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Bendras darbas  
įveikiant COVID-19

2020 m. kovo 13 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė Europą COVID-19 
pandemijos epicentru*. Italija ir Ispanija buvo tarp šalių, kurios pirmosios 
patyrė stiprų COVID-19 poveikį; vėliau, koronavirusui išplitus žemyne, jis turėjo 
betarpiškų ir akivaizdžių socialinių ir ekonominių padarinių. 

Nuo kovo COVID-19 Europoje sukėlė dar nematytų 
iššūkių, sujaukė įprastą gyvenimo ritmą ir padarė 
didelį poveikį mūsų visuomenei ir ekonomikai.

Esant tokioms aplinkybėms, gauti maisto tapo prioritetas, pabrėžiant lengvai 
prieinamos, įperkamos, sveikos ir subalansuotos mitybos svarbą. Tai patvirtina 
iš kiekvieno Europos kampelio plūstančios nuotraukos, kuriose matomi žmonės, 
išsirikiavę prie prekybos centrų, arba savanoriai, kasdien dirbantys, kad nuneštų 
maisto senyvo amžiaus, neįgaliems ar nepasiturintiems žmonėms, taip pat 
šeimoms, kurios šiuo metu susidūrė su netikėtais sunkumais.
 
Praėjus pirmiesiems krizės mėnesiams ir iki šio rudens rodėsi, kad Europai 
pavyko suvaldyti COVID-19. Tačiau Europa vėl yra aktyvus pandemijos centras 
ir registruoja dramatišką infekcijos atvejų didėjimą, kuris kelia rimtų iššūkių 
ligoninių pajėgumams. Kai kurių šalių vyriausybės vėl taiko griežtas izoliacijos 
priemones. Visoje Europoje kasdien pranešama apie tūkstančius naujų atvejų.

Pandemija per naktį daugeliui žmonių išmušė pagrindą 
iš po kojų ir parodė, kaip svarbu užtikrinti maisto tiekimą 
Europoje.

PSO generalinio direktoriaus pranešimo spaudai apie COVID-19 įžanginės pastabos; 
2020 m. kovo 13 d.

*

Europos maisto bankai: Solidarumo banga kovojant su COVID-19 

Lai solidarumas būna kelias, padėsiantis 
šią pandemijos sukeltą krizę įveikti 

geriau, tvirčiau ir kartu. Galimybė iš naujo 
įvertinti, kokie svarbūs yra kiti žmonės, 

ypač tie, kurie labiausiai nuskriausti, 
ir grąžinti prie mūsų misijos šaknų, 

mūsų maisto bankų kasdienės veiklos 
Europoje. Sutelkę visų pagalbą – viešųjų 
institucijų, verslo, labdaros organizacijų, 
savanorių ir piliečių – galime augti kartu 
ištikus nelaimei ir būti geresnės ateities 

šviesos spindulys.

Prezidentas Jacques Vandenschrik, 
European Food Banks Federation

Prezidento 
pranešimas
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Akivaizdu, kad pandemija turėjo didžiulį poveikį mūsų 
kasdieniam gyvenimui ir paveikė visą maisto tiekimo sistemą. 

Pandemija atskleidė mūsų stiprybes ir 
silpnybes, pabrėžė, kokios svarbios yra vietos 
bendruomenės. Jos, palaikomos tvirto valdžios 
institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų ir 
visų dalyvaujančių veikėjų bendradarbiavimo, 
yra pasiruošusios bendradarbiauti visų labui.

COVID-19 privertė suklusti „European Food 
Banks Federation“ ir mūsų narius. 

Nuo pat protrūkio pradžios mūsų nariai kasdien dirbo, kad 
ne tik įveiktų sunkumus gaunant maisto iš tiekimo grandinės, 
bet ir užtikrintų jo saugų pristatymą labdaros organizacijoms. 
Mūsų nariai nenumaldomai ieškodavo maisto pertekliaus, kad 
padėtų labdaros organizacijoms, maitinančioms vargstančius 
žmones. Sveikatos krizė bei iš jos kilusi socialinė ir ekonominė 
krizė, ypač per pirmąją COVID-19 bangą, skirtingose šalyse 
buvo skirtinga, tačiau akivaizdu, kad visose šalyse COVID-19 
sukėlė naują maisto tiekimo krizę ir padidino maisto poreikį. 

Mūsų naujausioje 2020 m. rugsėjį išleistoje ataskaitoje 
pabrėžiama, kad maisto poreikis padidėjo 30 proc., skirtingose 
šalyse – nuo 6 iki 90 proc., nes atsirado daugiau žmonių, kuriems 
pradėjo grėsti skurdas, tai yra bedarbiai žmonės, šeimos su 
vaikais ir vyresnio amžiaus asmenys, kurie gyvena vieni. Mūsų 
nariai susidūrė su panašiais iššūkiais ir pateikė atsiliepimų, 
o šie gali būti laikomi pagrindiniais veiksniais, padėsiančiais 
susidoroti su antrąja banga ir dėl pandemijos pailgėjusia krize. 
Nors aplinkybės gali skirtis ir atitinkami sprendimai gali būti 
unikalūs, iššūkiai yra bendri, o reakcija į juos priklauso nuo 
motyvacijos, inovacijų ir prisitaikymo.

„European Food Banks Federation“ atliko 3 tyrimus, 
atitinkamai 2020 m. balandį, liepą ir rugsėjį, kad galėtų 
stebėti ir įvertinti COVID-19 poveikį savo nariams 
ir šių narių reakciją. Rezultatai buvo pateikti trijose 
ataskaitose: 

Esami iššūkiai ir didelis Europos maisto 
bankų poreikis / 2020 m. balandis

Europos maisto bankai po 
COVID-19 / 2020 m. liepa
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Europos maisto bankai šiandien: 
įsipareigojimas, kūrybiškumas ir 
atvirumas pokyčiams / 2020 m. rugsėjis



• Augantis maisto poreikis
• Didėjantis žmonių, kuriems reikia 

pagalbos, skaičius
• Nestabili parama maistu
• Logistikos ir transportavimo 

procesų sutrikimas
• AAP trūkumas
• Savanorių trūkumas 
• Netikėtos išlaidos ir finansinių 

išteklių sumažėjimas

Kai atrodė, kad mums nepavyko apsaugoti savo žmonių, europiečiai, 
ar tai būtų savanoriai ir maisto bankų darbuotojai, susijusios labdaros 
organizacijos, politikos formuotojai, verslo atstovai ar privatūs 
piliečiai, įvairiais būdais parodė, kad krizės akivaizdoje jie yra 
pasiruošę padėti vieni kitiems. 

Nuo kovo pradžios „European Food Banks 
Federation“ stebėjo savo narių reakciją į 
krizę rinkdama įvairias istorijas, bylojančias 
apie solidarumą. 

Kad galėtų nedelsdama patenkinti poreikius ir 
pateikti konkrečias ekstremalios situacijos įveikimo 
priemones, kovo 21 d. „European Food Banks 
Federation“ išleido atvirą kvietimą solidarizuotis ir 
įsteigė COVID-19 socialinės ekstremalios situacijos 
fondą, kurio tikslas – garantuoti tęstinę federacijos 
narių veiklą, užtikrinti, kad joks geras maistas 
nebūtų išmestas, ir padėti labdaros organizacijoms 
išmaitinti vargstančius žmones. 

Atsakas į šį kvietimą viršijo visus lūkesčius. Šiuo laikotarpiu daug 
įmonių pasiūlė ekonominę pagalbą, kad būtų palaikoma kasdienė 
maisto bankų veikla. Dėl šio konkretaus susitarimo 2020 m. kovą–
lapkritį „European Food Banks Federation“ parėmė savo narius 
didesne nei 4,2 mln. eurų suma; ji buvo skirta su COVID-19 susijusiems 
veiksmams 27 šalyse*. 

Lėšos buvo naudotos konkretiems poreikiams: padidėjusioms kasdienės 
veiklos išlaidoms (nuomai, komunalinėms paslaugoms ir t. t.), papildomai 
darbo jėgai, tvarkančiai padidėjusius maisto kiekius, naujoms transporto 
priemonėms, skirtoms maisto paskirstymui užtikrinti, skaitmeninėms 
priemonėms, skirtoms komunikacijai palengvinti, naujai sandėlių 
įrangai, AAP, skirtoms savanoriams ir darbuotojams apsaugoti, naujoms 
sandėlių IT sistemoms ir pan. 

Svarbiausios ataskaitos išvados

Iššūkiai

Atsakas • Maisto bankai su keliomis išimtimis 
nebuvo uždaryti ir toliau veikė

• Misijos užtikrinimas: maisto švaistymo 
prevencija ir parama labdaros 
organizacijoms

• Naujų ir jaunų savanorių įtraukimas
• Sėkmingos naujos lėšų rinkimo veiklos 
• Naujas bendradarbiavimas su 

įmonėmis ir fondais
• Reklamos veikla siekiant visuomenės 

paramos
• Nauji ir inovatyvūs sandėlių valdymo 

ir administracinių užduočių vykdymo 
veiklos modeliai 

• Tradicinių veiklų skaitmeninimas  
(pvz., maisto rinkimas)

Šie skaičiai apima laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki spalio 15 d.*
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Lanksčiai, nuolat naujindami procesą 
ir plačiai aprėpdami teritoriją, 
Europos maisto bankai rodo stiprybę 
prisitaikydami prie naujų sudėtingų 
aplinkybių ir taip užtikrindami 
saugų maisto paskirstymą labdaros 
organizacijoms. 

Nuo pandemijos pradžios iki dabar 
maisto bankų teikiama pagalba tampa 
vis svarbesnė, nes maisto bankai 
siekia, kad geri maisto produktai 
nebūtų išmetami ir galėtų įgyti naują 
svarbią reikšmę visoms labdaroms 
organizacijoms, kurios padeda labiausiai 
nepasiturintiems.

Pandemijai tęsiantis, esame įsipareigoję 
užtikrinti kasdienių veiklų tęstinumą, kad 
galėtume suvaldyti krizę ir įgyti atsparumą 
smūgiams ateityje. Ši krizė gali paspartinti 
naujovių diegimą, kad padidintų našumą ir 
efektyvumą bei darytų teigiamą poveikį maisto 
sistemai kaip visumai.

Be pagrindinės veiklos, daug įmonių taip pat aukojo maisto ir kitų 
prekių, pavyzdžiui, AAP, transporto priemonių, kartoninių dėžių. 
Galiausiai daug įmonių nusprendė išplėsti savo įsipareigojimą 
darbuotojams pasiūlydami ir įtraukdami juos į lėšų rinkimo 
kampanijas, kad padėtų Europos maisto bankams. 
  

Jie taip pat išbando naujus veiklos modelius ir procesus. Kai dėl 
COVID-19 užsidarė ne būtinąsias paslaugas teikiantys verslai, 
pavyzdžiui, kavinės ir restoranai, daugelis iš jų, kad neišmestų 
atsargų pertekliaus, susisiekė su Europos maisto bankais. Pavyzdžiui, 
maistas buvo paimtas iš Briuselyje įkurtų Europos institucijų 
valgyklų, kai darbas iš namų tapo naująja tikrove. Kai kuriose 
šalyse maisto bankai gamino patiekalus ar ruošė maisto produktų 
paketus priešakinėse linijose dirbančioms organizacijoms, todėl, 
kad pasiektų izoliacijoje esančius rizikos grupei priklausančius 
asmenis, joms tereikėjo įveikti paskutinius 100 metrų. 

Maisto bankai atlieka svarbų socialinį vaidmenį, kad maistas nebūtų 
švaistomas, taip pat planuodami ir prisitaikydami prie šiandienos ir 
rytojaus iššūkių. Šiuo laikotarpiu Europos maisto bankai taip pat tapo 
maisto produktų iš žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės 
surinkimo vieta. Be reguliaraus maisto pertekliaus dovanojimo, maisto 
bankai taip pat gavo ir valdė daugiau negendančių maisto produktų, 
kuriuos padovanojo įmonės, atsiliepdamos į skubų poreikį.
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FEBA toliau teikia paramą 
pandemijos metu

Sustiprintas dialogas su mūsų nariais siekiant, 
kad jie gautų naujausią informaciją, dalytųsi 
iššūkiais ir kliautųsi žiniomis, kurių suteikia 
skaitmeninės priemonės

• 1 prezidentų konferencija internetu, kurioje 
dalyvavo 23 maisto bankų atstovai

• 1 fizinis ir 3 ES darbo grupės susitikimai internetu, 
kuriuose dalyvavo 82 maisto bankų atstovai 

• 8 „Focus Point“ susitikimai internetu dalyviams, 
kuriuose dalyvavo 110 maisto bankų atstovų

• 2 įgūdžių dalijimosi seansai internetu, kuriuose 
dalyvavo 54 maisto bankų atstovai 

Lankstus požiūris į tikslą, 
priemones ir veiksmus

• 3 tyrimai ir 3 ataskaitos apie COVID-19 poveikį 
FEBA tinkle

• 1 tyrimas ir 1 ataskaita apie FEAD įgyvendinimą 
2019 m.

• Projekto „Europos maisto bankų poveikio 
įvertinimas – nuo ūkio iki stalo“ įgyvendinimas, 
kurį sudaro 5 susitikimai, 7 virtualieji turai 
ir pirmasis internetinio Maisto dovanojimo 
stebėjimo punkto įrengimas

Išmani ir įtraukianti komunikacija

• 1 socialinė kampanija Europos dieną, kurią 
organizavo Europos Komisija 

• 1 virtualusis renginys Tarptautinę sampratos 
apie maisto nuostolius ir maisto švaistymą dieną, 
kurio metu 15 narių dalyvavo 3 tarptautinėse 
konferencijose, kurias organizavo „FAO Brussels“, 
FAO HQ ir FAO NY

• Interaktyviosios ir išspausdintos susitikimų 
ataskaitos, 2 vaizdo animacijos

• 7 ES stebėsenos ataskaitos 

Materiali parama konkretiems poreikiams

• Kontaktai su daugiau nei 120 įmonių, fondų ir 
organizacijų 

• Daugiau nei 50 įmonių, fondų ir organizacijų jau 
prisidėjo paaukodamos daugiau nei 4,3 mln. eurų

• Daugiau nei 4,2 mln. eurų jau yra paskirstyti 27 
FEBA nuolatiniams ir asocijuotiesiems nariams 

• Dauguma įmonių įsipareigojo paaukoti FEBA 
nariams maisto produktų ar teikti paramą natūra 
(transportu, AAP, kartoninėmis dėžėmis ir t. t.). 
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Šiame skyriuje pateikiamos 
25 geriausios FEBA narių 
praktikos, ypač susijusios su 
COVID-19 poveikiu ir tai, kaip 
šios organizacijos prisidėjo prie 
maisto atliekų prevencijos ir 
maisto stygiaus mažinimo šiuo 
sudėtingu laikotarpiu. 

„European Food Banks Federation“ 
norėtų padėkoti visiems nariams 
už jų indėlį. Be to, esame labai 
dėkingi už jų nuolatinę veiklą, kuri 
yra svarbi kasdieniam Europos 
gyventojų gyvenimui.

Geriausios 
FEBA narių 
Europoje 
praktikos

Albanija / p. 7

Austrija / p. 8

Belgija / p. 9

Bulgarija / p. 10

Čekijos Respublika / p. 11

Estija / p. 12

Prancūzija / p. 13

Vokietija / p. 14

Graikija / p. 15

Vengrija / p. 16

Airija / p. 17

Italija / p. 18

Lietuva / p. 19

Malta / p. 20

Nyderlandai / p. 21

Norvegija / p. 23

Šiaurės Makedonija / p. 22Portugalija / p. 24

Serbija / p. 26

Rumunija / p. 25

Slovakija / p. 27

Slovėnija / p. 28
Šveicarija / p. 29

Ukraina / p. 30

Jungtinė Karalystė / p. 31

FEBA nuolatiniai ir asocijuotieji nariai
FEBA nuolatiniai ir asocijuotieji nariai – 
duomenų nėra
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Po 2019 metų lapkritį įvykusio žemės drebėjimo 
Albanijoje padaugėjo žmonių, kuriems reikia 
pagalbos. COVID-19 dar labiau pablogino šią situaciją. 

Per COVID-19 pandemiją šviežių maisto produktų 
grąžinimas per mėnesį padidėjo triskart, todėl „Food Bank 
Albania“ perskirsto kaip niekada daug maisto pertekliaus.

„Food Bank Albania“ įrengė šviežių produktų šaldyklą, 
kad maistą būtų galima paskirstyti per ilgesnį laiką. 
Taip pat „Food Bank Albania“ padidino šviežių maisto 
produktų surinkimą iš atokesnių vietų, žemėlapyje 
sužymėjo pagrindines šviežių maisto produktų 
pertekliaus vietas. 

Padidėję maisto pertekliaus dovanojimo mastai ir 
nauja šaldykla suteikė galimybę „Food Bank Albania“ 
padėti daugiau labdaros organizacijų ir socialinių 
restoranų beveik visose šalies vietose.

Albanija

Žvelgiant į 2021 metus, šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia, kad ji toliau 
turi kovoti ir vykdyti mūsų misiją – tiekti šviežią 
ir maistingą maistą visiems žmonėms, džiaugtis 
visais dovanojančiais verslais ir partneriais, kol 
dirbame laukdami, kada pamatysime palankius 

teisės aktus dėl maisto dovanojimo.

Wilma Verburg, valdybos pirmininkė

Skaitykite daugiau naujausios 
informacijos, kaip Albanija 
kovoja su COVID-19 krize
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„Macro Group“, turkų prekybos centrų 
„Etsan“ savininkė ir ilgalaikė „Wiener Tafel“ 
partnerė bei kaimynė Vienos didmeninėje 
rinkoje, buvo viena pirmųjų įmonių, kuri 
atsiliepė, kai „Wiener Tafel“ pirmosios 
izoliacijos, prasidėjusios kovą, pradžioje 
paprašė pagalbos, ypač pagalbos ilgai 
negendančiais produktais labdaros 
organizacijoms, kurias remia 
„Wiener Tafel“. 

Nors laikotarpis buvo labai su-
dėtingas, „Macro Group“ dar-
buotojai rado šiek tiek laisvo 
laiko, kad „Wiener Tafel“ padė-
tų paruošti šimtus maisto pake-
tų. Paketus sudarė įvairūs ilgai 
negendantys maisto produktai, 
pavyzdžiui, konservuoti produktai, 
aliejus, pieno produktai, taip pat higi-
enos reikmenų paketai. Juos labai gerai 
įvertino beveik 100 labdaros organizacijų, 
kurios veikia Vienos regione. 

„Macro Group“ yra puiki „Wiener Tafel“ 
partnerė ir gerosios praktikos pavyzdys, 
nes greitai ir efektyviai suteikia pagalbos, 
ypač per COVID-19 pandemiją.

Austrija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia, kad 
reikia ieškoti naujų bendradarbiavimo su 
ilgalaikiais ir stipriais partneriais būdų.
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Alexandra Gruber, vykdomoji direktorė

Vienos regione 
pagalbos sulaukė 

100 
labdaros organizacijų



„Fédération Belge des Banques Alimentaires“ / 
„Belgische Federatie van Voedselbanken“ (FBBA) 
nariai atliko svarbų vaidmenį per pirmąją COVID-19 
krizės bangą. 

Žmonių, prašančių pagalbos maistu, skaičius 
pirmaisiais mėnesiais pasiekė neregėtas aukštumas. 
Suaugusiųjų ir vaikų nuo 170 000 vasarį padidėjo iki 
beveik 195 000 gegužę, o tai sudaro beveik 15 proc.  
Tai sukėlė didžiulį šuolį maisto perskirstymo 
srityje. Nuo 2020 m. kovo iki 2020 m. birželio buvo 
perskirstyta 55,4 proc. daugiau maisto, palyginti su 
tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais. 

FBBA narių veikla Belgijoje patyrė didžiulį 
išbandymą, bet dėl didelės solidarumo bangos ir 
greito daugybės laikinų savanorių mobilizavimosi 
maisto paskirstymas buvo visapusiškai užtikrintas. 
Išskirtinė finansinė institucijų, vyriausybės, įmonių 
ir atskirų žmonių parama padėjo FBBA per pirmąją 
COVID-19 bangą patenkinti padidėjusį poreikį.

COVID-19 krizė taip pat parodė, kokį svarbų 
vaidmenį atlieka „Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas“ (FEAD), be kurio 
būtų kilusios didžiulės tiekimo problemos.

Belgija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia, kad reikia 

gerinti bendradarbiavimą su vietos valdžios 
įstaigomis ir organizacijomis, kurios aktyviai 

veikia skurdo mažinimo srityje.

Jef Mottar, vykdomasis direktorius

B
an

ques Alimentaires

Voedselbanken
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m. birželio buvo perskirstyta 

55,4 proc.  
daugiau maisto, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu praeitais metais



„Bulgarian Food Bank“ yra patikimas 
maisto pramonės partneris, kuris maisto 
perteklių panaudoja vertingose socialinėse 
programose. 
2020 m. yra sudėtingi metai įvairiais aspek-
tais, o COVID-19 dar pridėjo papildo-
mo spaudimo, tiek finansinio, tiek 
organizacinio. 

Iki 2020 m. lapkričio „Bulga-
rian Food Bank“ išsaugo-
jo ir paskirstė maisto už 
maždaug 800  000  BGN 
(400 000 eurų). Tuo pačiu 
laikotarpiu 2019 m. išsau-
goto maisto vertė buvo 
550  000  BGN (275  000 
eurų). Taip įvyko dėl mais-
to pramonės įmonių ir visos 
visuomenės didesnės reakcijos 
į krizę.

Labai įkvepiantis tokios reakcijos pa-
vyzdys – dviejų valandų trukmės per TV 
ir internetu transliuojamas renginys, kurio 
metu buvo paaukota 200 000 BGN (100 000 
eurų), skirtų paremti „Bulgarian Food Bank“. 

Bulgarija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia, kad 
turime stiprinti pajėgumus, jog galėtume 
maisto pristatyti į atokesnes vietas ir daugiau 
organizacijų galėtų rūpintis žmonėmis, kuriems 
reikia pagalbos.

Collecting food,
donating hope.

Bulgarian
Food
Bank

Tsanka Milanova, 
vykdomoji direktorė
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Buvo paaukota 

100 000 
eurų siekiant paremti 
„Bulgarian Food Bank“



„Česká Federace Potravinových Bank“ (CFPB) pastaraisiais 
mėnesiais išsaugojo tonas maisto iš mokyklų valgyklų 
ir vykdytų vaisių programų, kuris kitu atveju užsidarius 
mokykloms būtų buvęs utilizuotas.

Be to, CFPB nariai, daugiausia padedami miesto tarybų 
ir kaimo vietovių valdžios, aktyviai dalyvavo skirstydami 
maistą vargstantiems žmonėms.

Dėl kasdienio CFPB darbo tokie produktai kaip pienas, 
sūris ir vaisiai buvo išdalyti ne tik žmonėms, kuriems reikia 
pagalbos, bet ir senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims 
ar tiesiog mamoms, auginančioms kelis vaikus. Tai buvo 
padaryta bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija. 

Čekijos 
Respublika

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia, kad, bendradarbiaudami su 
susijusiomis šalimis, partneriais ir vyriausybe, turime 

plėsti ir tobulinti maisto surinkimo ir perskirstymo 
procesus. Kartu galime padėti daugiau žmonių ir 

efektyviai kovoti su maisto atliekomis.

Veronika Láchová, vykdomoji direktorė

Skaitykite daugiau 
informacijos

CFPB nariai Čekijos Respublikoje taip užkirto kelią maisto 
išmetimui HORECA sektoriuje ir iš mokyklų valgyklų. 

Per COVID-19 krizę Čekijos maisto bankai ir „Tafel 
Sachsen e.V.“ palaikė tarptautinio bendradarbiavimo 
iniciatyvas, kurių tikslas buvo surinkti maisto perteklių 
ir išdalyti jį labiausiai nepasiturintiesiems. 
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Pritaikius izoliavimo priemones, daugelis 
restoranų nusprendė iš savo maisto 
pertekliaus gaminti šaldytas sriubas 
„Toidupank“, maisto bankui Estijoje. 
Savanoriai ir socialiniai darbuotojai 
pristatydavo sriubas senyvo 
amžiaus ir sergantiems žmonėms, 
kurie negalėjo išeiti iš namų.

Daug kitų įmonių (importuotojų, 
viešbučių, SPA centrų, keltų 
paslaugas teikiančių įmonių, 
maisto lėktuvams tiekėjų, maisto 
gamintojų, kino teatrų, prekybos 
centrų ir t. t.) taip pat „Toidupank“ 
padovanojo perteklinį maistą.

Pavyzdžiui, Estijos laivybos įmonė „Tallink“ 
maisto banko organizacijai „Toidupank“ padovanojo 
beveik pusę tonos maisto. „Tallink“ socialinėje 
žiniasklaidoje paskelbė taip padariusi, nes dėl 
koronaviruso pandemijos ir vyriausybės priimtų 
ekstremalios situacijos suvaldymo priemonių buvo 
sustabdyti įprasti daugelio laivų tvarkaraščiai. Tai 
buvo dešrelės, sūriai ir sausainiai. 

„Tallink“ savo socialinės žiniasklaidos paskyroje 
rašė: „Dėl esamos ekstremalios situacijos laivai 
stovi uoste, o dideli maisto atsargų kiekiai guli 
šaldytuvuose.“

Estija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės 
pavertimas galimybe mūsų organizacijai 
reiškia, kad daugiau žmonių supras 
pagalbos maistu ir maisto bankų svarbą. 
Todėl galbūt daugiau žmonių, įmonių 
ir vietos valdžios įstaigų norės paremti 
maisto bankus. 

Piet Boerefijn, įkūrėjas ir vadovas
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Estijos maisto 
bankui „Toidupank“ 
buvo padovanota 

450 kg 
maisto



„Fédération Française des Banques Alimentaires“ veikia visu 
pajėgumu, kad padėtų žmonėms, kurių situacija pablogėjo. 

Kiekviena iš 79 „Banques Alimentaires“ prisitaikė prie vietos sąlygų, 
atsižvelgdama į savanorių kiekį, masto tiekimą ir perskirstymo 
metodus, kad užtikrintų taikomų apribojimų laikymąsi. 

Krizės pradžioje „French Banques Alimentaires“ naudojo 
restoranų pramonės padovanotus šviežius maisto produktus, 
vėliau pradėjo naudoti sausų produktų atsargas. 2020 m. 
kovą–lapkritį atsargų kiekis sumažėjo 22 proc., palyginti su 
tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Vidutiniškai poreikis išaugo 
20–25 proc.: pirmosios izoliacijos metu prie „Banques 
Alimentaires“ prisijungė 400 naujų labdaros organizacijų 
(kurios teikė apgyvendinimo nenumatytais atvejais 
paslaugas, pagalbą benamiams ir t. t.) ir 50 proc. pasirašė 
tvarios partnerystės sutartis. 

Be to, „Banques Alimentaires“ komandos glaudžiai 
dirba su vietos valdžios įstaigomis, kad būtų užtikrintas 
nuoseklus maisto perskirstymas. Užsidarius daug labdaros 
organizacijų partnerių, jos bendrai organizavo pagalbą 
maistu konkrečiose teritorijose ir netgi vykdė paskirstymo 
darbus konkrečiuose miestuose (kaimiškose vietovėse).  

Maisto bankai ir regioninis studentų pagalbos biuras 
organizavo maisto paketų ir higienos produktų dalijimą 
studentams, kurių situacija pablogėjo. Maisto bankai, iš 
vyriausybės gavę dotacijų, skirtų atsargoms papildyti, 
pirko iš vietos gamintojų, todėl prisidėjo prie vietos verslų 
išsaugojimo. 

Prancūzija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia, kad reikia iš naujo 
patvirtinti pagrindinius maisto bankų, jų savanorių 
ir darbuotojų vaidmenis pagalbos maistu valdymo 
sistemoje. Tai taip pat yra galimybė atsiminti 
fundamentalų maisto bankų kaip socialinės 
paramos ir kovos su pažeidžiamų žmonių atskyrimu 
sverto vaidmenį. Labai svarbu iš naujo pergalvoti 
struktūrinę politiką, skirtą kovai su skurdu, ir 
skatinti visų formų solidarumą. 

Claude Baland, prezidentas

Europos maisto bankai: Solidarumo banga kovojant su COVID-19 13

Maisto poreikis 2020 m. kovą–birželį padidėjo 

25 proc.,  

palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 
praeitais metais



Kaip ir likusiame pasaulyje, 2020 m. Vokietijoje buvo nulemti 
COVID-19 pandemijos ir susijusių iššūkių. Beveik 950 „Tafel 
Deutschland e.V“ priklausančių vietos organizacijų turėjo 
kuriam laikui užsidaryti, todėl reikėjo rasti naujų ir inovatyvių 
būdų, kaip perskirstyti maisto perteklių. 

„Tafel Deutschland e.V.“ didžiuojasi, kad po trumpalaikio 
užsidarymo pavasarį jos nariai greitai rado būdų, kaip 
prisitaikyti. Maistas buvo perskirstomas lauke, todėl iš 
anksto supakuoti maišeliai ir dėžės užtikrino saugumą 
tiek vietoje dirbantiems asmenims, tiek galutiniams 
gavėjams, kurie arba galėjo ateiti atsiimti paketų 
asmeniškai, arba juos galėjo pristatyti į namus. 

„Tafel Deutschland e.V.“, bendradarbiaudama 
su agentūra, kuri teikia pagalbą suteikdama 
laisvos vietos visoje šalyje, taip pat paleido 
kampaniją „geriausia iki datos“. Tai buvo 
ypač svarbu, nes pandemija paskatinto 
kaupti atsargas ir paniškai viską pirkti.

„Tafel“ nariai plakatą gali gauti (užsisakyti ar atsispausdinti) 
įvairiomis kalbomis (vokiečių, arabų, anglų, farsi, rusų ir 
turkų).

Vokietija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia, 

kad reikia galvoti į priekį ir užtikrinti, jog 
žmonės, kuriuos ypač paveikė pandemija, 
nebūtų palikti likimo valiai. 2020 m. buvo 
sudėtingi, jie privertė nerimauti, kad daug 

pandemijos padarinių taps akivaizdūs 
tik 2021 m. Todėl ypač dabar turime 

kovoti ir kalbėti už tuos, kurie dažnai yra 
nepastebimi. 

Jochen Brühl, direktorių 
tarybos prezidentas 

Peržiūrėkite anglišką 
plakato versiją
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Izoliacijos laikotarpiu maisto tiekimas Graikijoje 
padidėjo, tačiau maisto atliekos išliko rimta 
problema.

Daug pasako faktas, kad nuo metų pradžios 
aukos ir dovanos maisto produktais „Food 
Bank Greece“ viršijo 1 700 tonų – aukojamo 
maisto skaičius išaugo 68 proc., palyginti 
su atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. 
Rekordas buvo pasiektas balandį, karantino 
viduryje, kai vien „Athens Food Bank“ gavo 260 
tonų maisto. Gegužę paaukotas ir padovanotas 
maistas viršijo 140 tonų, o liepą – 260 tonų. 

Dimitris Nentas, „Food Bank Greece“ generalinis 
vadovas, teigė, kad pirmasis koronavirusinės infekcijos 
krizės periodas buvo labai komplikuotas, nes labdaros 
organizacijos ir asociacijos turėjo dirbti pagal griežtus 
protokolus. Tai lėmė, kad kai kurios organizacijos turėjo 
užsidaryti. Tačiau praėjus pirmosioms 10 dienų situacija 
pasikeitė. Labdaros organizacijos išplėtė savo veiklą ir, 
socialiniams poreikiams vis didėjant, įgavo motyvacijos, 
pradėjo tiekti maistą. 

Graikija

Panagis Vourloumis, prezidentas

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia, kad turime toliau tęsti 

savo veiklą. Nuo 2020 m. pradžios „Food Bank 
Greece“ turi sutvarkyti rekordinius maisto kiekius. 
COVID-19 yra išbandymas mūsų pajėgumams. Kol 
kas mums pavyksta susitvarkyti ir tikimės, kad taip 
pat sėkmingai tvarkysimės ir ateityje. Vienas didelis 

krizės privalumas – maisto bankų matomumo 
padidėjimas visuomenėje.

Daugiau apie 
tai skaitykite
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Nuo metų pradžios 

68 proc. 
išaugo maisto aukojimas 
ir dovanojimas, palyginti 
su tuo pačiu laikotarpiu 
praeitais metais



„Hungarian Food Bank Association“ (HFBA) 
toliau gauna maisto perteklių iš partnerių, 
kad galėtų patenkinti žmonių, kuriems 
reikia pagalbos, poreikius.

Per 10 paskutinių šių metų 
mėnesių HFBA paskirstė 
daugiau nei 6  600 tonų 
maisto, kurio vertė yra 
beveik 5,8 milijardo HUF. 
Vien pirmąjį COVID-19 
pandemijos mėnesį (kovą) 
vargstantiems žmonėms 
kaip skubi pagalba buvo 
išdalyta 715 tonų maisto, 
kurio vertė siekė daugiau nei 
580 milijonų HUF. „Manome, 
kad labai svarbu toliau tęsti savo 
veiklą, nes daugelio žmonių padėtis 
priklauso nuo mūsų. Svarbiausia, mums 
reikia surinkti daugiau maisto pertekliaus, 
taip pat finansinės pagalbos“, – pasakojo 
Balázs Cseh, „Hungarian Food Bank 
Association“ prezidentas.

COVID-19 sukelti sunkumai ypač prislėgė 
tuos, kuriems ir taip reikia pagalbos, nes jų 
padėtis, priežiūra ir perspektyvos dar labiau 
pablogėjo. Kad gautų pagalbą net ir šiuo sunkiu 
laikotarpiu, tokiems žmonėms padedančių 
organizacijų vaidmuo dar labiau išaugs.

Vengrija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia tikėjimą, kad 
maisto įmonės ir atskiri žmonės, kurie norėjo 
prisidėti, jog COVID-19 krizės poveikis būtų 
švelnesnis, bei kartu su „Hungarian Food Bank 
Association“ padėti tiems, kam reikia pagalbos, 
bus kartu su mumis ir kitais metais. Darome 
viską, kad kartu su partneriais ir 2021 m. galėtume 
rūpintis tais, kuriems reikia pagalbos. 

Balázs Cseh, prezidentas
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HFBA per pastaruosius 10 
2020 m. mėnesių paskirstė 

6 600 tonų 
maisto



2020 m. kovą–birželį „FoodCloud“ per savo 
mažmeninės prekybos technologijos platformą 
bei tris sandėlius ir centrus tinkle, kurį sudaro 
daugiau nei 600 labdaros organizacijų visoje 
Airijoje, paskirstė 968 tonas maisto (tai prilygsta 
2,3 mln. patiekalų). Šis skaičius yra beveik dukart 
didesnis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 
m., ir atspindi padidėjusį maisto poreikį visose 
bendruomenėse. 
 
Kaip dalį atsako į COVID pandemiją, „FoodCloud“ 
išleido kreipimąsi dėl skubaus maisto ir 
finansavimo poreikio, todėl galėjo nusamdyti 
8 naujus sandėlių operatorius, dukart padidinti 
transportavimo pajėgumus ir pristatyti 
savaitinius maršrutus per trečiųjų šalių logistikos 
įmones, taip pat sukurti 15 naujų strateginių 
partnerysčių 17 grafysčių, kuriose būtų teikiamos 
bendruomenės paslaugos ir veiktų organizacijos, 
teikiančios pagalbą kaimo bendruomenėms. 

Pirmą kartą per 7 darbo metus „FoodCloud“ 
maisto pramonės partneriai paaukojo ne mais-
to pertekliaus atsargų, kad padėtų patenkinti 
išaugusį maisto poreikį. Be to, „FoodCloud“ ben-
dradarbiaudama su pagrindiniais mažmeninės 
prekybos partneriais rugsėjį pradėjo naują mais-
to iniciatyvą „Food For Ireland“, kurios metu 
pirkėjai galėjo paaukoti negendančio maisto 
daugiau nei 400 parduotuvių.

Airija

Per pandemiją išryškėjo svarbus maisto rinkimo organizacijų 
vaidmuo siekiant sušvelninti tiekimo grandinės pažeidžiamumą. 
Žymiai prisidėjome tinkamai paskirstydami maisto perteklių, taip 
pat padėjome bendruomenėms pasirūpinti maisto atsargomis, kai 

buvo iškilęs beprecedentis maisto poreikio padidėjimas; kartu 
užtikrinome maisto saugą šiuo daugeliui sunkiu laikotarpiu.

Iseult Ward, vykdomoji direktorė
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Prognozuojama, kad 
iki 2020 m. pabaigos 
„FoodCloud“ 
paskirstys daugiau 
nei 

6,7mln. 
patiekalų



Staigus viešojo maitinimo įstaigų uždarymas sugeneravo 
daug maisto pertekliaus. Pagrindinės restoranų grandinės 
susisiekė su „Banco Alimentare“, norėdamos padovanoti 
50 tonų maisto visoje šalyje.

Savivaldybės, civilinės apsaugos, viešojo maitinimo įmonės, 
prekybos įmonės, viešojo transporto įmonės, „Banco 
Alimentare“, „Caritas Ambrosiana“ ir Italijos Raudonasis 
Kryžius įsteigė Municipalinį operacijų centrą (itališkai – 
COC), kuris centralizuotų visą maisto tiekimo grandinę 
ir padėtų įveikti labdaros organizacijų užsidarymo krizę 
sumažėjus savanorių skaičiui, nes vyresni nei 65 metų 
amžiaus savanoriai nebegalėjo tęsti darbo.

Vykdant programą „#SOStegno straordinario“, koordinuojamą 
FBAO bei „Caritas Italiana“ ir finansuojamą „Banco BPM“, 
pavyko surinkti maisto, skirto padėti su sunkumais susidūrusioms 
šeimoms. „Caritas“ turėjo surinkti pakankamai maisto, kad 
užtikrintų 1 250 pirkinių krepšelių per mėnesį. FBAO prisidėjo 
renkant maisto produktus, kurių vertė siekė 250 000 eurų, kad 
būtų užtikrinta pirkinių krepšelio įvairovė.

„Federalimentare“ ir „Banco Alimentare“ suvienijo jėgas, kad 
kartu įveiktų pandemiją ir padėtų labiausiai skurstantiems. 
Dauguma susijusių įmonių Velykų laikotarpiu dovanojo 
maisto produktų, kurių buvo surinkta daugiau nei 100 tonų.

Italijos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministerija finansavo 
neparduoto maisto, kuris buvo skirtas dėl pandemijos užsidariusiems 
restoranams, surinkimą iš mėsos, pieno produktų ir vaisių bei 
daržovių sektoriaus. Šio maisto vertė siekė 300 000 000 eurų. Nuo 
spalio „Banco Alimentare“ pradėjo perskirstyti maistą labdaros 
organizacijoms ir toliau tęs šį darbą ateinančiais mėnesiais.

Italija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės 
pavertimas galimybe mūsų 
organizacijai reiškia, kad turime toliau 
daryti tai, ką darome nuo kovo, tai yra 
vykdyti įprastą veiklą nepaprastomis 
aplinkybėmis. Manome, kad šiuo 
krizės laikotarpiu svarbu, jog 
kiekvienas pagalvotų apie jam skirtą 
užduotį.

Giovanni Bruno, prezidentas

Daugiau apie tai skaitykite
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Nuo 2020 m. kovo 
visoje šalyje 
pagalbos maistu 
poreikis padidėjo 

40 proc. 



„Maisto bankas“ Lietuvoje veikia visu 
pajėgumu net ir šiomis sudėtingomis 
sąlygomis.

Pandemijos pradžioje „Maisto bankas“ 
pranešė, kad užsidarė 25  proc. 
mažų labdaros organizacijų, todėl 
padaugėjo žmonių, kuriems reikia 
pagalbos, tose vietose, kuriose 
veikė šios labdaros organizacijos. 
Likę 75 proc. organizacijų partnerių, 
bendradarbiaujančių su „Maisto 
banku“, veikia taip pat ar net didesniu 
pajėgumu. 

„Maisto bankas“ pradėjo kampaniją, kuria 
siekiama iš didžiausių platinimo grandinių 
surinkti negendančio maisto, taip pat 
prašė dovanoti maisto ir paaukoti maisto 
perteklių.

Kaip ir tikėtasi, „Maisto bankas“ pirmosio-
mis COVID pandemijos dienomis susidūrė 
su savanorių stygiumi, todėl prisijungė prie 
nacionalinės kampanijos, skirtos naujiems 
savanoriams kviesti, dirbo netgi su įmo-
nėmis, kurios teikė taksi paslaugas, kad 
paskatintų vairuotojus tapti savanoriais 
ir padėti pristatyti maistą.

Lietuva

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia, kad turime šviesti visuomenę. 

Pandemija mums metė iššūkį padėti izoliuotiems 
žmonėms ir didžiulį stresą patiriančioms šeimoms, tačiau 

taip pat suteikė galimybę suvienyti daugiau nei įprastai 
savanorių ir rėmėjų, kad galėtume padėti tiems, kam 

to labiausiai reikia. Per pandemiją visuomenė daugiau 
sužinojo apie mūsų darbą ir suteikė galimybę įtraukti 

daugiau žmonių bei verslų ateityje.

Simonas Gurevičius, direktorius

Daugiau apie tai skaitykite
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Dėl COVID-19 turėjo užsidaryti 

25 proc. 
mažų labdaros organizacijų, 
todėl išaugo pagalbos maistu 
poreikis



„Malta Food Bank Foundation“ (MFBF) tapo smarkiai 
išaugusių pagalbos prašymų liudininke. Papildomos 
pagalbos prašė nevyriausybinės organizacijos, kurios 
prarado finansavimo šaltinius, taip pat pavienės šeimos, 
kurios patyrė nepriteklių dėl sumažėjusių pajamų.

Nepaisant sunkumų, buvo pradėta naujų iniciatyvų. 
Įmonės, nevyriausybinės organizacijos, pavieniai žmonės 
ir privačių įmonių darbuotojai, įskaitant vietos bankus bei 
valdžios įstaigų darbuotojus, rinko pinigus ir pirko maistą, 
kurį padovanojo MFBF. Importuotojai ir mažmenininkai 
MFBF dovanojo maisto perteklių, todėl vien per praėjusį 
mėnesį MFBF stebėjo smarkų aukojamo ir dovanojamo 
maisto padidėjimą. 

Viena konkreti iniciatyva, kuri nusipelno atskiro 
paminėjimo, yra susijusi su virtuvės šefu, kurio restoranas 
turėjo būti uždarytas pritaikius visuotinio izoliavimo 
priemones. Jis iš įvairių donorų surinko sudedamųjų dalių ir 
savo restorane paruošė patiekalų vargstantiems žmonėms. 
MFBF visapusiškai bendradarbiavo šios iniciatyvos metu 
dovanodama MFBF padovanotą mėsos perteklių, kad 
virtuvės šefas galėtų paruošti šviežių patiekalų, kuriuos 
MFBF perskirstė labdaros organizacijoms partnerėms.

Padovanotas furgonas su šaldikliu padėjo išsaugoti dar 
daugiau maisto, nes COVID-19 pandemijos metu MFBF 
galėjo gauti ir perskirstyti šaldyto ir atšaldyto maisto 
perteklių.  Be to, MFBF galėjo išsaugoti rinkoje esančius 
didžiulius vaisių ir daržovių kiekius, kurie kitu atveju būtų 
buvę sunaikinti.

Malta

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia, kad turime siekti naujų 

horizontų ir stiprinti kontaktus, kuriuos užmezgėme per 
pandemiją.  Šis laikas įkvėpė MFBF būti labiau matoma ir 
aktyviau imtis visuomenės švietimo maisto išsaugojimo, 

ypač maistingo maisto, kurio perteklius išmetamas, 
klausimais iniciatyvos.

Irene Schembri, įkūrėja / 
pirmininkė M
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„Groente & Fruitbrigade“ nuo 2018 m. dėl savanorių ir naujų 
tiekėjų įsitraukimo nuo išmetimo apsaugojo 1 000 000 kilogramų 
vaisių ir daržovių, ir juos pristatė „Voedselbanken Nederland“.

Šiuo metu kaip niekada svarbu vargingiausius Nyderlandų 
gyventojus aprūpinti vaisiais ir daržovėmis. Atsižvelgdama 
į tai, kaip svarbu teikti pagalbą šviežiu maistu, „Groente & 
Fruitbrigade“ įsipareigojo plėstis.

„Voedselbanken Nederland“ 2018 m. vasarą pradėjo 
eksperimentą, kurio metu siekė, kad į maisto paketus patektų 
daugiau vaisių ir daržovių. Tiekėjai yra vaisių ir daržovių 
įmonės, kurios dovanoja šių produktų perteklių. Šie vaisiai ar 
daržovės turi neestetiškų dėmelių ar nuo gerųjų produktų šiek 
tiek skiriasi forma ar spalva, tačiau yra visiškai tinkami vartoti.

Per 1 metus „Groente & Fruitbrigade“ surinko daugiau nei 
1 000 000 kilogramų vaisių ir daržovių. Todėl organizacijai 
tarpininkaujant „Voedselbanken Nederland“ per savaitę 
pavykdavo padėti maždaug 88 000 žmonių.

Prasidėjus koronavirusinės infekcijos krizei, šviežio maisto 
tiekimas „Voedselbanken Nederland“ yra dar svarbesnis nei 
anksčiau. Komanda siekia, kad visi „Voedselbanken Nederland“ 
gavėjai Nyderlanduose per savaitę gautų po 1 kg vaisių ir 
daržovių.

Nyderlandai

Pasitikėdami savimi, galime susidoroti su iššūkiais, 
su kuriais, net neabejojame, susidursime 2021 
m. Pastaraisiais metais patyrėme didžiulį visos 

visuomenės palaikymą. Esame be galo dėkingi už 
visus įmonių, fondų ir atskirų žmonių indėlius ir 

dovanas.

Leo Wijnbelt, pirmininkas 
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„Banka Za Hrana Makedonija“ Šiaurės Makedonijoje 
kasdienės veiklos nenutraukė ir šiuo neramiu metu 
prisidėjo prie pagalbos labiausiai pažeidžiamiems 
žmonėms. 

„Banka Za Hrana Makedonija“ yra vienintelė organizacija 
Šiaurės Makedonijoje, kuri teikia pagalba asmenims ir 
šeimoms. Iš tikrųjų po kelių prašymų ir maksimalaus 
visų narių ir savanorių įsitraukimo „Banka Za Hrana 
Makedonija“ pavyko surinkti maisto perteklių ir perskirstyti 
maistą ir higienos reikmenis keliose savivaldybėse. Vis 
daugiau savivaldybių kreipiasi ir pripažįsta „Banka Za 
Hrana Makedonija“ kaip tikrą sistemą, kuri gali padėti 
spręsti maisto nepritekliaus ir skurdo problemas.

Daugiau nei 4  000 namų ūkių sulaukė pagalbos ir, 
priklausomai nuo operatorių bei jų turimo maisto 
pertekliaus kiekio, toliau sulauks pagalbos. Be to, daug 
įmonių nusprendė aukoti „Banka Za Hrana Makedonija“ 
maisto perteklių, kurį būtų galima perskirstyti.

Galiausiai COVID-19 pandemijos metu Šiaurės Makedonijos 
prezidentas nusprendė paremti ir prisidėti prie „Banka Za 
Hrana Makedonija“ šiuo sudėtingu laikotarpiu.

Šiaurės 
Makedonija

Sužinokite daugiau apie kampaniją

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia 

solidarumą, kurio privalome siekti, jei norime 
surinkti maisto perteklių ir pamaitinti tuos, 
kuriems reikia pagalbos. Esame čia, kad 

padėtume labiausiai skurstantiems, tačiau 
mums reikia pagalbos ir veiksmų iš visų 

susijusių šalių. 
Dushko Hristov, prezidentas
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Nors COVID-19 situacija „Food Banks Norway“ sukėlė 
papildomo spaudimo, ji greitai ir efektyviai prisitaikė ir 
reagavo į COVID-19 protrūkį. Nuo tos savaitės kovo 
pabaigoje, kai buvo pradėtos taikyti socialinio 
atstumo priemonės, iki gegužės pabaigos, kai 
suvaržymai pradėjo laisvėti, „Food Banks Norway“ 
surinko ir perskirstė rekordinį kiekį maisto 
pertekliaus. 

Siekiant įvertinti, kaip „Food Banks Norway“ 
susitvarkė su iššūkiais COVID-19 protrūkio 
metu, jos organizacijos partnerės dalyvavo 
specialioje apklausoje. Apklausos rezultatai 
parodė, kad daugiau nei 82 proc. organizacijų 
buvo patenkintos protrūkio metu gauto maisto 
kiekiu, kokybe ir įvairove.

„Food Banks Norway“ taip pat paskelbė ataskaitą apie 
COVID-19 poveikį jos maisto bankų tinklui Norvegijoje ir 
organizacijoms partnerėms.

Nors dėl pandemijos buvo taikoma įvairių apribojimų, 
pandemija taip pat atvėrė duris galimybėms ir inovacijoms. 
Per projektą „Matsentralen Kitchen“ maisto bankai Osle 
ir Bergene galėjo panaudoti ingredientų, kurie pirmiausia 
buvo skirti pramoninėms virtuvėms, perteklių ir pagaminti 
patiekalų bei perskirstyti per savo organizacijas partneres.

Kitas projektas, kuris leido „Food Banks Norway“ gauti 
didesnius maisto pertekliaus kiekius ir užtikrinti sąžiningą 
maisto perskirstymą per tinklą, pavadintas „Vidiniu 
perskirstymu“. Jis dėl dosnaus kelių subjektų ekonominio 
indėlio leido efektyviai ir profesionaliai paskirstyti maistą 
tinkle. 

Norvegija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės 
pavertimas galimybe mūsų 
organizacijai reiškia, kad reikia 
stiprinti maisto bankų vaidmenį 
tiek mažinant maisto atliekas, tiek 
mažinant skurdą.

Cristiano Aubert, valdybos pirmininkas
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Maisto poreikis 2020 m. 
kovą–birželį padidėjo 

40 proc., 
palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2019 m.



Dėl apsaugos priemonių, kurių buvo imtasi 
prasidėjus COVID-19 pandemijai, kai kurios 
Portugalijos labdaros organizacijos, 
kurios dirba su „Federaçao Portuguesa 
dos Bancos Alimentares“ (FPBA), 
sustabdė veiklą, todėl buvo nutrauktas 
maisto tiekimas daug skurstančių 
žmonių. Vis dėlto kai kurios šios 
organizacijos, jei padės savanoriai, 
gali būti reorganizuotos ir padės 
perskirstyti maistą tiems, kam to 
labiausiai reikia.

Žinodama apie šią dramatišką situaciją, 
kuri kasdien tik sudėtingėja, FPBA, 
bendradarbiaudama su ENTRAJUDA, sukūrė 
„Rede de Emergência Alimentar“ (pagalbos 
maistu tinklą). 

Šis tinklas apima visą šalį, todėl, turėdamas visą 
surinktą informaciją, gali teikti pagalbą maistu 
ir pristatyti patiekalus vienišiems žmonėms bei 
tiems, kurių situacija sudėtingesnė.

FPBA šiuo metu susiduria su sudėtinga 
situacija, kai žmonės, kuriems reikia pagalbos, 
labiau nei bet kada tikisi pagalbos ir vilties.

Portugalija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia, kad norint 
reaguoti į didėjantį poreikį ir tęsti kasdienę veiklą 
reikia inovatyvios technologinės platformos, kuri 
mobilizuotų daugiau savanorių, kurie gali prisidėti 
padėdami šeimoms, kurioms reikia pagalbos. 
Portugalijoje FPBA nariai dar kartą buvo įvertinti 
kaip patikimos organizacijos, kurios visada 
pasiruošusios padėti tiems, kam to reikia. Kiti metai 
bus geresni.

Isabel Jonet, prezidentė 
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Net jei 2020 m. buvo kupini iššūkių, kuriuos 
sukėlė priemonės, skirtos kovai su COVID-19 
pandemija, „Banca pentru Alimente Bucuresti“ 
(„BpA“) gali pasidžiaugti, kad sulaukė dėmesio iš 
naujų mažmeninės prekybos atstovų, gamintojų ir 
platintojų, ypač maisto atliekų prevencijos tikslais.

Kad išsaugotų kuo daugiau maisto, gauto iš 
HORECA sektoriaus, ypač pieno produktų, „Banca 
pentru Alimente Bucuresti“ nusprendė išskirstyti 
maistą per kelis regioninius Rumunijos maisto 
bankus.

Be šiais metais vykdomų projektų, svarbu paminėti 
žmonių, hospitalizuotų karo ligoninėje, paramą 
bendradarbiaujant su keliomis įmonėmis.

Vykdydama projektą „We don’t take a break“, 
„Banca pentru Alimente Bucuresti“ daugiau nei 
500 šeimų iš Bukarešto priemiesčių ir gretimų 
kaimų išdalijo 3 500 maisto paketų.

„Banca pentru Alimente Bucuresti“ taip pat bendra-
darbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, 
kurioms reikia vietos, kur galėtų sandėliuoti ir 
perskirstyti joms tekusią aukų dalį. 

Rumunija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia solidarumą ir glaudesnį 

bendradarbiavimą su kitais regioniniais maisto bankais 
Rumunijoje per neseniai įsteigtą nacionalinę federaciją 
bei bendrą kovą su maisto atliekomis ir maisto stygiumi 

pagal 2020 m. atnaujintus teisės aktus. 

Gabriel Sescu, prezidentas 
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2020 m. balandį „BpA“ ir jos nacionalinis 
maisto bankų tinklas išsaugojo 

286 132 kg  
maisto, kuris būtų tapęs atliekomis



„Banka Hrane Beograd“ (BHB) ekstremalios 
situacijos metu balandį–gegužę 
pavyko išdalyti didžiausią maisto 
kiekį labiausiai pažeidžiamoms 
grupėms Serbijoje. Pirmiausia, 
dalyvaudama dideliame Belgrado 
miesto patvirtintame projekte, 
BHB padėjo paruošti 178  000 
paketų pensininkams, tada 
bendradarbiaujant su Socialinės 
apsaugos sekretoriatu  – 7  300 
maisto paketų neįgaliesiems ir 
vaikams su specialiais poreikiais 17 
Belgrado savivaldybių. 

Pasibaigus ekstremaliajai situacijai, maisto 
dovanojimo apimtys nuolat mažėjo, nes didelės 
įmonės, atsižvelgdamos į Serbijos vyriausybės 
rekomendacijas pirmiausia teikti pagalbą sveikatos 
priežiūros įstaigoms, savo pagalbą nukreipė 
į esamas ligonines ir naujas ligonines, skirtas 
COVID-19 pacientams.

Nepaisant išaugusio pagalbos maistu poreikio ir 
mūsų šioms įmonėms skirtų prašymų, jų reakcija 
buvo ir yra nedidelė. BHB taip pat bandė tiekti 
maistą per dovanojimo platformą gaudama 
humanitarinį numerį SMS pranešimams ir įkeldama 
daug skelbimų socialinėje žiniasklaidoje, tačiau 
rezultatas buvo panašus. 

Serbija

Nemanja Nedović, 
valdybos pirmininkė

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia, kad turime stiprinti savo 
vidinius pajėgumus bei ryšius su visais susijusiais 
visuomenės dalyviais bei plėsti šiuos ryšius, jog 

solidarizuodamiesi galėtume kartu tinkamiau reaguoti 
į gausėjančius pagalbos prašymus iš pažeidžiamų 

žmonių.
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2020 m. balandį–
gegužę BHB 
pensininkams išdalijo 

178 000 
maisto paketų



„Potravinová Banka Slovenska“ yra didžiausia maisto 
atliekų prevencijos organizacija Slovakijoje. 2020 m. 
„Potravinová Banka Slovenska“ susidūrė su daugybe 
iššūkių, daugiausia susijusių su COVID-19 
pandemija. 

Nuo 2020 m. kovo ši organizacija 
kasdien padeda gyventojams visoje 
šalyje. Sudėtingiausia situacija buvo 
marginalizuotose romų bendruomenėse 
Rytų ir Pietų Slovakijoje, nes šioms 
bendruomenėms buvo labai sunku gauti 
maisto. Trys bendruomenės ilgiau nei 
30 dienų buvo karantine (Krompachai, 
Žehra ir Bystrany), todėl „Potravinová 
Banka Slovenska“ kartu Slovakijos 
ginkluotosiomis pajėgomis ir Slovakijos 
Respublikos vyriausybės įgaliotuoju romų 
bendruomenėms atstovaujančiu biuru padėjo joms 
maistu. „Potravinová Banka Slovenska“ taip pat teikė 
pagalbą sveikatos priežiūros darbuotojams, socialiniams 
darbuotojams ir savanoriams, kurie kovojo priešakinėse 
gretose. 2020 m. kovo–spalio mėnesiais „Potravinová 
Banka Slovenska“ išdalijo daugiau nei 2 000 tonų maisto. 

Be to, „Potravinová Banka Slovenska“ vidurinių mokyklų 
mokiniams rengia internetinę edukacinę programą 
maisto atliekų tema, kurios pradžia planuojama 2021 
m. sausį. 

Slovakija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės 
pavertimas galimybe mūsų 
organizacijai reiškia, kad turėsime 
restruktūrizuoti visą organizacijos 
sistemą ir bendradarbiauti su 
partneriais, jog veiksmingiau 
įgyvendintume maisto atliekų 
prevencijos tikslus ir šiuo 
klausimu šviestume visuomenę. 
Turime daugiau dėmesio skirti 
švietimui ir jaunų žmonių 
įtraukimui į mūsų veiklas. 
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„Potravinová Banka 
Slovenska“ 2020 m. 
kovo–spalio mėnesiais 
perskirstė daugiau nei 

2 000 tonų 
maisto



SIBAHE („Slovenian Food Bank“) kartu su 
organizacijomis partnerėmis dalyvauja 
humanitarinėje veikloje, taip pat kartu su 
civilinės saugos grupėmis savivaldybių 
viduje padeda daugiau nei 10 000 
žmonių.

Per Velykas ir Kalėdas SIBAHE 
paruošė maisto paketus (kurio 
kiekvieno vertė 150–250 eurų) 
40 šeimų.

Darbai toliau tęsiasi ir, nepaisant 
padidėjusio maisto dovanojimo 
masto, kiekviena maisto auka 
prisideda prie SIBAHE tikslo.

SIBAHE tęsė veiklą visu COVID-19 krizių 
laikotarpiu. Pastebėjome padidėjusį pagalbos 
maistu poreikį, ypač iš šeimų ir asmenų. Šiuo 
atžvilgiu poreikis padidėjo bent 30 proc.

SIBAHE dalyvauja nacionalinio lygmens darbo 
grupėje, kuri rengia strategiją, kaip sumažinti 
maisto švaistymą pagal SDG 12.3. 

Slovėnija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės 
pavertimas galimybe mūsų organizacijai 
reiškia, kad turime ieškoti galimybių, 
kaip atnaujinti visus pajėgumus ir 
suformuoti efektyvesnį tikslą, kuris 
atlieptų mūsų užduotis, skirtas padėti 
tiems, kuriems reikia pagalbos.

Alen Novit, direktorius
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Maisto poreikis 
COVID-19 
laikotarpiu padidėjo 

30 proc



Nuo pandemijos pradžios perskirsčiusi didžiulius kiekius 
maisto, „Partage“ Šveicarijoje išlieka viena pagrindinių 
organizacijų.

Judėjimo suvaržymo pradžioje „Partage“ inicijavo kuponų 
išdavimą žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Nuo birželio 
8 d. iki liepos 11 d. buvo vykdoma operacija „Genève 
solidaire“, kurios metu Ženevos gyventojai buvo kviečiami 
aukoti natūra tiesiai prekybos centruose. 

Ženevos kantonas taip pat parėmė „Partage“ didžiule 
dotacija.  

Be to, nuo birželio 16 d. (antradienio) keliose miesto vietose 
buvo dalijami pirkinių pilni maišai. Kiekviename pirkinių 
maiše buvo 30 maisto ir higienos produktų. Platinimas 
prasidėjo ir bus tęsiamas ateinančiais mėnesiais. 

Šveicarija

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas 
galimybe mūsų organizacijai reiškia siekti, 
kad visa „Partage“ komanda ir susijusios 

šalys, įsitraukusios į kovą su maisto stygiumi 
ir švaistymu Ženevoje, sukurtų aktyvią 

partnerystę, kuri, tikimės, ateinančiais metais 
tik stiprės. 

Marc Nobs, direktorius
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Nepaisant COVID-19 sukeltos krizės, „KCCF 
Food Bank“ tampa stipresnė ir jaučiasi dar 
labiau socialiai atsakinga.  Ukrainoje 
išplitus koronavirusinės infekcijos 
pandemijai, „KCCF Food Bank“ 
pastangas nukreipė trimis kryptimis:

• teikti paramą pacientams ir 
medicinos darbuotojams COVID 
skirtose ligoninėse bei greitosios 
medicinos pagalbos paslaugas 
teikiantiems darbuotojams;

• bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 
organizacijomis visoje šalyje teikti paramą 
žmonėms, kuriems reikia pagalbos;

• stiprinti apsaugos strategijas, skirtas 
tiek maisto produktams, tiek susijusiems 
žmonėms, įskaitant donoro darbuotojus, 
„KCCF Food Bank“ bendradarbius, 
savanorius ir paramos gavėjus.

Nuo pat pandemijos pradžios didieji „KCCF 
Food Bank“ donorai padidino aukas ir padėjo 
pristatymo klausimais, todėl „KCCF Food Bank“ 
galėjo aptarnauti 45 proc. daugiau žmonių, 
palyginti su bendru paramos sulaukusių 
žmonių skaičiumi 2019 m. Darbuotojai 
ir nuolatiniai savanoriai šiuo sudėtingu 
laikotarpiu suvaldė padidėjusias darbo 
apimtis ramiai, pozityviai ir sunkiai dirbdami. 

Ukraina

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe 
mūsų organizacijai reiškia, kad turime išplėsti 

bendradarbiavimą su esamais tiekėjais logistikos 
klausimais ir suvienyti visų maisto grandinės dalyvių, 

kurie turi galimybę ir nori pagerinti maisto stygiaus 
Ukrainoje situaciją, pastangas, jog padėtumėme tiems, 

kuriems reikia pagalbos, taip pat užkirstume kelią maisto 
švaistymui ir prisidėtume prie aplinkos saugojimo.

Volodymyr Ivanov, 
valdybos pirmininkas 
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2020 m. „KCCF Food 
Bank“ suteikė paramos 

45 proc. 
daugiau žmonių,  
palyginti su 2019 m.



Maistas, darantis pokytį. „FareShare“ 11 000 labdaros 
organizacijų ir bendruomenės grupių visoje JK, įskaitant 
mokyklose veikiančius pusryčių klubus, senyvo amžiaus 
žmonėms skirtus priešpiečių klubus, benamių prieglaudas 
ir bendruomenių kavines, pristato kokybiško maisto 
perteklių, surinktą iš visos maisto pramonės.

Nuo pandemijos pradžios „FareShare“ daugiau nei 
dukart padidino kiekvieną savaitę pristatomo maisto 
kiekį, kad atlieptų krizės sukeltus iššūkius. Pačiame krizės 
įkarštyje „FareShare“ patiekė daugiau nei tris milijonus 
valgio vienetų per savaitę. 90 proc. aptarnautų labdaros 
organizacijų prognozuoja, kad poreikis išliks toks pat 
krizei nusistovėjus ar padidėjus žiemą.

Daugelis labdaros organizacijų turėjo pakoreguoti 
paslaugas, kad galėtų kovoti su COVID-19 keliamais 
iššūkiais. Priešpiečių klubai tapo paketų pristatymo paslaugų 
teikėjais, o bendruomenių centrai pradėjo pristatyti maisto 
produktus tiesiai į pažeidžiamų žmonių namus.

Kad susidorotų su paklausa, „FareShare“ pasirūpino papildomais 
sandėliavimo plotais 11 regioninių centrų. „FareShare“ 
pertvarkė darbo procedūras, kad, kai įmanoma, sandėliuose 
būtų galima laikytis socialinio atstumo, investavo į papildomas 
AAP, kad apsaugotų darbuotojus ir savanorius, bei įgyvendino 
naujas higienos ir rankų plovimo priemones, kad užtikrintų 
žmonių saugumą ir sumažintų viruso platinimo riziką.

Jungtinė 
Karalystė

Žvelgiant į 2021 m., šios krizės pavertimas galimybe mūsų 
organizacijai reiškia, kad turime įtraukti kuo daugiau verslų, 
valdžios įstaigų, labdaros organizacijų ir asmenų siekdami 
pripažinti, jog mūsų šalyse egzistuoja maisto nepriteklius, 
pripažinti, kad mūsų šalyse švaistomas geras maistas, ir 

dirbti kartu, kad radikaliai sumažintume maisto pertekliaus 
keliamą poveikį aplinkai ir alkio lygį.

Lindsay Boswell, vykdomasis direktorius

Skaitykite daugiau informacijos
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Padėka
„European Food Banks Federation“ nuoširdžiai dėkoja 
nariams už jų kasdienį įsipareigojimą stabdyti maisto 
švaistymą ir šiais sudėtingais laikais sumažinti maisto 
stygių. Nuolatinis ir nenuilstamas FEBA narių darbas 
visoje Europoje prisideda prie teigiamų ir apčiuopiamų 
pokyčių šiuo sudėtingu laikotarpiu.

„European Food Banks Federation“ taip pat norėtų 
pasinaudoti galimybe ir nuoširdžiai padėkoti Europos 
Komisijai už konkrečią paramą stiprinant FEBA 
pajėgumus ir didinant kompetenciją, kuri padeda 
užtikrinti veiksmingą ir profesionalų maisto perskirstymą 
siekiant įveikti šiandienos ir rytojaus iššūkius. 

Nėra geresnio laiko nei krizės metu sulaukti tokių 
partnerių palaikymo, kurie dirba kartu. Dėkojame 
„Advanz Pharma“, „AIDA Cruises“, „American Airlines, 
Amplitude Inc.“, „Apption Labs Inc.“, „Bank of America 
Charitable Foundation“, „Ben Kelway Studio Ltd“, 
„BlackRock“, „Bloomberg“, „Blue Yonder“, „BNY Mellon“, 
„Brambles“, „Bright Funds Foundation Fund“, „CAF 
America“, „CAF Canada“, „Campofrío Food Group“, 
„Cargill“, „Chubb Charitable Foundation“, „Ciano 
International“, „Confluent“, „Contentsquare“, „Corinium 
Global Intelligence“, „Costa Crociere“, „Delamere Diary“, 
„Delta Airlines“, „Digital Realty“, „Eat Well Global“, „EDP 
Renewables“, „Elanco Foundation“, „Envista Forensics“, 
„Esposito Research & Strategy Ltd“, „Eurostep“, „Everis“, 
F5, „FMI Agency“, „General Mills Foundation“, „Google“, 
„Harvard Business Publishing“, „Hines“, „IHG Hotels 
& Resorts“, „Incentive Awards“, „Intercontinental 

Exchange“, „International Paper“, „Immunity Festival“, „Kallidus Group“, 
„Kellogg Company“ ir partneriams, „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 ir Zscaler“*.

Speciali padėka skiriama visiems mūsų partnerių darbuotojams, kurie padėjo 
mums ir skyrė laiko vaizduotei bei kūrybiškumui. 

Esame dėkingi kiekvienam žmogui, kuris skyrė laiko ir išteklių „European Food 
Banks Federation“. Kiekviena dovana, net ir mažiausia, mums yra be galo svarbi. 

Galiausiai speciali padėka skiriama 32 280 maisto bankų darbuotojų ir 
savanorių iš 430 maisto bankų visoje Europoje: jūsų pastangos išjudino 
solidarumo bangą, o ši, nepaisant sunkumų, toliau ritasi tam, kad maistas ir 
toliau būtų perskirstomas labdaros organizacijoms, kurios stengiasi patenkinti 
kasdienius poreikius tų, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. 

Niekada iki šiol nesupratome, kaip svarbu šalia turėti žmonių. Esame dėkingi 
už jūsų paramą ir buvimą šalia šiuo metu. Mums garbė dirbti su jumis ir dėl 
jūsų tikimės tokio darbo šiandien ir ateityje. 

Pastarąjį kartą informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 14 d.*
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