhető 
készletfeltöltés során. 

Franciaország

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Megerősítjük 
az élelmiszerbankok, önkénteseik és alkalmazottjaik 
központi, döntő szerepét az élelmiszersegély-rendszer 
kezelésében. Arra is lehetőség nyílik, hogy felhívjuk 
a figyelmet az élelmiszersegély alapvető szerepére a 
szociális támogatás mozgatójaként és a kiszolgáltatott 
emberek elszigetelődése elleni harc eszközeként. 
Alapvetően fontos, hogy újragondoljuk a strukturális 
politikát a szegénység elleni harc kezelésében, és 
hogy bátorítsuk a szolidaritás minden formáját. 

Claude Baland, elnök
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Mint a világ többi részében, Németországban is a COVID-19-
világjárvány és a hozzá kapcsolódó kihívások alakították a 
2020-as évet. A Tafel Deutschland e.V 950 helyi szervezete 
majdnem felének kellet bezárnia valamennyi időre, miközben 
új, innovatív koncepciókat kellett találni az élelmiszer-
felesleg újraelosztására. 

A Tafel Deutschland e.V. büszke arra, hogy a rövid tavaszi 
leállások után tagjai gyorsan visszatértek és alkalmazkodtak 
az új helyzethez. Az élelmiszerosztás a szabadban történt, 
az előre csomagolt zsákok és dobozok garantálták a 
biztonságot a helyszínen; azoknak, akik személyesen 
nem tudtak eljönni, kiszállították az adományokat. 

A Tafel Deutschland e.V. emellett „lejárati 
határidős” kampányt indított egy reklám-
ügynökséggel együttműködésben, akik or-
szágszerte szabad hirdetési felületekkel 
támogatják őket. Ez a világjárvány miatti 
felhalmozás és a pánikszerű vásárlások miatt 
releváns lépés.

A posztert a Tafel tagjai szabadon elérhetik több nyelven 
is (németül, arabul, angolul, fársziul, oroszul és törökül), 
ahonnét letölthetik vagy kinyomtathatják.

Németország

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Előre 

gondolkozunk, és meggyőződünk arról, hogy 
a járvány által különösen érintett embereket 

nem hagyjuk magukra. 2020 kihívásokkal 
teli év volt, és komolyan aggódhatunk, 
hogy a járvány számos következménye 

csak 2021-ben válik majd szembetűnővé. 
Ezért különösen most kell támogatnunk 

azokat, akiket olyan gyakran figyelmen kívül 
hagynak, és ki kell állnunk mellettük. 

Jochen Brühl, az 
igazgatótanács elnöke 

Tekintse meg a poszter angol 
nyelvű változatát
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Az élelmiszer-ellátás javult Görögországban a lezárás 
időszaka alatt, de az élelmiszer-pazarlás továbbra 
is jelentős probléma maradt.

Jelzésértékű, hogy az év kezdete óta a Food Bank 
Greece több mint 1 700 tonna adományt kapott, 
ami 68%-os emelkedést jelent az előző év 
azonos időszakához képest. Az áprilisi adatok 
rekordot döntöttek: a karantén kellős közepén 
egyedül az athéni élelmiszerbank majdnem 260 
tonna adományt kapott. Májusban az adományok 
meghaladták a 140 tonnát, míg júliusban újra 
elérték a 260 tonnás korábbi rekordot. 

Dimitris Nentas, a Food Bank Greece vezérigazgatója 
azt mondta, hogy a koronavírus-válság első időszaka 
tényleg bonyolult körülményeket teremtett, mert a jótékonysági 
szervezeteknek és szövetségeiknek szigorú protokollokat kellett 
követniük, és néhányuk meg is szűnt. Az első 10 nap után azonban 
a helyzet megváltozott. A jótékonysági szervezetek kiterjesztették 
működésüket, és ahogy a társadalmi szükségletek fokozódtak, ez 
jobban motiválta őket, és elkezdtek élelmiszert osztani. 

Görögország

Panagis Vourloumis, elnök

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Szüntelenül 
folytatjuk tevékenységünket. 2020 elejétől a Food 

Bank Greece rekord mennyiségű élelmiszert kezel. 
A COVID-19 próbára teszi kapacitásainkat, de eddig 

jól teljesítettünk, és biztos vagyok benne, hogy 
ez a jövőben is így lesz. A válság egyik pozitív 
hozadéka, hogy az élelmiszerbankok láthatóvá 

váljanak társadalmunkban.Tudjon meg 
többet
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A Magyar Élelmiszerbank Egyesület (MÉE) 
folyamatosan kap élelmiszerfelesleg-
adományokat vállalati partnereitől, hogy 
ki tudja elégíteni a nélkülözők egyre 
növekvő igényeit.

Az év előző 10 hónapjában a 
MÉE több mint 6  600 tonna 
élelmiszert osztott ki, 5,8 mil-
liárd HUF értékben. Csupán 
márciusban, a COVID-19-jár-
vány első hónapjában 715 
tonna élelmiszert juttattak 
el a nélkülözőknek azonnali 
segélyként, több mint 580 millió 
HUF értékben. „Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy fenntartsuk működé-
sünket, most sok ember helyzete függ 
tőlünk. Leginkább további élelmiszer-fe-
leslegre van szükségünk, valamint pénzügyi 
támogatásra” mondta Cseh Balázs, a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület elnöke.

A COVID-19 okozta nehézségek külön 
kihívást jelentettek a nélkülözők számára, 
mert helyzetük, a róluk való gondoskodás, 
és kilátásaik még bizonytalanabbakká vált. 
Ahhoz, hogy ezekben a nehéz időkben is 
támogatást kapjanak, az őket támogató 
szervezetek szerepe tovább növekszik.

Magyarország

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Azt 
reméljük, hogy azok az élelmiszeripari vállalatok és 
magánszemélyek, akik támogatásukkal enyhítették 
a COVID-19-válság hatásait, és segítették a 
rászorulókat a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel 
együtt, velünk maradnak a következő évben is. 
Megtesszük, ami tőlünk telik, hogy partnereinkkel 
2021-ben is gondoskodhassunk a nélkülözőkről. 

Cseh Balázs, elnök
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6 600 tonna 
élelmiszert osztott ki a MÉE 
2020 előző 10 hónapjában



2020 márciusa és júniusa között a FoodCloud 968 
tonna élelmiszert osztott ki az országot átfogó, 
600 jótékonysági szervezetet tömörítő hálózatnak 
kiskereskedelmi technológiai platformján és három 
raktárán vagy elosztópontján keresztül, ami 2,3 
millió étkezésnek felel meg. Ez majdnem kétszerese 
ugyanezen időszak 2019-es adatának, ami jól tükrözi 
a közösségek élelmiszer-igényének növekedését. 
 
A COVID-ra adott válasz részeként a FoodCloud 
vészhelyzeti élelmiszer- és pénzadomány-gyűjtési 
akciót indított, aminek segítségével 8 új raktári 
alkalmazottat tudtak foglalkoztatni, megduplázták 
szállítási kapacitásukat, harmadik fél bevonásával 
heti útvonalakat vezettek be; a közszolgálatokkal és 
szervezetekkel együtt 15 új stratégiai partnerséget 
alakítottak ki 17 megyében, hogy biztosítani tudják 
a vidéki közösségek támogatását is. 

A FoodCloud 7 éves működésük során először 
az élelmiszeripari partnerek nem felesleges 
készleteket adományoztak az igények kielégítése 
érdekében; továbbá, kiemelt kiskereskedelmi 
partnereikkel együtt, szeptemberben egy új 
élelmiszer adományozási kezdeményezést 
indítottak Food for Ireland (élelmiszert 
Írországnak) elnevezéssel, melynek keretében 
a vásárlók tartós élelmiszert adományozhattak 
több mint 400 áruházban.

Írország

A világjárvány felértékelte az élelmiszert hasznosító szervezetek 
profilját, mert képesek enyhíteni az ellátólánc bizonytalanságát. 
Mi voltunk a szükséges eszköz a hirtelen megugró élelmiszer-

felesleg elosztásához, miközben támogattuk a közösségeket is az 
igények soha nem látott növekedése miatt, növelve az élelmiszer-
biztonságot e sokak számára megpróbáltatást jelentő időszakban.

Iseult Ward, vezérigazgató
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Az előrejelzések 
szerint a FoodCloud 
több mint 6,7 millió 

étkezéssel egyenértékű élelmiszert 
fog kiosztani 2020 végéig



A kereskedelmi vendéglátóhelyek hirtelen bezárása 
jelentős mennyiségű élelmiszer-felesleget generált. A 
fő étteremláncok a Banco Alimentare képviselőihez 
fordultak, hogy hasznosítsák az egész országban 
keletkezett mintegy 50 tonna élelmiszer-felesleget.

A helyi önkormányzatok, a polgári védelem, a vendéglátó 
vállalatok, a piacok, a tömegközlekedési vállalatok, a 
Banco Alimentare, a Caritas Ambrosiana, és az Olasz 
Vöröskereszt helyi operatív központokat (olaszul COC) 
alakított ki, hogy központosítsák az egész élelmiszer 
ellátási láncot, és legyőzzék a 65 év feletti önkéntesek 
miatt bezárt jótékonysági szervezetek okozta problémát.

A #SOStegno straordinario, az FBAO és a Caritas Italiana 
által finanszírozott Banco BPM koordinálta program, 
lehetővé tette az élelmiszer hasznosítását a nehézségekkel 
küzdő családok megsegítésére. A Caritasnak annyi élelmiszert 
kellett gyűjtenie, hogy biztosítani tudjon havi 1 250 bevásárlást. 
Az FBAO 250 000 € értékű élelmiszer hasznosításában vett 
részt, hogy biztosítsák az áruk változatosságát a kosárban.

A Federalimentare és a Banco Alimentare egyesült erővel küzdött 
a világjárvány ellen, és segítette a leginkább rászorulókat. Sok 
kapcsolódó vállalat adományozott élelmiszeripari termékeket 
húsvét alkalmából, összesen több mint 100 tonnát.

Az olasz Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmiszeripari Minisztérium 
finanszírozta az éttermek bezárása miatt eladatlanul maradt hideg 
húskészítmények, tejtermékek, illetve zöldségek-gyümölcsök 
hasznosítását 300 000 000 € értékben. Október óta a Banco 
Alimentare kezeli az élelmiszerosztást a jótékonysági szervezetek 
felé is, és a következő hónapokban is folytatja ezt a tevékenységet.

Olaszország

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a 
válságot lehetőséggé a szervezetünk 
számára? Folytatni szeretnénk a március 
óta megkezdett munkánkat: mindennapos 
tevékenységünket rendkívüli helyzetben. 
Úgy gondoljuk, fontos, hogy mindenki 
komolyan gondolja át a feladatait a 
válság pillanataiban.

Giovanni Bruno, elnök

Tudjon meg többet
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-kal nőtt az élelmiszer- 
segély iránti igény  
az országban 2020 
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A Maisto bankas, a litván élelmiszerbank 
teljes gőzzel működik még ezek között a 
nehéz körülmények között is.

A pandémia kezdetén a Maisto ban-
kas jelezte, hogy a kis jótékonysági 
szervezetek száma 25%-kal csök-
kent, mert nem tudtak működni, 
így ott, ahol a jótékonysági szerve-
zetek már nem voltak elérhetőek, 
megnőtt a támogatást igénylők 
száma. A Maisto bankas partner 
szervezeteinek fennmaradó 75%-a 
viszont ugyanolyan vagy még nagyobb 
léptékben működik. 

A Maisto bankas tartósélelmiszer-gyűjtési 
kampányt indított a legnagyobb litván 
áruházláncoknál, élelmiszer-adományokat 
és -felesleget vártak az adományozóktól.

A várakozásoknak megfelelően a Maisto 
bankas a COVID járvány első napjaiban az 
önkéntesek hiányától szenvedtek ezért új 
önkénteseket toborzó országos kampány-
hoz csatlakoztak, még taxitársaságokkal 
is együttműködtek, akik a sofőrök között 
promotálták az önkéntes élelmiszer-ház-
hozszállítást.

Litvánia

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot lehetőséggé 
a szervezetünk számára? Növelnünk kell a tudatosságot. 
A pandémiában kihívást jelentett az elszigetelt emberek 

és a túlterhelt családok támogatása, de lehetőséget 
adott arra, hogy a szokásosnál jobban egyesítsük 
az önkénteseket és adományozókat az érintettek 

segítésében. A pandémiának köszönhetően a munkánk 
tudatossá vált, és felcsillantotta a lehetőséget, hogy a 

jövőben több embert és vállalkozást vonhatunk be.

Simonas Gurevičius, igazgató

Tudjon meg többet
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25  
volt az aránya azoknak a kis 
jótékonysági szervezeteknek, 
amelyek a COVID-19 miatt 
nem tudtak tovább működni, 
emiatt növekedett az 
élelmiszersegély iránti igény



A Malta Food Bank Foundation (MFBF) azt tapasztalta, 
hogy sokszorosára nőtt a segélykérések száma. A 
finanszírozási forrásaikat elvesztett civil szervezetek és 
a lecsökkent bevételek miatt szorult helyzetbe került 
családok kértek további segítséget.

A nehézségek ellenére új kezdeményezések is születtek. 
Vállalatok, civil szervezetek, magánszemélyek és 
magánvállalkozások, köztük egy helyi bank alkalmazottjai, 
valamint kormányhivatalok dolgozói is gyűjtöttek pénzt, 
és hoztak élelmiszert, amit az MFBF-nek adományoztak. 
Az importőrök és kiskereskedők is élelmiszer-felesleget 
adományoztak az MFBF-nek, és az elmúlt hónapban 
is hatalmas mértékben nőtt az élelmiszer-adományok 
mennyisége. 

Nem mehetünk el egy konkrét kezdeményezés mellett, 
amit egy olyan séf indított, akinek az éttermét a 
lezárás miatt bezárták. A séf felesleges hozzávalókat 
gyűjtött különböző adományozóktól, és ételt készített 
a nélkülözőknek az éttermében. Az MFBF teljes körűen 
együttműködött ezzel a kezdeményezéssel úgy, hogy az 
MFBF-nek adományozott húsfeleslegből a séf tápláló friss 
ételeket készített, amelyet azután az MFBF elosztott a 
partner jótékonysági szervezeteknek.

Egy hűtőkamion adományozása tovább segítette az 
élelmiszer megmentését, mivel a COVID-19-járvány 
során az MFBF át tudta venni és tovább tudta adni a neki 
adományozott felesleges fagyasztott és hűtött élelmiszert.  
Az MFBF nagy mennyiségű élelmiszert tudott megmenteni 
a piacon maradt zöldségből és gyümölcsből, amiből 
egyébként hulladék lett volna.

Málta

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot lehetőséggé a 
szervezetünk számára? Új horizontokat nyithatunk a járvány 
alatt megalapozott új kapcsolatainkkal.  Ez az időszak arra 
ösztönözte az MFBF-et, hogy láthatóbban és aktívabban 

kezdeményezze a nagyközönség felvilágosítását az élelmiszer 
hasznosításával kapcsolatban, különösen az olyan tápláló 

ételekét, amelyek egyébként hulladékként végeznék.

Irene Schembri, alapító/
elnök M
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A Groente & Fruitbrigade 2018 óta 1 000 000 kiló gyümölcsöt 
és zöldséget mentett meg a pusztulástól, és adta át a 
Voedselbanken Nederlandnak, köszönhetően az önkéntesek 
és új szállítók bevonásának.

Ilyen időkben a szokásosnál is fontosabbnak tűnik Hollandia 
legszegényebb lakosait gyümölcshöz és zöldséghez juttatni. 
Tekintve a friss élelmiszersegély fontosságát, a Groente & 
Fruitbrigade elkötelezett, hogy új helyszínekre is terjeszkedjen.

A Voedselbanken Nederland 2018 nyarán kísérletet tett 
arra, hogy több gyümölcsöt és zöldséget szerezzen az 
élelmiszercsomagokba. A rendszer ellátói azok a gyümölcs- 
és zöldségkereskedők, akik a feleslegüket adományozzák el. 
Ezek olyan gyümölcsök és zöldségek, amelyeken folt van, az 
alakjuk vagy a színük nem tökéletes, de még mindig teljesen 
alkalmasak a fogyasztásra.

A Groente & Fruitbrigade majdnem egy év alatt több mint 
1 000 000 kiló gyümölcsöt és zöldséget gyűjtött. Ezzel a szer-
vezet kb. 88 000 embert támogatott hetente a Voedselbanken 
Nederland közreműködésével.

A koronavírus-válság minden eddiginél fontosabbá tette a 
Voedselbanken Nederland számára a friss élelmiszer-ellátást. 
A csoport célkitűzése, hogy mindenkinek, akit a Voedselbanken 
Nederland támogat Hollandiában, hetente 1 kg zöldséget és 
gyümölcsöt juttassanak el.

Hollandia

Önbizalommal kezelni tudjuk majd azokat a 
kihívásokat, amelyeket 2021 állít elénk. Az elmúlt 
évben hatalmas támogatást kaptunk a társadalom 

minden rétegétől. Vállalatok, alapítványok és 
magánszemélyek is elhalmoztak bennünket 

hozzájárulásaikkal és adományaikkal.

Leo Wijnbelt, elnök 
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A Banka Za Hrana Makedonija napi tevékenysége 
nem szünetel Észak-Makedóniában, és ebben a 
veszélyhelyzetben is hozzájárul a legkiszolgáltatottabb 
emberek támogatásához. 

A Banka Za Hrana Makedonija az egyetlen szervezet 
Észak-Makedóniában, amely segítséget nyújt a nélkülöző 
személyeknek és családoknak. Számos felhívásnak, illetve 
a tagok és az önkéntesek maximális elkötelezettségének 
köszönhetően a Banka Za Hrana Makedonija sikerrel 
gyűjtött élelmiszer-felesleget, illetve élelmiszert, valamint 
tisztálkodószereket osztott több városban is. Egyre több 
városvezetés keresi meg és fogadja a Banka Za Hrana 
Makedonija segítségét, és tekint rájuk úgy, mint valós megoldási 
rendszerre az éhség és szegénység elleni küzdelemben.

Már több mint 4 000 háztartás kapott támogatást, ami az 
elkövetkezendő időszakban is folytatódni fog, a gazdálkodó 
szervezetek és élelmiszer-feleslegeik függvényében. Emellett 
sok vállalat döntött úgy, hogy adományoz a Banka Za Hrana 
Makedonija szervezetnek, főleg kiosztandó élelmiszer-felesleget.

Végül, de nem utolsó sorban, a COVID-19-járvány során 
Észak-Makedónia elnöke is úgy döntött, hogy támogatja 
a Banka Za Hrana Makedonija szervezetet és csatlakozik 
hozzá ebben a kihívásokkal terhes időszakban.

Észak-
Macedónia

Tudjon meg többet a kampányról

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? 

Szolidaritással, ami igazi kihívást jelent, ha 
meg akarjuk menteni az élelmiszert, és el 

akarjuk látni a szűkölködőket. Azért vagyunk, 
hogy támogassuk a leginkább rászorulókat, 
de aktív tevékenységre és támogatásra van 

szükségünk minden érdekelt részéről. 

Dushko Hristov, elnök

22 Európai élelmiszerbankok: szolidaritási hullám a COVID-19 idején 



Bár a COVID-19 okozta helyzet fokozott nyomásnak tette ki a Food 
Banks Norway szervezetét, alkalmazkodtak a körülményekhez, 
és gyorsan, hatékonyan reagáltak a COVID-19-járvány 
kitörésére. Március vége – amikor bevezették a szociális 
távolságtartási intézkedéseket – és május vége – amikor 
a korlátozásokat lazítani kezdték – között a Food Banks 
Norway rekordmennyiségű élelmiszer-felesleget 
mentett meg a pusztulástól és osztott szét újra. 

A Food Banks Norway COVID-19-járványra adott 
reakciójának értékelésére felmérést küldtek 
körbe a partnerszervezeteknek. A felmérés 
eredményei azt mutatták, hogy a szervezetek több 
mint 82%-a elégedett volt a járvány kitörésekor 
kapott élelmiszer mennyiségével, minőségével és 
változatosságával.

A Food Banks Norway jelentést is közölt arról, milyen 
hatással volt a COVID-19-járvány a norvég élelmiszerbankokból 
és partnerszervezetekből álló hálózatára.

Bár a pandémia sok korlátozást hozott magával, új 
lehetőségeknek és innovációnak is teret adott. A Matsentralen 
Kitchen elnevezésű projekten keresztül Oslo és Bergen 
élelmiszerbankjai az eredetileg kereskedelmi konyhákra 
szánt fölös alapanyagokból kész ételeket tudtak készíteni, 
amit a partnerszervezeteken keresztül osztottak szét. 

Az Internal Redistribution (Belső újraelosztás) projekt keretében 
a Food Banks Norway egyszerre lett képes nagyobb mennyiségű 
élelmiszer-felesleg fogadására és az élelmiszer méltányos 
újraelosztására a hálózaton keresztül; a különböző szereplők 
nagylelkű hozzájárulásával hatékony és professzionális módon 
tudtak élelmiszert cserélni a hálózaton belül. 

Norvégia

2021-ben hogyan alakíthatjuk 
ezt a válságot lehetőséggé 
a szervezetünk számára? 
Megerősítjük az élelmiszerbankok 
szerepét az élelmiszer- pazarlás és 
a szegénység enyhítésében.

Cristiano Aubert, az igazgatóság elnöke
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A COVID-19 miatt bevezetett óvintézkedések 
eredményeként számos, a Federaçao Por-
tuguesa dos Bancos Alimentares (FPBA) 
portugál élelmiszerbank szövetséggel 
együttműködő jótékonysági szervezet 
felfüggesztette tevékenységét, így nagy 
számú rászoruló ember élelmiszer-ellá-
tása veszélybe került. Ugyanakkor ezek 
közül a szervezetek közül néhány, ha 
önkéntes segítőket kap, újra tud szerve-
ződni, és ki tudja osztani az élelmiszert 
a leginkább elesetteknek.

Ennek a napról napra súlyosbodó, 
drámai helyzetnek tudatában az FPBA, 
partnerségben az ENTRAJUDA szervezettel 
elindította a „Rede de Emergência Alimentar” 
(Élelmiszer-vészhelyzeti hálózat) programot. 

Az egész országot lefedő program egy 
olyan rendszert alakít ki, amely az elérhető 
információk összegyűjtésével lehetővé 
teszi, hogy élelmiszersegélyt és kész ételt 
juttassanak azoknak, akik egyedül vagy 
reménytelen helyzetben vannak.

Az FPBA jelen van ebben a kihívásokkal terhelt 
pillanatban ott, ahol nélkülözőknek több szükségük 
van a támogatásra és reményre, mint valaha.

Portugália

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Reagálunk az 
igények növekedésére, és folytatjuk a mindennapos 
munkát, köszönhetően a több önkéntest 
megmozgató innovatív technológiai platformnak, 
amely hozzájárult, hogy sok nélkülöző családon 
segíteni tudtunk. Az FPBA tagjait újra elismerték 
Portugáliában, mint egy olyan megbízható 
szervezetet, amely mindig jelen van a nélkülözők 
számára. A következő év jobb lesz.

Isabel Jonet, elnök 
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Még ha a 2020-as év tele is volt a COVID-19-
világjárvány elleni intézkedések okozta kihívásokkal, 
a Banca pentru Alimente Bucuresti (BpA) örülhetett, 
hiszen új kiskereskedők, gyártók és nagykereskedők 
fordultak a BpA, és közvetve az élelmiszer-pazarlás 
megakadályozása felé.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet meg tudják menteni 
abból a mennyiségből, amit a vendéglátóipari 
szektorból kaptak, – különösen a tejtermékeket 
illetően –, a Banca pentru Alimente Bucuresti 
úgy döntött, megosztja az adományokat a többi 
regionális élelmiszerbankkal Romániában.

Az ez évi programok között fontos megemlíteni a 
katonai kórházba került és ott ellátott emberek 
támogatását, amelyhez több nagyvállalattal 
csatlakozott partnerként.

A „We don’t take a break” (Nem tartunk pihenőt) 
projekt keretében a Banca pentru Alimente 
Bucuresti 3 500 élelmiszercsomaggal segített több 
mint 500 hátrányos helyzetű családnak Bukarest 
külvárosaiban és a környező falvakban.

A Banca pentru Alimente Bucuresti emellett 
együttműködött tárolókapacitással küzdő civil 
szervezetekkel is, és segített az általuk begyűjtött 
adományok elosztásában. 

Románia

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot lehetőséggé a 
szervezetünk számára? Szolidaritással és más regionális 
román élelmiszerbankokkal szorosabb együttműködéssel 

a nemrégiben megalapított Nemzeti Szövetség keretein 
belül. Emellett folytatnunk kell a közös harcot az 

élelmiszer-pazarlás és az élelmiszer-biztonság hiánya ellen 
a 2020-ban megújított törvényi keretek között. 

Gabriel Sescu, elnök 
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286 132 kg 
élelmiszert mentett meg az enyészettől a BpA és az 
élelmiszerbankok nemzeti hálózata 2020 áprilisában



A Banka Hrane Beograd (BHB) volt az a szer-
vezet, amelynek a legnagyobb mennyiségű 
élelmiszert sikerült eljuttatnia a legsé-
rülékenyebb csoportokhoz Szerbiá-
ban az április-májusi szükségállapot 
idején. Először is úgy, hogy a Belg-
rád városa által támogatott nagy 
projekt keretében a BHB 178 000, 
nyugdíjasoknak szánt csomag elké-
szítésében, majd a Társadalmi Vé-
delmi Titkárság szervezte akcióban  
7 300 élelmiszercsomag összeállításá-
ban vett részt, amelyeket a fogyatékkal 
élők és a speciális igényű gyermekek szá-
mára juttattak el Belgrád 17 kerületében. 

A szükséghelyzet időszaka után az élelmiszer-ado-
mányok fokozatosan csökkentek, mert a nagyválla-
latok legtöbbje a kórházakra összpontosította figyel-
mét, illetve azokra a COVID-19 miatt létrehozott, 
speciális kórházakra; ez megfelelt a szerb kormány 
kérésének, hogy elsősorban őket támogassák.

Az élelmiszer-segély iránti növekvő kérelmek, és 
a folyamatos megkeresések ellenére a reakció 
meglehetősen gyenge volt. A BHB szintén pró-
bált élelmiszert biztosítani egy adományozási 
platformon keresztül, többek között humanitárius 
SMS-számot szerzett, közösségi médián is hirdetett, 
de szintén kevés eredménnyel. 

Szerbia

Nemanja Nedović, az 
igazgatóság elnöke

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot 
lehetőséggé a szervezetünk számára? Megerősítjük 

és bővítjük belső kapacitásainkat, valamint 
kapcsolatainkat minden jelentős társadalmi 
szereplővel, hogy együtt, szolidaritásban, 

megfelelőbben tudjunk reagálni a kiszolgáltatott 
emberek növekvő igényére.
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178 000 
élelmiszercsomagot biztosított 
a BHB a nyugdíjasoknak 2020. 
április-májusban



A Potravinová Banka Slovenska a legnagyobb 
élelmiszer-hulladék elleni szervezet Szlovákiában. 
2020-ban a Potravinová Banka Slovenska számtalan 
kihívással nézett szembe, főleg a COVID-19-
pandémia miatt. 

A szervezet 2020 márciusától minden 
nap támogatta a polgárokat szerte az 
országban. Különösen a társadalom 
peremén élő roma közösségek helyzete 
volt rendkívül problémás Kelet- és Dél-
Szlovákiában, mert ezek a közösségek 
nehezen jutnak élelmiszerhez. Három 
közösség volt 30 napnál hosszabb ideig 
tartó karanténban (Krompachy, Žehra és 
Bystrany) – a Potravinová Banka Slovenska 
élelmiszerrel segítette őket, együttműködve 
a Szlovák Fegyveres Erőkkel és a Szlovák 
Köztársaság Kormánya Roma Meghatalmazottjának 
Hivatalával. A Potravinová Banka Slovenska emellett 
segítette az első vonalban dolgozó egészségügyi 
alkalmazottakat, szociális munkásokat és önkénteseket 
is. 2020 márciusa és októbere között a Potravinová Banka 
Slovenska több mint 2 000 tonna élelmiszert adományozott. 

Ezen felül a Potravinová Banka Slovenska online 
felvilágosító programot szervez középiskolás 
diákoknak az élelmiszer-pazarlásról, amelyet 2021 
januárjára terveznek. 

Szlovákia

2021-ben hogyan alakíthatjuk 
ezt a válságot lehetőséggé a 
szervezetünk számára? A szervezet 
egész rendszerét átalakítjuk, és 
együttműködünk partnereinkkel, 
hogy hatékonyabbá tegyük az 
élelmiszer-pazarlás megszüntetése 
és az ezzel kapcsolatos tudatosság 
terén. Tevékenységünkben 
jobban kell összpontosítanunk 
a nevelésre, és a fiatalok 
bevonására. 
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2 000 tonna 
élelmiszert osztott szét 
a Potravinová Banka 
Slovenska március és 
október között 2020-ban



A SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE) több 
partnerszervezettel és a helyi önkormányza-
tokon belül működő polgári védelmi cso-
portokkal együtt végez humanitárius 
munkája során több mint 10 000em-
bernek segítenek.

A húsvéti és karácsonyi ünnepi 
időszakban a SIBAHE 40 család-
nak készített élelmiszercsoma-
got (egyenként 150 és 250 EUR 
közötti értékben).

A szervezet tevékenysége folyta-
tódik, és a kapott növekvő mennyi-
ségű élelmiszer-adományok ellenére 
is minden élelmiszer-adomány fontos 
támogatásnak számít.

A SIBAHE a COVID-19-válság teljes időszakában 
aktív maradt. Megnövekedett igényt tapasztaltunk 
az élelmiszersegélyek iránt, különösen családoktól 
és magánszemélyektől – ez a növekedés legalább 
30%-os volt.

A SIBAHE részt vesz egy nemzeti szintű 
munkacsoportban, amely élelmiszer-pazarlást 
csökkentő stratégiát készít elő az SDG 12.3 
keretében. 

Szlovénia

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a 
válságot lehetőséggé a szervezetünk 
számára? Keressük a lehetőséget, 
hogy fejlesszük a képességeinket, 
hogy hatékonyabban és a helyzetnek 
megfelelően reagálhassunk, 
és segítséget nyújthassunk a 
rászorulóknak.

Alen Novit, igazgató
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30     
-kal nőtt az élelmiszer  
iránti igény a COVID-19-
időszakban



A svájci Partage a pandémia kezdete óta végzett számos 
élelmiszerosztás után továbbra is a frontvonalban van.

A lezárás kezdetén a Partage kupont osztott a rászorulók 
között. Június 8. és 11. között a „Genève solidaire” akció 
keretében természetbeni adományt kértek a genfiektől 
közvetlenül a szupermarketekben. 

Genf kanton szintén különleges támogatással segíti a 
Partage tevékenységét.  

Emellett június 16-ától kezdve tele bevásárlószatyrokat 
kezdtek osztogatni számos városi helyszínen. Minden 
szatyor harminc élelmiszert és tisztálkodószert 
tartalmazott. Az osztást megkezdték, és folytatják a 
következő hónapokban. 

Svájc

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a 
válságot lehetőséggé a szervezetünk 

számára? Az egész Partage csapatot és az 
élelmezésbiztonságért és a pazarlás ellen 
küzdő többi érintettet meg kell győznünk, 

hogy aktív partnerséget alakítsanak ki, ami 
reméljük, megtörténik a következő években. 

Marc Nobs, igazgató
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A COVID-19-válság ellenére a KCCF Food 
Bank egyre erősebb, és minden eddiginél 
nagyobb társadalmi felelősséget érez.  
Ahogy a koronavírus-járvány terjed 
Ukrajnában, a KCCF Food Bank három 
területre koncentrálja erőfeszítéseit:

• a betegek és az egészségügyi 
személyzet támogatása a 
COVID-kórházakban, valamint a 
sürgősségi osztályokon

• a rászorulók támogatása civil 
szervezeteken keresztül szerte az 
országban

• a biztonsági irányelvek erősítése az 
élelmiszeripari termékeknél és az 
emberi kommunikációban, beleértve az 
adományozó személyzetét, a KCCF Food 
Bank munkatársait, az önkénteseket és 
a kedvezményezetteket.

A pandémia kezdetétől a KCCF Food Bank 
fő élelmiszer-adományozói egyre növelték 
adományaikat, segítettek a kiszállításban, 
így a KCCF Food Bank 45%-kal több embert 
tudott segíteni a 2019-es összesített 
adatokhoz képest. A személyzet és az állandó 
önkéntesek a kihívások idején is nyugodtan és 
pozitívak maradtak, és keményen dolgoztak a 
megnövekedett számú feladatok ellenére is. 

Ukrajna

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot lehetőséggé 
a szervezetünk számára? Bővítjük logisztikai 

együttműködéseinket jelenlegi támogatóinkkal, hogy 
egyesítsük az élelmiszerlánc minden olyan tagjának 

erőfeszítéseit, akik képesek és akarnak segíteni, ezzel is 
javítva az élelmiszer-biztonságot Ukrajnában úgy, hogy 
segítjük a rászorultakat, megmentjük az élelmiszert a 

pazarlástól és javítjuk a környezetet.

Volodymyr Ivanov, az 
igazgatóság elnöke 

30 Európai élelmiszerbankok: szolidaritási hullám a COVID-19 idején 

45    
-kal nőtt a KCCF Food  
Bank által segített emberek  
száma 2020-ban, 2019-cel 
összehasonlítva



Az élelmiszer a legfontosabb: A FareShare minőségi 
élelmiszer-felesleget szerez az élelmiszeripar különböző 
területeiről, és juttatja azt el 11 000 jótékonysági és közösségi 
csoportnak szerte az országban, például iskolákba, nyugdíjas 
kluboknak, hajléktalanszállóknak és közösségi kávézóknak.

A világjárvány kezdete óta a FareShare több mint kétszer 
annyi élelmiszer elhelyezéséről gondoskodik hetente 
a válság enyhítése érdekében. A válság tetőpontján a 
FareShare heti több mint hárommillió ételt biztosított 
hetente, és a kiszolgált jótékonysági szervezetek 90%-a 
arra számít, hogy az igény a válság szintjén maradnak 
vagy tovább növekszenek a tél folyamán.

A jótékonysági szervezetek jó részének át kellett alakítania 
a működését, hogy meg tudjon birkózni a COVID-19 
okozta kihívásokkal. Az ebédklubok csomagkiszállítók 
lettek, a közösségi központok pedig egészen a küszöbig 
viszik az élelmiszert a veszélyeztetett személyeknek.

Az igényeknek való megfelelés érdekében a FareShare 
további raktárkapacitást kötött le 11 regionális központban. 
A FareShare teljesen átdolgozta a működési eljárásait, hogy 
ahol lehetséges, teret adjon a szociális távolságtartásnak a 
raktárakon belül, további egyéni védőeszközöket szerzett be, 
hogy megvédje alkalmazottjait és az önkénteseit, valamint új 
higiéniai és kézmosási intézkedéseket vezetett be az emberek 
biztonsága és a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében.

Egyesült 
Királyság

2021-ben hogyan alakíthatjuk ezt a válságot lehetőséggé a 
szervezetünk számára? Minél több vállalkozást, kormányzati 
ügynökséget, jótékonysági szervezetet és magánszemélyt 

vonunk be, hogy megismerjék, mekkora az éhezés az 
országban, és ráébredjenek, ezzel párhuzamosan mennyi 

tökéletesen fogyasztható élelmiszert pazarolunk el. Össze kell 
fognunk, hogy radikálisan csökkentsük az élelmiszer-felesleg 

környezeti hatását, miközben az éhezés szintjét is csökkentjük.

Lindsay Boswell, vezérigazgató

További információ
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Köszönetnyilvánítás
A	 European	 Food	 Banks	 Federation	 hálás	 köszönettel	
tartozik	tagjainak	mindennapi	elkötelezett	munkájukért	
az	 élelmiszer-pazarlás	 megakadályozása	 és	 az	
élelmezésbiztonság	javítása	érdekében	e	kihívásokkal	teli	
időszakban.	A	FEBA	tagok	folyamatos,	fáradhatatlan	munkája	
szerte	Európában	tényleges	változást	és	kézzelfogható	
segítségnyújtást	jelent	ebben	az	embert	próbáló	időszakban.

A	European	Food	Banks	Federation	meg	kívánja	ragadni	a	
lehetőséget,	hogy	hálával	adózzon	az	Európai	Bizottságnak	
a	FEBA	kapacitásbővítésének	és	a	szakértelem	fokozásának	
közvetlen	támogatásáért	a	hatékony	és	professzionális	
élelmiszer-újraelosztás	 biztosításához,	 hogy	 szembe	
tudjunk	nézni	a	ma	és	a	holnap	kihívásaival.	

Nincs	megfelelőbb	idő	a	válságnál	arra,	hogy	olyan	partnerek	
támogatására	számíthassunk,	mint	akik	most	itt	állnak	velünk.	
Köszönjük	az	Advanz	Pharma,	az	AIDA	Cruises,	az	American	
Airlines,	az	Amplitude	Inc.,	az	Apption	Labs	Inc.,	a	Bank	of	
America	Charitable	Foundation,	a	Ben	Kelway	Studio	Ltd,	
a	BlackRock,	a	Bloomberg,	a	Blue	Yonder,	a	BNY	Mellon,	a	
Brambles,	a	Bright	Funds	Foundation	Fund,	a	CAF	America,	
a	CAF	Canada,	a	Campofrío	Food	Group,	a	Cargill,	a	Chubb	
Charitable	Foundation,	a	Ciano	International,	a	Confluent,	
a	Contentsquare,	a	Corinium	Global	Intelligence,	a	Costa	
Crociere,	a	Delamere	Diary,	a	Delta	Airlines,	a	Digital	Realty,	
az	Eat	Well	Global,	az	EDP	Renewables,	az	Elanco	Foundation,	
az	Envista	Forensics,	az	Esposito	Research	&	Strategy	Ltd,	
az	Eurostep,	az	Everis,	az	F5,	az	FMI	Agency,	a	General	Mills	
Foundation,	a	Google,	a	Harvard	Business	Publishing,	a	
Hines,	az	IHG	Hotels	&	Resorts,	az	Incentive	Awards,	az	

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

Külön	köszönet	vállalati	partnereink	minden	alkalmazottjának,	akik	szabad	
idejükkel,	képzeletükkel	és	kreativitásukkal	támogatnak	bennünket.	

Hálásak	vagyunk	minden	egyes	magánszemélynek,	aki	időt	és	energiát	
szentelt	a	European	Food	Banks	Federation	támogatására.	Minden	adomány,	
még	a	legkisebb	is,	végtelen	érték	a	számunkra.	

Végül	külön	köszönet	az	Európában	található	430	élelmiszerbank	32 280	
élelmiszerbankárjának	és	az	önkénteseknek:	az	Önök	erőfeszítései	olyan	
szolidaritási	hullámot	gerjesztettek,	amely	a	nehézségek	ellenére	lehetővé	
tette,	hogy	a	jótékonysági	szervezetek	folytatni	tudják	a	mindennapos	
élelmiszerosztást	azoknak,	akiket	legsúlyosabban	érintett	a	válság.	

Korábban	soha	nem	ébredtünk	rá,	mennyire	fontos,	hogy	legyenek	a	közelünkben	
emberek.	Hálásak	vagyunk	az	Önök	támogatásáért	és	közelségéért	ebben	a	pillanatban.	
Igazi	kiváltság	Önökkel	és	Önökért	dolgozni,	és	reméljük,	ez	még	évekig	így	lesz.	

Utoljára frissítve 2020. december 14-én.*
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