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KRÓTKO O PROJEKCIE
„Bank pomys³ów, jak wspó³pracowaæ z sieciami handlowymi bardziej efektywnie” to
projekt realizowany przez Banki ¯ywnoœci z czterech krajów tworz¹cych tzw. grupê
Wyszehradzk¹ – Polski, Republiki Czeskiej, S³owacji i Wêgier. W ka¿dym z tych krajów
dzia³aj¹ Banki ¯ywnoœci, podobnie zreszt¹ jak w wielu krajach Europy i na œwiecie.
Jednak poza misj¹ zwi¹zan¹ z ratowaniem ¿ywnoœci zagro¿onej zmarnowaniem
i przekazywaniem jej osobom potrzebuj¹cym wspóln¹ dla wszystkich Banków
¯ywnoœci – kraje te ³¹czy coœ wiêcej.
Z jednej strony ³¹czy je wspólna historia zwi¹zana z przynale¿noœci¹ do tzw. bloku
wschodniego. Warunkuje to pewne wzorce zachowañ oraz porównywalny poziom
rozwoju gospodarczego.
Z drugiej strony wiele sieci handlowych stosuje jedn¹ strategiê rozwoju na kraje
Europy Œrodkowo-Wschodniej, a w ramach niej – wspóln¹ strategiê wspó³pracy
z Bankami ¯ywnoœci.
Tak wiêc te cztery kraje zosta³y wybrane nieprzypadkowo – ³¹cz¹ je zarówno wspólna
historia, jak i warunki wspó³pracy z sieciami handlowymi. Wychodz¹c z tego
za³o¿enia – postanowiliœmy rozpocz¹æ wspó³pracê, która mia³a na celu porównanie
dzia³ania Banków ¯ywnoœci w czterech krajach, identyfikacjê i wymianê dobrych
praktyk w zakresie wspó³pracy z sieciami handlowymi przy przekazywaniu nadwy¿ek
¿ywnoœæ na cele spo³eczne oraz tworzenia sieci organizacji pozarz¹dowych
i instytucji spo³ecznych, które wydaj¹ tê ¿ywnoœæ osobom potrzebuj¹cym lub
przygotowuj¹ z niej posi³ki w ramach ¿ywienia zbiorowego.
Efektami projektu jest zorganizowanie czterech wizyt studyjnych: w Polsce
(paŸdziernik 2017), na S³owacji (styczeñ 2018), w Budapeszcie (maj 2018)
i w Republice Czeskiej (wrzesieñ 2018). Podczas tych wizyt uczestnicy poznawali
wypracowane rozwi¹zania we wspó³pracy z sieciami handlowymi, porównywali sieci,
z jakimi w danym kraju wspó³pracuj¹ Banki ¯ywnoœci, szczegó³y tej wspó³pracy oraz
specyfikê lokalnych sieci organizacji, komunikacjê z organizacjami, wypracowane
u³atwienia obiegu dokumentów zwi¹zanych z darowiznami ¿ywnoœci
z wykorzystaniem systemów IT, ale tak¿e innowacyjne sposoby na wydawanie
¿ywnoœci, takie jak sklepy spo³eczne.
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KRÓTKO O PROJEKCIE
Doœwiadczenia te zosta³y zebrane w e-publikacji, która powsta³a w trzech wersjach
jêzykowych: angielskiej, polskiej oraz czesko-s³owackiej. Bêd¹ one upowszechnione
zarówno w krajowych sieciach wœród Banków ¯ywnoœci zrzeszonych w polskiej
i czeskiej federacji, jak i poprzez Federation of European Food Bank (FEBA) – wœród
pozosta³ych Banków Europejskich.
Projekt zosta³ sfinansowany z Funduszy Wyszehradzkich przy wsparciu finansowym
przekazanym przez Tesco, za co ogromnie dziêkujemy.
Zapraszamy do lektury!
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ZAMIAST DO KOSZA
OD POLA DO STO£U – NA JAKIM ETAPIE
MARNUJE SIÊ ¯YWNOŒÆ?
Na pewnym poziomie ogólnoœci proces produkcji i sprzeda¿y ¿ywnoœci mo¿na
sprowadziæ do kilku podstawowych etapów:

1
2
3
4

1.Produkcja ¿ywnoœci - uprawa warzyw/owoców, hodowla zwierz¹t itp.
1.Przetwórstwo - obróbka i przetworzenie surowców na gotowe produkty
(np. owoców na d¿em)
1.Sprzeda¿ - gotowe produkty trafiaj¹ do sklepów, gdzie s¹ kupowane przez klientów
1.Konsumpcja - ¿ywnoœæ jest spo¿ywana przez klientów

Na ka¿dym z tych etapów dochodzi do marnowania ¿ywnoœci:

1

Produkcja - czêœæ warzyw/owoców np. nie jest zbierana z pól ze wzglêdów
gospodarczych lub technicznych (zbyt niskie ceny skupu, przestrzeñ pól trudno dostêpna
dla maszyn rolniczych).

2

Przetwórstwo - marnowane s¹ produkty uznawane za niepe³nowartoœciowe
(np. niepo¿¹dany rozmiar warzywa), zepsute ze wzglêdu na nieprawid³owe
przechowywanie/warunki transportu itp.

3

Dystrybucja ¿ywnoœci i sprzeda¿ – marnowane s¹ m.in. produkty wycofywane
ze sprzeda¿y ze wzglêdu na nieprawid³owe oznakowanie; zbyt du¿e zasoby danego
produktu powoduj¹, ¿e jest on na stanie sklepu w momencie up³ywu daty wa¿noœci.

4

Konsumpcja - produkty marnuj¹ siê m.in. ze wzglêdu na niew³aœciwie przechowywanie,
zbyt du¿¹ iloœæ lub niezgodnoœæ z upodobaniami konsumentów (np. niew³aœciwy smak).
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ZAMIAST DO KOSZA
OD POLA DO STO£U – NA JAKIM ETAPIE
MARNUJE SIÊ ¯YWNOŒÆ?
Wspó³praca Banków ¯ywnoœci z sieciami handlowymi pozwala na ograniczenie
marnowania przede wszystkim na etapie dystrybucji ¿ywnoœci i sprzeda¿y. Produkty
pe³nowartoœciowe, które nie mog¹ zostaæ sprzedane ze wzglêdu np. na b³êdne
oznakowanie na opakowaniu, mog¹ zostaæ przekazane do Banku ¯ywnoœci, który
rozdystrybuuje dany produkt. Banki maj¹ tak¿e dobrze opracowany system
logistyczny i infrastrukturê przystosowan¹ do odbiorów i dystrybucji produktów z
krótkimi terminami wa¿noœci. Sieci handlowe unikaj¹ dziêki temu ryzyka, ¿e dana
¿ywnoœæ przeterminuje siê w sklepie i bêdzie musia³a zostaæ poddana utylizacji na
koszt sieci.
Niektóre sieci handlowe maj¹ tak¿e wewnêtrzn¹ politykê sprzeda¿ow¹ wspieraj¹c¹
ograniczanie marnowania ¿ywnoœci. Produkty z krótkim terminem wa¿noœci s¹ wiêc
sprzedawane w ni¿szych cenach. Coraz popularniejsz¹ praktyk¹ jest te¿ sprzeda¿
„brzydkich” warzyw i owoców –pe³nowartoœciowych produktów rolnych, które
jednak w towarzystwie innych, bardziej atrakcyjnych wizualnie produktów mog³yby
zostaæ uznane za zbyt ma³e, zbyt du¿e lub pod innym wzglêdem mniej po¿¹dane. W
ten sposób sieci handlowe maj¹ wp³yw zarówno na ograniczenie marnowania na
etapie produkcji lub przetwórstwa, jak i na koñcowym etapie zakupu i konsumpcji.
Ze specyfiki handlu ¿ywnoœci¹ w sieciach handlowych wynika, ¿e pewna czêœæ
towaru mo¿e ulec zmarnowaniu. Produkty, którym up³yn¹³ termin przydatnoœci do
spo¿ycia, s¹ usuwane ze sprzeda¿y i utylizowane, co generuje wiêksze koszty,
zarówno finansowe, jak i ekologiczne. Utylizacja towaru wi¹¿e siê z dodatkow¹
op³at¹, ponadto zmarnowane zostaj¹ takie zasoby, jak np. paliwo, czy woda zu¿yta na
ka¿dym z etapów produkcji. Przekazywanie produktów spo¿ywczych do instytucji
takich jak Banki ¯ywnoœci pozwala nie tylko na zminimalizowanie kosztów (sieci
unikaj¹ w tym przypadku niepotrzebnego zajmowania przestrzeni magazynowej czy
dodatkowych op³at za utylizacjê), ale tak¿e wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ odliczenia
podatku VAT za towar przekazany na rzecz organizacji po¿ytku publicznego
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ZAMIAST DO KOSZA
OD POLA DO STO£U – NA JAKIM ETAPIE
MARNUJE SIÊ ¯YWNOŒÆ?
(w przypadku Polski) lub na rzecz organizacji non profit (w przypadku Wêgier,
S³owacji, Czech), co dla du¿ych podmiotów handlowych jest wymiern¹ korzyœci¹.
Dodatkow¹ zalet¹ takiej praktyki jest mo¿liwoœæ kreowania wizerunku sieci jako
przedsiêbiorstwa odpowiedzialnego ekologicznie i spo³ecznie (Corporate Social
Responsibility).
Dziêki wspó³pracy z Bankami ¯ywnoœci sieci handlowe mog¹ w ³atwy, wiarygodny i
d³ugotrwa³y sposób przekazywaæ darowizny ¿ywnoœciowe. Banki jako podmioty
pe³ni¹ rolê poœredników pomiêdzy sklepami a organizacjami charytatywnymi, które
przekazuj¹ ¿ywnoœæ bezpoœrednio osobom potrzebuj¹cym lub u¿ywaj¹ j¹ do
zbiorowego, charytatywnego ¿ywienia. Dostarczaj¹ one dokumenty ksiêgowe i
magazynowe Bankom ¯ywnoœci, mog¹ tak¿e byæ w³¹czone w odbieranie ¿ywnoœci,
jej przechowywanie, jeœli dysponuj¹ w³asnym transportem lub przestrzeni¹
magazynow¹. Jednak procent organizacji posiadaj¹cych odpowiednie warunki do
magazynowania ¿ywnoœci i œrodki transportu spe³niaj¹ce wymogi techniczne i
sanitarne jest na tyle ma³y, ¿e wiêkszoœæ darowizn Banki ¯ywnoœci dystrybuuj¹ do
lokalnych organizacji korzystaj¹c ze swoich samochodów dostawczych,
wyposa¿onych w ch³odniê lub mroŸnie jeœli towar tego wymaga.
W sytuacjach, gdy organizacja partnerska Banku ¯ywnoœci dysponuje w³asnym
œrodkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów spo¿ywczych, mo¿liwe
jest aktywnego poœrednictwa w procesie odbiorów ¿ywnoœci. Bank pe³ni wówczas
funkcjê jednostki odpowiedzialnej za przep³yw dokumentów – przyjêæ i wydañ
magazynowych, spoczywa na nim tak¿e obowi¹zek sprawozdawczy oraz
koniecznoœæ kontroli prawid³owoœci procesu odbioru. W tym celu prowadzone s¹ np.
audyty dokumentacji oraz monitoringi odbiorów ¿ywnoœci z sieci handlowych.
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ZAMIAST DO KOSZA
OD POLA DO STO£U – NA JAKIM ETAPIE
MARNUJE SIÊ ¯YWNOŒÆ?
Rozwój wspó³pracy Banków ¯ywnoœci z sieciami handlowymi (Czechy, Polska,
S³owacja, Wêgry)
CZECHY
Czeska Federacja Banków ¯ywnoœci wspó³pracuje obecnie z 10 sieciami super- i hipermarketów:
Tesco, Albert, Makro, Globus, Coop, Kaufland, Globus, Penny, Lidl, Norma i Billa. Sklepy ka¿dej z
sieci przekazuj¹ ¿ywnoœæ do lokalnych Banków ¯ywnoœci regularnie w ci¹gu tygodnia roboczego.
Odbiory darowizn ze sklepów prowadzone s¹ przez Banki ¯ywnoœci lub bezpoœrednio przez
organizacje partnerskie.
Oprócz odbiorów ze sklepów niektóre z sieci przekazuj¹ tak¿e Bankom ¿ywnoœæ ze swoich
centrów dystrybucyjnych.
Od roku 2018 w Czechach obowi¹zuje ustawa o zapobieganiu marnowaniu ¿ywnoœci, która
nak³ada na sklepy wielkopowierzchniowe obowi¹zek przekazywania ¿ywnoœci z krótkim
terminem wa¿noœci na rzecz organizacji charytatywnych.

S£OWACJA
S³owacki Bank ¯ywnoœci wspó³pracuje obecnie z 5 sieciami super- i hipermarketów: Tesco, Lidl,
Makro, Jednota, Kaufland i Terno.
Sklepy ka¿dej z sieci przekazuj¹ ¿ywnoœæ z ustalonych wczeœniej kategorii, np. Jednota – nabia³ i
dania gotowe, Tesco – warzywa, owoce i pieczywo. Odbiory odbywaj¹ siê w ustalonych dniach lub
po otrzymaniu informacji o przygotowanej darowiŸnie. Odbiory darowizn ze sklepów prowadzone
s¹ przez Banki ¯ywnoœci lub bezpoœrednio przez organizacje partnerskie.
Wed³ug s³owackiego prawa, w przypadku dzia³alnoœci charytatywnej mo¿liwa jest dystrybucja
¿ywnoœci po przekroczeniu daty minimalnej trwa³oœci.
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ZAMIAST DO KOSZA
OD POLA DO STO£U – NA JAKIM ETAPIE
MARNUJE SIÊ ¯YWNOŒÆ?

WÊGRY
Wêgierski Bank ¯ywnoœci wspó³pracuje obecnie z 5 sieciami super- i hipermarketów: Tesco,
Auchan, Makro, Aldi i Penny.
Sklepy ka¿dej z sieci przekazuj¹ ¿ywnoœæ z ustalonych wczeœniej kategorii. Odbiory odbywaj¹ siê
w ustalonych dniach lub po otrzymaniu informacji o przygotowanej darowiŸnie. Odbiory darowizn
ze sklepów prowadzone s¹ przez Bank ¯ywnoœci lub bezpoœrednio przez organizacje partnerskie.
Czêœæ darowizn trafia do centralnego magazynu w Budapeszcie, sk¹d odbierana jest przez
organizacje.

POLSKA
Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci wspó³pracuje obecnie z 5 sieciami super- i hipermarketów:
Tesco, Makro, Auchan, Biedronka i Carrefour.
Sklepy ka¿dej z sieci przekazuj¹ ¿ywnoœæ z ustalonych wczeœniej kategorii. Odbiory odbywaj¹ siê
w ustalonych dniach lub po otrzymaniu informacji o przygotowanej darowiŸnie. Odbiory darowizn
ze sklepów prowadzone s¹ przez Bank ¯ywnoœci lub bezpoœrednio przez organizacje partnerskie.
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USTAWODAWSTWO

DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Republika Czeska

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Czeska Federacja Banków ¯ywnoœci

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI
Wspó³praca ze sklepami sieci handlowych w zakresie darowizn ¿ywnoœciowych

KONTEKST:

Jaki by³ powód wdro¿enia rozwi¹zania? Jaki problem rozwi¹zuje?

Przekazywanie przez sieci handlowe niesprzedanej, ale pe³nowartoœciowej ¿ywnoœci
w postaci darowizn by³o w Czechach do koñca 2017 roku dobrowolne. Wiele sklepów
wola³o jednak wyrzucaæ ¿ywnoœæ zamiast darowaæ j¹ Bankom ¯ywnoœci, które z pomoc¹
organizacji charytatywnych przekazywa³y j¹ osobom potrzebuj¹cym. Nieliczne wprowadzi³y
jako g³ówny element strategii spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu przekazywanie
darowizn ¿ywnoœciowych, polepszaj¹c tym samym w³asny PR. Sieæ sklepów
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przekazuj¹cych ¿ywnoœæ by³a jednak bardzo ograniczona, a darowizny rozk³ada³y siê
nierównomiernie w regionach. Zmiana legislacyjna, która zobligowa³a sprzedawców
do ofiarowania niesprzedanej, ale pe³nowartoœciowej ¿ywnoœci Bankom ¯ywnoœci
i organizacjom charytatywnym, spowodowa³a wzrost iloœci uratowanej i przekazanej
¿ywnoœci.

CELE:
Zaanga¿owaæ wiêksz¹ liczbê sprzedawców w przekazywanie darowizn
¿ywnoœciowych.
Uratowaæ jak najwiêksz¹ iloœæ niesprzedanej, ale pe³nowartoœciowej ¿ywnoœci.
Polepszyæ wspó³pracê Banków ¯ywnoœci ze sklepami sieci handlowych.
Rozpowszechniæ wiedzê na temat marnotrawienia ¿ywnoœci.

OPIS:

Jak to dzia³a? Jak wiele ludzi jest zaanga¿owanych? Komu s³u¿y rozwi¹zanie?

Brzmienie ustawy o ¿ywnoœci i wyrobach tytoniowych nr 110/1997 § 11 (wraz ze zmian¹ z
1 stycznia 2018 roku), nakazuj¹cej sprzedawcom ¿ywnoœci przekazywanie jej organizacjom
charytatywnym:
Podmiot prowadz¹cy przedsiêbiorstwo spo¿ywcze zarz¹dzaj¹cy zak³adem o powierzchni
handlowej przekraczaj¹cej 400 m2 jest zobowi¹zany do dostarczenia produktów
¿ywnoœciowych, niespe³niaj¹cych wymogów ustanowionych w niniejszej ustawie lub
bezpoœrednio stosowanym unijnym rozporz¹dzeniu dotycz¹cym prawa ¿ywnoœciowego,
bezpiecznych dla organizacji charytatywnych odbieraj¹cych ¿ywnoœæ w formie nieodp³atnej,
przechowuj¹cych i przekazuj¹cych j¹ do humanitarnych lub charytatywnych organizacji
zapewniaj¹cych wsparcie ¿ywieniowe w ramach œwiadczonej pomocy spo³ecznej.
Organizacje, o których mowa zostan¹ wyznaczone przez Ministerstwo na podstawie decyzji
administracyjnej. ¯ywnoœæ przeznaczona dla klientów pomocy spo³ecznej musi byæ
przekazana nieodp³atnie*.”
Przed wejœciem w ¿ycie ustawy Ministerstwo Rolnictwa wyda³o rozporz¹dzenie wraz
z wykazem organizacji upowa¿nionych do odbiorów niesprzedanej ¿ywnoœci.
W rozporz¹dzeniu zaleca siê, aby sprzedawcy zawarli porozumienie z przynajmniej jedn¹

11

DOBRA PRAKTYKA
USTAWODAWSTWO
z upowa¿nionych organizacji. Upowa¿nionymi odbiorcami s¹ Banki ¯ywnoœci i inne
organizacje charytatywne spe³niaj¹ce wymagania w zakresie dystrybucji i przechowywania
¿ywnoœci. Zazwyczaj porozumienia te obejmuj¹ krajow¹ centralê danej sieci handlowej
i Czesk¹ Federacjê Banków ¯ywnoœci. Lokalne Banki ¯ywnoœci nie podpisuj¹ osobnych
umów z sieci¹, a jedynie z poszczególnymi sklepami.
Pod koniec 2017 roku, na krótko przed wejœciem w ¿ycie nowelizacji, Czeska Federacja
Banków ¯ywnoœci prowadzi³a negocjacje z Uni¹ Handlu i Turystyki, zrzeszaj¹c¹ wiêkszoœæ
sprzedawców ¿ywnoœci. Wspólnie uzgodniono zasady przekazywania obowi¹zkowych
darowizn ¿ywnoœciowych oraz przyk³adowy wzór porozumienia pomiêdzy sprzedawc¹
a podmiotem upowa¿nionym do odbiorów. Zdefiniowano te¿ pojêcie „¿ywnoœæ nadaj¹ca siê
do przekazania”.
Przepisy dotycz¹ ¿ywnoœci z d³ugim terminem przydatnoœci do spo¿ycia i niskim ryzykiem
uszkodzenia, a tak¿e ¿ywnoœci œwie¿ej, w tym owoców i warzyw. Niemo¿liwe jest
przekazanie alkoholu, ¿ywnoœci w uszkodzonym opakowaniu, przeterminowanej lub
¿ywnoœci i napojów z innymi oczywistymi wadami lub widocznymi zmianami /
uszkodzeniami mog¹cymi wp³yn¹æ na ich bezpieczeñstwo. Dotyczy to równie¿ pieczywa
oraz warzyw i owoców uszkodzonych w wiêkszej ni¿ 20% iloœci.
W dalszej czêœci zasady opisuj¹ proces przekazywania ¿ywnoœci. Sprzedawca detaliczny
i upowa¿niony do odbiorów podmiot indywidualnie ustalaj¹ warunki i czêstotliwoœæ
odbiorów w ka¿dej z lokalizacji. Œwie¿a ¿ywnoœæ mo¿e byæ przekazywana codziennie lub
okreœlonego dnia. ¯ywnoœæ z d³ugim terminem przydatnoœci do spo¿ycia jest zazwyczaj
przekazywana raz na miesi¹c, zgodnie z okreœlon¹ umow¹ lub na podstawie bie¿¹cej
sytuacji lokalnego sklepu lub centrum dystrybucji. Za logistykê odbiorów odpowiadaj¹
odbiorcy ¿ywnoœci. Zobowi¹zano ich do rejestrowania iloœci przekazywanej ¿ywnoœci
wed³ug artyku³ów. Nastêpnie dane, w uzgodnionej formie i okreœlonych terminach, s¹
przekazywane sprzedawcom.
W dalszej czêœci zasady opisuj¹ proces przekazywania ¿ywnoœci. Sprzedawca detaliczny
i upowa¿niony do odbiorów podmiot indywidualnie ustalaj¹ warunki i czêstotliwoœæ
odbiorów w ka¿dej z lokalizacji. Œwie¿a ¿ywnoœæ mo¿e byæ przekazywana codziennie lub
okreœlonego dnia. ¯ywnoœæ z d³ugim terminem przydatnoœci do spo¿ycia jest zazwyczaj
przekazywana raz na miesi¹c, zgodnie z okreœlon¹ umow¹ lub na podstawie bie¿¹cej
sytuacji lokalnego sklepu lub centrum dystrybucji. Za logistykê odbiorów odpowiadaj¹
odbiorcy ¿ywnoœci. Zobowi¹zano ich do rejestrowania iloœci przekazywanej ¿ywnoœci
wed³ug artyku³ów. Nastêpnie dane, w uzgodnionej formie i okreœlonych terminach, s¹
przekazywane sprzedawcom.
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Zgodnie z nowelizacj¹ odbiorcy maj¹ prawo odmówiæ przyjêcia darowizny. Odmowa musi
nast¹piæ w formie pisemnej, niezale¿nie od rodzaju przekazywanej ¿ywnoœci. Musi zostaæ
podany powód odmowy. W celu zapewnienia skutecznego dzia³ania uzgodniono, ¿e ka¿dy
z Banków ¯ywnoœci zawrze samodzielnie umowy ze sklepami niezale¿nie od tego, czy
bêdzie otrzymywa³ z nich ¿ywnoœæ. Niewystarczaj¹ca pojemnoœæ magazynów lokalnych
Banków ¯ywnoœci by³a jedn¹ z g³ównych barier.
Prawo odmowy przyjêcia przekazywanej ¿ywnoœci ze wzglêdu na powa¿ne wady (towar
po terminie, uszkodzone opakowanie, widoczne powa¿ne zmiany organoleptyczne itp.)
posiada równie¿ beneficjent ostateczny. Sytuacje odmowy nale¿y odnotowywaæ
w dokumentach przekazania.
* Tekst przet³umaczony zosta³ z jêzyka angielskiego i nie powinien stanowiæ podstawy
w stosowaniu wyk³adni. Zachêcamy do zapoznania siê z aktem sporz¹dzonym w jêzyku
czeskim.
Nowelizacja Ustawy o ¿ywnoœci wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2018 roku. Wiêkszoœæ
sprzedawców by³a ju¿ na ni¹ przygotowana, pozostali przedsiêbiorcy wdro¿yli przepisy
w ci¹gu pierwszych 6 miesiêcy 2018 roku. W procesie wdra¿ania ustawy uczestniczy³y
wszystkie Banki ¯ywnoœci oraz sprzedawcy.

EFEKTY:
Sklepy umo¿liwiaj¹ przekazanie darowizny z uratowanej ¿ywnoœci, która w przeciwnym
razie zosta³aby wyrzucona. Pomagaj¹ ludziom w potrzebie, organizacjom charytatywnym
oraz pozarz¹dowym. Przyczyniaj¹ siê do w³¹czenie spo³ecznego beneficjentów
ostatecznych. Poprawiaj¹ wspó³pracê darczyñców, gmin i organizacji pozarz¹dowych.

A

Pozytywne:
Profesjonalizacja Banków ¯ywnoœci, wiêksza iloœæ ¿ywnoœci dla osób potrzebuj¹cych,
polepszone relacje z darczyñcami (sieci¹ marketów), wdro¿enie procesu przekazywania
darowizn ze wszystkich sieci marketów, wzrost liczby beneficjentów, wiêksza zmiennoœæ
produktów, lepszy PR i marketing w zakresie niemarnowania ¿ywnoœci.

B

Negatywne:
Wzrost kosztów (HR, logistyka, magazynowanie), nieprzygotowane Banki ¯ywnoœci,
mniejsze potrzeby w ramach programu pomocy ¿ywnoœciowej FEAD, brak ca³oœciowej
koncepcji rozwoju odbioru ¿ywnoœci, problemy prawne i ograniczenia, niew³¹czenie
mniejszych marketów, w¹tpliwoœci dotycz¹ce potrzeb kontynuowania zbiórek ¿ywnoœci.

13

DOBRA PRAKTYKA
USTAWODAWSTWO
Obowi¹zek przekazywania ¿ywnoœci jest egzekwowany przez prawo, jednak¿e obecna
praktyka pokazuje, ¿e sprzedawcy coraz chêtniej i aktywniej zaczynaj¹ wspó³pracowaæ
z Bankami ¯ywnoœci.

KOSZTY:
Sprzedawcy musieli stworzyæ system obowi¹zkowego przekazywania darowizn.
Przydzielono pracowników do sortowania ¿ywnoœci i komunikacji z upowa¿nionymi do
odbioru podmiotami. Na ich zatrudnienie musieli znaleŸæ w³asne Ÿród³o finansowania.
Dzia³ania na rzecz ratowania ¿ywnoœci nie zwiêkszy³y siê radykalnie. Pracownicy, którzy
wczeœniej zajmowali siê wyrzucaniem niesprzedanej ¿ywnoœci, teraz j¹ przekazuj¹.
Aktywnoœæ wzros³a po stronie uprawnionych odbiorców – Banków ¯ywnoœci. Zwiêkszy³o siê
obci¹¿enie pracowników w magazynach i tych komunikuj¹cych siê ze sprzedawcami.
W zwi¹zku z tym Ministerstwo Finansów (zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
ompetencjami) zwiêkszy³o dotacjê dla Banków ¯ywnoœci.
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DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Republika Czeska

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Potravinová banka v Ostravì, z.s. / Bank ¯ywnoœci w Ostrawie

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI
Internetowy system ewidencjonowania darowizn ¿ywnoœciowych “hpbanka”

KONTEKST:

Jaki by³ powód wdro¿enia rozwi¹zania? Jaki problem rozwi¹zuje?

Zgodnie now¹ ustaw¹ o ¿ywnoœci, od 2018 roku firmy handlowe posiadaj¹ce sklepy
powy¿ej 400 m2 s¹ zobligowane do przekazania niesprzedanej ¿ywnoœci organizacjom
charytatywnym. Spowodowa³o to ogromny wzrost przekazywanej ¿ywnoœci, zw³aszcza
œwie¿ej, która jest odbierana bezpoœrednio przez organizacje charytatywne I pozarz¹dowe.
Na etapie przygotowañ do wprowadzenia ustawy sta³o siê oczywiste, ¿e potrzebne jest
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uproszczenie systemu rejestracji darowizn, aby zapobiec koniecznoœci zwiêkszenia liczby
pracowników administracyjnych.
Jaki problem rozwi¹zuje?
Wprowadzone oprogramowanie rozwi¹zuje problem zwi¹zany z rejestracj¹ darowizn
¿ywnoœciowych w Bankach ¯ywnoœci skuteczniej, ni¿ inne oprogramowania magazynowe.
Produkty s¹ rejestrowane od otrzymania a¿ do momentu ich przekazania beneficjentom
ostatecznym. Zapewnia to szybkie I ³atwe odnotowywanie darowizn z wykorzystaniem
kodów kreskowych. Indywidualnym Bankom ¯ywnoœci system umo¿liwia natychmiastowe
wyœwietlanie wyników w czasie rzeczywistym.
Dziêki zmiennoœci baz danych mo¿liwe jest generowanie wybranych wyników dla Czeskiej
Federacji Banków ¯ywnoœci. Oprogramowanie jest pod³¹czone do sieci internetowej i jest
umieszczone w chmurze. Nie ma potrzeby drukowania raportów I wysy³ania ich poczt¹.
Osoba obs³uguj¹ca program pracuje na raportach bezpoœrednio w komputerze.
Oprogramowanie umo¿liwia przygotowanie poszczególnym Bankom ¯ywnoœci statystyk
jakoœciowych i danych iloœciowych. System gromadzi informacje o liczbie obs³ugiwanych
osób/beneficjentów ostatecznych. System mo¿e obs³ugiwaæ du¿a liczbê Banków ¯ywnoœci.

OPIS:

Jak to dzia³a? Jak wiele ludzi jest zaanga¿owanych? Komu s³u¿y rozwi¹zanie?

Program rejestruj¹cy darowizny zosta³ przygotowany z myœl¹ o Bankach ¯ywnoœci I
organizacjach partnerskich. Dostêp do niego jest mo¿liwy dziêki uzyskaniu prawa dostêpu
na ró¿nych poziomach autoryzacji.
Przyk³adowo, organizacja partnerska mo¿e z niego korzystaæ w momencie odbierania
¿ywnoœci bezpoœrednio od dostawców. W ten sposób, ¿ywnoœæ fizycznie nie przechodzi
przez Bank ¯ywnoœci, a trafia bezpoœrednio do organizacji partnerskiej. Bank ¯ywnoœci
rejestruje j¹ tylko w programie “hpbanka”.
Podczas przyjmowania darowizn ¿ywnoœciowych, autoryzowana organizacja partnerska
potwierdza pozyskanie darowizny specjalnym stemplem Banku ¯ywnoœci. Wówczas
darowizna jest rejestrowana w systemie online. Organizacja partnerska ³¹czy siê do
systemu korzystaj¹c z nazwy u¿ytkownika i has³a za poœrednictwem interfejsu
internetowego. Jako informacjæ zwrotnà, system wyznacza unikalny numer dla konkretnej
darowizny ýywnoúci, która jest nastæpnie wykorzystywana na liúcie przewozowym, tak aby
Bank Ýywnoúci mógù zobaczyã wartoúã konkretnej darowizny ýywnoúci. Ponadto Bank
Ýywnoúci otrzymuje potwierdzenie wydania za poúrednictwem poczty e-mail.
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Nastæpnie organizacja partnerska wysyùa do Banku Ýywnoúci wszystkie dokumenty,
oznaczone unikalnym numerem rejestracyjnym, które sà w nim przechowywane. Dziæki
interfejsowi WWW kaýda organizacja partnerska moýe úledziã swoje darowizny
ýywnoúciowe. Mogà równieý drukowaã wszystkie niezbædne dokumenty.

CZAS IMPLEMENTACJI:
W styczniu 2016 roku.

EFEKTY:
Wzros³a efektywnoœæ pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu siê kosztów
administracyjnych.

KOSZTY:
Koszt inwestycji: 134 150 Kè
Koszt przypadaj¹cy na Bank Zywnoœci:
2 000 Kè (jednorazowy koszt za wdro¿enie rozwi¹zania)
6 000 Kè (roczna licencja)

WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Wszystkie wspó³pracuj¹ce Banki ¯ywnoœci powinny zbieraæ informacje mog¹ce poprawiæ
system oraz promowaæ jego wdro¿enie tym Bankom, które nie wdro¿y³y systemu.
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DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Polska

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI

Oprogramowanie magazynowe/dystrybucyjne

KONTEKST:
Choæ Banki ¯ywnoœci funkcjonowa³y w Polsce od wczesnych lat 90., w miarê rozwoju
i powstania Federacji Polskich Banków ¯ywnoœci coraz wiêkszym wyzwaniem okaza³a siê
kwestia ewidencji i administrowania darowiznami. Ka¿dy z Banków posiada³ w³asne
narzêdzia, które nie by³y kompatybilne z innymi (np. proste programy magazynowe,
formularze MS Excel itp.). W sytuacji zwiêkszaj¹cej siê liczby Banków i rosn¹cej iloœci
darowizn konieczne by³o stworzenie narzêdzia, które u³atwi³oby dzia³alnoœæ dystrybucyjn¹
i obs³ugê darowizn.
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CEL:
Ujednolicenie i usprawnienie systemu gospodarki magazynowej w Bankach ¯ywnoœci,
wprowadzenie mo¿liwoœci nadzoru nad poprawnoœci¹ przep³ywu darowizn, stworzenie
narzêdzia obejmuj¹cego wszystkie pola dystrybucji, na których dzia³aj¹ Banki ¯ywnoœci.

OPIS:
Program Enova365 s³u¿y do ewidencji wszystkich darowizn ¿ywnoœci oraz wszelkiego
rodzaju opakowañ np. palet, skrzynek.
Ka¿dy pracownik Banku ¯ywnoœci posiada swój indywidualny login oraz has³o
umo¿liwiaj¹ce korzystanie z programu. Oprogramowanie pod³¹czone jest do sieci
i osadzone na serwerze. Wszystkie dokumenty w programie Enova365 tworzone s¹
czasie rzeczywistym.
Mo¿liwoœci, jakie daje program s¹ nastêpuj¹ce:

1

Ewidencja:

A
B
C
D

2

¯ywnoœci z programu FEAD,
Darowizn ¿ywnoœci,
Darowizn przemys³owych (incydentalnie takie darowizny siê zdarzaj¹),
Opakowañ (palety, skrzynki).

Tworzenie dokumentów:

A
B
C
D

przyjêæ,
wydañ,
korekt,
przesuniêæ miêdzymagazynowych.
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System umo¿liwia rozbudowane raportowanie wszystkich operacji magazynowych,
dokonywanie analizy przyjêæ darowizn od konkretnych darczyñców, analizê wydañ do
konkretnych organizacji wspó³pracuj¹cych z Bankami ¯ywnoœci, raportowanie przyjêtych/
wydanych produktów z podzia³em na 37 kategorii asortymentowych (z mo¿liwoœci¹
wprowadzenia danego asortymentu na sztuki, opakowania zbiorcze lub kilogramy).
Ka¿dy produkt wprowadzony do systemu magazynowego wymaga podania jego terminu
przydatnoœci do spo¿ycia. Jeœli termin przydatnoœci wprowadzonego produktu to mniej ni¿
7 dni, wówczas wyœwietla siê on w programie w kolorze czerwonym, dodatkowo
sygnalizuj¹c koniecznoœæ jak najszybszej dystrybucji artyku³u.

CZAS ROZPOCZÊCIA / WDRO¯ENIA:
Program Enova jako system magazynowy Banków ¯ywnoœci zosta³ uruchomiony w maju
2015 roku, jednak wdra¿anie go w ca³ej sieci zajê³o kilka miesiêcy. Od pocz¹tku 2016 roku
mo¿na mówiæ, ¿e ca³a sieæ pos³uguje siê jednolitym systemem magazynowania
funkcjonuj¹cym online.

EFEKTY:
Wprowadzenie jednolitego systemu magazynowego funkcjonuj¹cego online pozwoli³o na:
wiêksz¹ kontrolê nad przep³ywem darowizn;
ujednolicenie formy dokumentów;
³atwiejszy proces wdra¿ania pracowników w procedury funkcjonowania Banków
¯ywnoœci;
sprawniejsze rozwi¹zywanie problemów administracyjnych i technicznych dziêki
mo¿liwoœci nadzoru online;
mo¿liwoœæ sprawnego generowania danych statystycznych i raportów;
mo¿liwoœæ wdro¿enia rozszerzeñ programu przy wspó³pracy z instytucjami
i firmami zewnêtrznymi.
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Korzystanie ze zunifikowanego systemu gospodarki magazynowej umo¿liwi³o rozszerzenie
rozwi¹zañ i ulepszeñ na wszystkie Banki ¯ywnoœci zrzeszone w Federacji.
Wœród zaimplementowanych rozwi¹zañ znalaz³y siê:
opracowana wspólnie z sieci¹ handlow¹ Tesco mo¿liwoœæ otrzymywania
elektronicznych protoko³ów odbioru darowizn z poszczególnych sklepów w 4
kategoriach asortymentowych (pieczywo, owoce, warzywa, pozosta³e). Kategorie
zosta³y dostosowane do przekazywanego przez Tesco asortymentu. Otrzymany plik
importujemy bezpoœrednio do programu Enova. Dziêki temu uzyskaliœmy
mo¿liwoœæ bardzo szybkiej ewidencji darowizn z sieci handlowej, minimalizuj¹c
przy tym ryzyko pope³nienia b³êdu przy rêcznym przeliczaniu ¿ywnoœci
na podstawie papierowych protoko³ów.
wdro¿enie modu³u umo¿liwiaj¹cego planowanie wydañ ¿ywnoœci Programu
Operacyjnego Pomocy ¯ywnoœciowej (FEAD) do organizacji. Tworzenie planu
wydañ, w którym jest podgl¹d ile i jakiej ¿ywnoœci dana organizacja otrzyma³a
oraz analogicznie ile ¿ywnoœci jeszcze musi jej zostaæ wydane.
opracowano tak¿e narzêdzie (w wersji offline i online) wspieraj¹ce organizacje
bior¹ce udzia³ w programie POP¯. Narzêdzie pozwala na miesiêczn¹ ewidencjê
przychodów i rozchodów ¿ywnoœci. Dziêki przygotowanej ewidencji narzêdzie
wspiera w przygotowaniu niezbêdnych dokumentów potrzebnych
do zakwalifikowania osób potrzebuj¹cych oraz miesiêcznych raportów ewidencji
¿ywnoœci, protoko³u z ewentualnych strat oraz Informacji kwartalnych oraz
Sprawozdañ okresowych, w tym sprawozdania koñcowego. Sukcesem systemu
jest zmniejszenie czêœci obowi¹zków administracyjnych, szczególnie
sprawozdawczych, le¿¹cych po stronie organizacji zaanga¿owanych w realizacjê
programu pomocy ¿ywnoœciowej.

KOSZTY:
Pe³ne wdro¿enie ok 200 000 z³.
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WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Przy wyborze oprogramowania magazynowego warto zwróciæ uwagê na mo¿liwoœci jego
dostosowania do potrzeb Banku/Banków. Zbyt wiele opcji mo¿e powodowaæ, ¿e program
bêdzie ma³o czytelny i trudny w obs³udze. Korzystnie jest tak¿e, jeœli istnieje mo¿liwoœæ
wprowadzania modyfikacji i ulepszeñ w miarê korzystania z programu (np. dodawania
modu³ów i narzêdzi czy szablonów sprawozdañ) – trzeba jednak mieæ na uwadze, jaki
bêdzie szacunkowy koszt zmian i czy ich wprowadzenie bêdzie w zasiêgu bud¿etu
organizacji.

22

ROZWI¥ZANIA IT

DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Wêgry

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Wêgierski Bank ¯ywnoœci

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI

Rozwi¹zania logistyczne

KONTEKST:
Do roku 2017 Wêgierski Bank ¯ywnoœci u¿ywa³ arkuszy programu MS Excel do prowadzenia
dokumentacji magazynowej i administrowania procesu odbiorów i przekazywania ¿ywnoœci
ratowanej z supermarketów. Arkusze okaza³y siê jednak ma³o praktyczne w momencie,
gdy coraz wiêksza liczba u¿ytkowników musia³a wprowadzaæ do nich dane.
Nowa platforma internetowa pomaga nie tylko w zarz¹dzaniu darowiznami, ale tak¿e
u³atwia przechowywanie i przep³yw dokumentów magazynowych miêdzy organizacjami
partnerskimi, darczyñcami i Bankiem ¯ywnoœci.
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CEL:
Planuj¹c kszta³t internetowej platformy do obs³ugi administracyjno-magazynowej darowizn
(ODOO), Wêgierski Bank ¯ywnoœci za³o¿y³, ¿e oprogramowanie u¿ywane bêdzie przez:
Organizacje partnerskie – do zamieszczania informacji o pozyskanych i
redystrybuowanych darowiznach;
Bank ¯ywnoœci – do zarz¹dzania zawartoœci¹ magazynu oraz przygotowywania
raportów i planowania monitoringów, a tak¿e do przechowywania informacji
o organizacjach partnerskich i darczyñcach.

OPIS:
ODOO powsta³o w oparciu o oprogramowanie open source. Wszyscy u¿ytkownicy
(pracownicy Banku ¯ywnoœci, przedstawiciele organizacji partnerskich) posiadaj¹
indywidualne konta logowania, dziêki czemu ka¿de dzia³anie w obrêbie systemu mo¿e byæ
³atwo œledzone.
Platforma posiada piêæ modu³ów:
Modu³ organizacji partnerskich – baza danych organizacji (nazwa, adres, dane
kontaktowe, opis dzia³alnoœci, liczba beneficjentów, typ umowy z Bankiem
¯ywnoœci itp.)
Modu³ supermarketów – ka¿da z organizacji odbieraj¹cych ¿ywnoœæ
z supermarketów mo¿e podaæ aktualne dane o uratowanej ¿ywnoœci
Modu³ kontroli darowizn
Modu³ darczyñców – baza danych firm, sklepów i restauracji, które przekazuj¹
¿ywnoœæ
Modu³ magazynowy – u¿ywany przez pracowników Banku ¯ywnoœci
do kontrolowania zawartoœci magazynu, organizacji dostaw i wydañ, rejestracji
darczyñców oraz generowania statystyk i raportów.
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Modu³ organizacji partnerskich: gdy organizacja charytatywna lub instytucja pomocy
spo³ecznej rozpoczyna wspó³pracê z Wêgierskim Bankiem ¯ywnoœci, otrzymuje
do wype³nienia formularz. Na podstawie tego dokumentu powstaje indywidualny profil
organizacji w systemie ODOO. Okreœlony zostaje tak¿e rodzaj otrzymywanego wsparcia
(odbiór darowizn z supermarketów lub tylko z magazynu Banku).
Modu³ supermarketów: ka¿da organizacja partnerska prowadz¹ca samodzielne, regularne
odbiory ¿ywnoœci uratowanej z supermarketów wprowadza do systemu dane z ka¿dego
dnia, kiedy nastêpuje odbiór darowizny. Wprowadzane s¹ m.in. takie dane, jak numer
dokumentu przewozowego (protoko³u wydania) czy iloœæ i rodzaj otrzymanej ¿ywnoœci.
Modu³ magazynowy: ka¿da zaplanowana darowizna jest rejestrowana w systemie, dziêki
czemu pracownik odpowiedzialny za dystrybucjê mo¿e ³atwo sprawdziæ iloœæ i rodzaj
dostêpnych produktów. Platforma internetowa umo¿liwia poinformowanie organizacji
partnerskich o produkcie (wraz z iloœci¹, dat¹ przydatnoœci do spo¿ycia i limitem na osobê).
Oferta darowizny trafia drog¹ e-mailow¹ do organizacji, która nastêpnie mo¿e
zalogowaæ siê w systemie i zadeklarowaæ zainteresowanie darowizn¹ oraz planowan¹ datê
odbioru z magazynu.

CZAS WDRO¯ENIA:
Platforma ODOO by³a przygotowywana od 2016 roku. Przez kilka ostatnich miesiêcy 2016
roku mia³a miejsce faza testowa, po której system wszed³ do powszechnego u¿ytku.

EFEKTY:
Dziêki platformie ODOO, Wêgierski Bank ¯ywnoœci:
Posiada lepsz¹ kontrolê nad gospodark¹ magazynow¹,
Mo¿e na bie¿¹co monitorowaæ proces odbiorów ¿ywnoœci z supermarketów oraz
pozosta³ych podmiotów,
£atwo udzielaæ informacji zwrotnych zarówno darczyñcom, jak i organizacjom
partnerskim,
Posiada ³atwy dostêp do wszystkich potrzebnych danych,
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Mo¿e w prosty sposób generowaæ raporty i statystyki,
Unika problemu z pojedynczymi, wadliwymi plikami MS Excel.

KOSZTY:
Przygotowanie systemu oprogramowania - 22 000 euro

WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Przed przygotowaniem w³asnego oprogramowania ka¿dy bank ¿ywnoœci powinien
drobiazgowo przeanalizowaæ swój sposób dzia³ania i na tej podstawie budowaæ platformê
obs³uguj¹c¹ go. Du¿o trudniej jest zmieniæ podstawowe funkcjonalnoœci platformy i logikê
systemu w sytuacji, gdy jest on ju¿ sprawny i u¿ywany przez ró¿ne podmioty.
Warto przygotowaæ drobiazgowy opis ka¿dej, najmniejszej nawet funkcjonalnoœci. Pozwoli
to organizacjom partnerskim na ³atwiejsze i szybsze wdro¿enie w korzystanie z systemu.
W proces planowania i tworzenia oprogramowania warto zaanga¿owaæ osobê pe³ni¹c¹ rolê
swoistego „t³umacza” miêdzy bankiem ¿ywnoœci a programist¹. Prze³o¿enie potrzeb
i mechanizmu dzia³ania banku ¿ywnoœci na jêzyk zrozumia³y dla twórcy aplikacji bardzo
u³atwi proces i zmniejszy ryzyko wyst¹pienia b³êdów w komunikacji.
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DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Republika Czeska

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Czeska Federacja Banków ¯ywnoœci

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI

Powstanie Centralnego Banku ¯ywnoœci

KONTEKST:
Kraj Œrodkowoczeski jest najbardziej zaludnionym regionem Republiki Czeskiej.
Od pocz¹tku swego istnienia swoim dzia³aniem obejmowa³ go Bank ¯ywnoœci w Pradze,
jednak organizacja szybko zaczê³a byæ przeci¹¿ona dystrybucj¹ ¿ywnoœci w samej stolicy.
Dziêki partnerskiej wspó³pracy jedna z sieci supermarketów udostêpni³a na potrzeby Banku
swój magazyn. W ten sposób zdecydowano nie tylko o za³o¿eniu centrum logistycznego, ale
tak¿e nowego Banku ¯ywnoœci, którego dzia³alnoœæ skupi siê na Kraju Œrodkowoczeskim.
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CEL:
Objêcie dystrybucj¹ ¿ywnoœci region Kraju Œrodkowoczeskiego,
Zapewnienie lepszej obs³ugi partnerskim organizacjom charytatywnym,
Wzrost iloœci dystrybuowanych produktów ¿ywnoœciowych,
Wzrost liczby organizacji partnerskich,
Dotarcie do jak najwiêkszej iloœci beneficjentów koñcowych – osób potrzebuj¹cych
wsparcia ¿ywnoœciowego.

OPIS DZIA£ANIA:
Z pocz¹tkiem 2018 roku za³o¿ono nowy bank ¿ywnoœci, którego celem mia³o byæ wsparcie
i odci¹¿enie Banku ¯ywnoœci w Pradze w dystrybucji ¿ywnoœci w gêsto zaludnionym
regionie Kraju Œrodkowoczeskiego.
Nowa organizacja funkcjonuje wspólnie z centrum logistycznym Czeskiej Federacji Banków
¯ywnoœci. Jego za³o¿enie mo¿liwe by³o dziêki otrzymaniu dotacji ze strony firmy Penny
Market. Sieæ udostêpni³a za darmo przestrzeñ magazynow¹ na potrzeby nowego Banku oraz
centrum logistycznego.
W drugim kwartale 2018 roku Centralny Bank ¯ywnoœci rozpocz¹³ przejmowanie czêœci
organizacji partnerskich dotychczas wspó³pracuj¹cych z Bankiem ¯ywnoœci w Pradze.
Dziêki temu pomoc ¿ywnoœciowa sta³a siê ³atwiej dostêpna dla wzrastaj¹cej liczby
potrzebuj¹cych. Jednoczeœnie nowy Bank ¯ywnoœci rozpocz¹³ przyjmowanie regularnych
darowizn ¿ywnoœciowych od sklepów i firm z regionu.
W najbli¿szym czasie spodziewamy siê 20-procentowego wzrostu liczby organizacji
partnerskich w regionie Kraju Œrodkowoczeskiego oraz 30-procentowego wzrostu liczby
koñcowych odbiorców pomocy ¿ywnoœciowej.

WDRO¯ENIE:
Realizacjê projektu rozpoczêto pod koniec 2017 roku. Przedsiêwziêcie w formie zewnêtrznie
sponsorowanego magazynu realizowane bêdzie do roku 2022.
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EFEKTY:
Znacz¹cy wzrost liczby beneficjentów i lepsza wspó³praca z organizacjami partnerskimi.

KOSZTY:
Ok. 35000 euro.

WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Podczas negocjacji z partnerami warto uwzglêdniæ cele strategiczne zarówno w skali
lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Dziêki temu mo¿na zaplanowaæ dzia³ania tak, by wsparcie
dotar³o do jak najwiêkszej liczby beneficjentów. W przypadku Republiki Czeskiej powstanie
centrum logistycznego zaowocowa³o za³o¿eniem nowego banku ¿ywnoœci, który
zdecydowanie poprawi³ zakres pomocy ¿ywnoœciowej w regionie.

29

WSPÓ£PRACA Z SIECIAMI

DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Polska

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI
Kampania spo³eczna Tesco oraz partnerów handlowych na rzecz Banków ¯ywnoœci
„Pomó¿ Nam ufundowaæ posi³ki”

KONTEKST:
Tesco wspó³pracuje z Bankami ¯ywnoœci w Polsce, Czechach, S³owacji i Wêgrzech we
wspólnej walce z marnowaniem ¿ywnoœci przekazuj¹c niesprzedane nadwy¿ki ¿ywnoœci
ze swoich sklepów oraz regularnie organizuj¹c zbiórki ¿ywnoœci. W ramach poszerzania
zasiêgu tych inicjatyw, w okresie dwóch tygodni na prze³omie czerwca i lipca 2017 roku
Tesco wspólnie ze swoimi partnerami handlowymi w Europie Centralnej zorganizowa³o
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akcjê spo³eczn¹ wspieraj¹c¹ Banki ¯ywnoœci w Polsce, Czechach, S³owacji i Wêgrzech
„Pomó¿ Nam ufundowaæ posi³ki”.

CEL:
Zebranie dodatkowych œrodków na wsparcie dowozu ¿ywnoœci do osób potrzebuj¹cych
korzystaj¹cych ze wsparcia organizacji pomocowych.

OPIS:
Wspólna akcja „Pomó¿ nam ufundowaæ posi³ki” zaanga¿owa³a ponad 100 partnerów
handlowych Tesco w Europie Œrodkowej. Klienci mogli wesprzeæ akcjê kupuj¹c wybrane
produkty, a 1% kwoty uzyskanej z ich sprzeda¿y zosta³ przekazany Bankom ¯ywnoœci
na pomoc w sfinansowaniu dowozu posi³ków do najbardziej potrzebuj¹cych.
W Polsce klienci Tesco mogli wesprzeæ akcjê kupuj¹c wybrane produkty takich marek jak:
Pepsi, 7up, Montain Dew, Lipton, Mirinda, Wawel, Wedel, Knorr, Surf, Persil, 5PowerShot,
Schauma, Palette, Whiskas, Pedigree, Always, Velvet, Domestos, Coccolino, Discreet, Dove,
Cif, Ariel, Finish, Vanish, Bref, dziêki czemu Banki ¯ywnoœci otrzyma³y kwotê ponad 144 tys.
z³otych na wsparcie ¿ywieniowe najbardziej potrzebuj¹cych.
Akcja odbywa³a siê we wszystkich sklepach w Polsce, jak równie¿ w sklepach w Czechach,
na Wêgrzech i na S³owacji w okresie dwóch tygodni na prze³omie czerwca i lipca 2017 roku.
Informacja o akcji pojawi³a siê:
w gazetce promocyjnej skierowanej do klientów sieci
na stronie Tesco.pl
w materia³ach drukowanych, które zosta³y umieszczone w sklepach
na stronie banków ¿ywnoœci
w social mediach (Facebook) banków ¿ywnoœci i w kana³ach Tesco
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CZAS ROZPOCZÊCIA / WDRO¯ENIA:
2 tygodnie na prze³omie czerwca i lipca 2017 roku.

EFEKTY:
Dziêki zaanga¿owaniu Tesco oraz ich partnerów handlowych i klientów Banki ¯ywnoœci
w Czechach, Wêgrzech, Polsce i S³owacji otrzyma³y ponad 87 000 funtów dofinansowania
na pomoc najbardziej potrzebuj¹cym (w Polsce 144 tys z³).

KOSZTY:
Koszty akcji wziê³a na siebie w ca³oœci sieæ Tesco.
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DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Polska

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Bank ¯ywnoœci w Ciechanowie - Ciechanów Food Bank (CFB)

DZIEDZINA, KTÓREJ DOTYCZY DOBRA PRAKTYKA:
Podnoszenie standardów organizacji partnerskich w zakresie odbiorów ¿ywnoœci
z supermarketów

KONTEKST:
Nasze organizacje partnerskie zazwyczaj dysponuj¹ ograniczonym bud¿etem –
nie posiadaj¹ w³asnych samochodów dostawczych wyposa¿onych w ch³odnie i czêsto
u¿ywaj¹ do odbiorów prywatnych samochodów swoich cz³onków. Powoduje to trudnoœæ
w utrzymaniu ci¹g³oœci ³añcucha ch³odniczego. Ponadto odbiory prowadzone przez
samochody prywatne s¹ Ÿle postrzegane przez pracowników sklepów i osoby postronne.
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CEL:
Naszym celem jest pomoc organizacjom partnerskim w utrzymaniu ³añcucha ch³odniczego,
zw³aszcza w przypadku nabia³u i miêsa. Dodatkowym celem jest te¿ zapobieganie
sytuacjom, w których pracownicy supermarketów lub sklepów mog¹ odnieœæ wra¿enie,
¿e darowizny ¿ywnoœciowe trafiaj¹ do prywatnych domów, a nie organizacji
charytatywnych.

OPIS:
Bank ¯ywnoœci kupuje z w³asnych œrodków pojemniki termoizolacyjne i zaopatruje w nie
wszystkie organizacje partnerskie. Do tej pory przekazaliœmy 12 organizacjom 20
pojemników do odbiorów z takiej w³aœnie iloœci sklepów. Ka¿da z organizacji otrzymuje
pojemniki przed rozpoczêciem odbiorów. Jednoczeœnie organizacje otrzymuj¹ specjalne
oznaczenia z logo i nazw¹ Banku ¯ywnoœci, które mo¿na umieœciæ za przedni¹ szyb¹
prywatnego samochodu podczas odbiorów ¿ywnoœci.

CZAS ROZPOCZÊCIA / WDRO¯ENIA:
Ka¿da organizacja podczas spotkania szkoleniowego przed rozpoczêciem odbiorów
otrzymuje pojemniki termoizolacyjne oraz oznaczenia. W ramach szkolenia organizacje
poznaj¹ tak¿e procedury postêpowania odnoœnie sprawozdawczoœci, dystrybucji produktów
oraz standardu odbiorów i transportu.

EFEKTY:
Dziêki pojemnikom termoizolacyjnym miêso i nabia³ mog¹ byæ przewo¿one w bezpiecznych
warunkach ch³odniczych.
Oznaczenia z logo i nazw¹ Banku ¯ywnoœci pomagaj¹ zidentyfikowaæ odbiory ¿ywnoœci
Bankiem i jego misj¹. Odbiory wygl¹daj¹ tak¿e na bardziej profesjonalne ni¿ w przypadku
nieoznaczonych samochodów prywatnych. Jest to tak¿e jedna z metod promocji Banku
¯ywnoœci.
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KOSZTY:
Koszty transportu (paliwo i eksploatacja samochodu): po stronie organizacji
Pojemniki termoizolacyjne: 15 euro za szt.
Oznaczenia na samochody: 2 euro za szt.

WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Wspomniana praktyka mo¿e byæ bardzo istotna w sytuacji, gdy wspó³pracujemy z ma³ymi
organizacjami partnerskimi, dla których zakup pojemników lub oznaczeñ mo¿e okazaæ siê
problemem. Zapewniaj¹c te udogodnienia, Bank ¯ywnoœci tworzy dobr¹ atmosferê
wspó³pracy.
Zakup w iloœciach hurtowych obni¿a koszt. Oczywiœcie najbardziej po¿¹danym by³oby
znalezienia sponsora lub darczyñcy pojemników oraz oznaczeñ ze wzglêdu na stale rosn¹c¹
liczbê organizacji partnerskich – wed³ug naszych obliczeñ, w ci¹gu jednego roku konieczny
bêdzie zakup ok. 100 pojemników.
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DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Wêgry

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Wêgierski Bank ¯ywnoœci

DZIEDZINA, KTÓREJ DOTYCZY DOBRA PRAKTYKA:
Wspó³praca, przep³yw informacji miêdzy Bankiem a organizacjami partnerskimi

KONTEKST:
Poniewa¿ Wêgierski Bank ¯ywnoœci wspó³pracuje obecnie z ok. 300 organizacjami
(instytucje pomocy spo³ecznej, organizacje charytatywne, fundacje i stowarzyszenia itp.),
czujemy potrzebê ci¹g³ego udoskonalania procesu komunikacji z tymi podmiotami.
Organizuj¹c konferencjê, na któr¹ zapraszamy wszystkich naszych partnerów, mo¿emy
w ³atwy sposób dzieliæ siê informacjami, wiedz¹ i dobrymi praktykami.
Na konferencjê zapraszamy tak¿e przedstawicieli sieci handlowych odpowiedzialnych
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za zarz¹dzanie darowiznami ¿ywnoœciowymi, co pozwala nam budowaæ silniejsz¹ relacjê
miêdzy organizacjami i darczyñcami.
Konferencja odbywa siê raz do roku.

CELE:
Prezentacja osi¹gniêæ z ubieg³ego roku,
Ustalenie celów na nadchodz¹cy rok,
Dzielenie siê dobrymi praktykami,
Prezentacja mechanizmu dzia³ania Banku ¯ywnoœci (szczególnie wa¿ne dla
nowych organizacji partnerskich),
Nawi¹zanie lepszych relacji z organizacjami,
Stworzenie przestrzeni, w której partnerzy mog¹ osobiœcie poznaæ pracowników
Banku ¯ywnoœci, z którymi wspó³pracuj¹,
Stworzenie pola do wymiany doœwiadczeñ dla organizacji partnerskich.

OPIS:
Etapy realizacji konferencji:

1
2

Ustalenie czasu i miejsca wydarzenia,
Zebranie wniosków i doœwiadczeñ z ubieg³ego roku w celu ustalenia
najwa¿niejszych tematów, które musz¹ zostaæ poruszone podczas spotkania,

3

Zaproszenie partnerów - ka¿da z organizacji partnerskich otrzymuje zaproszenie
drog¹ elektroniczn¹; na konferencji przewidziane s¹ 1-2 miejsca dla cz³onków
ka¿dej z organizacji,

4

Organizacje, które zg³osz¹ udzia³ w konferencji, wype³niaj¹ elektroniczny formularz
(Google Form), który zawiera równie¿ kod organizacji u³atwiaj¹cy jej identyfikacjê,
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5

Program konferencji jest co roku rozwijany i zmieniany, by dostosowaæ go
do problemów, które pojawia³y siê na przestrzeni minionego roku; w niektórych
latach prowadzono równoleg³e, mniejsze sesje konferencyjne; w innych latach
zorganizowane zosta³y sesje przedkonferencyjne dla nowych organizacji
partnerskich,

6

Wszyscy uczestnicy konferencji zobowi¹zani s¹ do podpisania siê na liœcie
obecnoœci; konieczne mog¹ byæ tak¿e inne czynnoœci administracyjne,

7

Pracownicy Wêgierskiego Banku ¯ywnoœci przygotowuj¹ prezentacje na wybrane
tematy (osi¹gniêcia, plany, sposoby dzia³ania i wspó³pracy itp.),

8
9

W programie konferencji przewidziano czas na dyskusjê i zadawanie pytañ,

10

Konferencja trwa zazwyczaj ok. Pó³ dnia roboczego (w godz. 10-14), w programie
przewidziano przerwy, podczas których pracownicy Banku ¯ywnoœci obs³uguj¹
helpdesk, gdzie odpowiadaj¹ na konkretne pytania organizacji i rozwi¹zuj¹
problemy.
Dziêki udzia³owi przedstawicieli sieci supermarketów, organizacje mog¹ lepiej
zrozumieæ, jak ca³oœciowo dzia³a proces ratowania ¿ywnoœci i na jakich zasadach
siê opiera; dziêki takim osobistym spotkaniom uczestnicy konferencji w wiêkszym
stopniu anga¿uj¹ siê w proces ratowania ¿ywnoœci i bardziej identyfikuj¹ siê
z misj¹ Banku ¯ywnoœci.

CZAS IMPLEMENTACJI:
Konferencj¹ odbywa siê co roku na wiosnê.
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EFEKTY:
Efekty corocznych konferencji Wêgierskiego Banku ¯ywnoœci:
Osobiste spotkanie przedstawicieli Banku z reprezentantami organizacji,
Nawi¹zanie mocniejszych relacji w ramach wspó³pracy (partnerzy dowiaduj¹ siê,
kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapy wspó³pracy przy obs³udze darowizn),
Kszta³towanie ca³oœciowego obrazu funkcjonowania Banku ¯ywnoœci,
Aran¿owanie spotkañ miêdzy organizacjami partnerskimi, wymiany dobrych
praktyk itp.,
Wspólne planowanie, gromadzenie pomys³ów na przysz³¹ dzia³alnoœæ,
Uzyskanie informacji zwrotnych dotycz¹cych wspó³pracy miêdzy Bankiem
¯ywnoœci a organizacjami.
KOSZTY:
G³ówne koszty po stronie Wêgierskiego Banku ¯ywnoœci:
Wynajem sali konferencyjnej (wraz z zapleczem technicznym),
Koszt poczêstunku konferencyjnego (koszt mo¿na pomniejszyæ, zapraszaj¹c
partnerów do przywiezienia w³asnych przek¹sek),
Identyfikatory,
Koszty obs³ugi administracyjnej.
Koszty po stronie organizacji partnerskich:
Koszt transportu/dojazdu – paliwo lub bilet kolejowy/autobusowy.
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WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Podczas planowania programu warto oprzeæ siê na pytaniach, problemach i
doœwiadczeniach zebranych na przestrzeni minionego roku. Konferencja jest
dobr¹ przestrzeni¹ do poruszenia czêsto pojawiaj¹cych siê pytañ lub problemów.
Dyskusja powinna byæ moderowana, poniewa¿ brak kontroli nad tokiem
wypowiedzi mo¿e doprowadziæ do niemerytorycznej rozmowy.
Warto przygotowaæ identyfikatory dla uczestników, bo u³atwia to komunikacjê.
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DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Wêgry

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Wêgierski Bank ¯ywnoœci

DZIEDZINA, KTÓREJ DOTYCZY DOBRA PRAKTYKA:
Monitoring (przysz³ych) organizacji partnerskich

KONTEKST:
Celem Wêgierskiego Banku ¯ywnoœci jest prowadzenie wizyt monitoringowych w obecnych
lub przysz³ych organizacjach partnerskich. Podczas wizyt pracownicy Banku ¯ywnoœci
poznaj¹ sposób funkcjonowania organizacji oraz ich mo¿liwoœci i potrzeby w kwestii
¿ywnoœci, a tak¿e rozwi¹zuj¹ na bie¿¹co problem w dziedzinie darowizn.
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CEL:
W zale¿noœci od charakteru organizacji, cele monitoringów s¹ nastêpuj¹ce:
W przypadku nowych organizacji (które zg³osi³y chêæ wspó³pracy z Bankiem ¯ywnoœci,
szczególnie w celu pozyskiwania ¿ywnoœci z supermarketów):
Sprawdzenie, czy zapisy w formularzu zg³oszeniowym zgadzaj¹ siê ze stanem
rzeczywistym.
G³êbsze poznanie organizacji, wraz ze sprawdzeniem mo¿liwoœci obs³ugi darowizn
¿ywnoœciowych.
W przypadku zg³oszenia do pozyskiwania ¿ywnoœci od supermarketów,
prowadzimy rozmowê o szczegó³ach procesu odbioru i dystrybucji darowizn,
odpowiadamy na pytania i rozwi¹zujemy ewentualne w¹tpliwoœci.
W przypadku organizacji partnerskich (prowadz¹cych wspó³pracê z Bankiem ¯ywnoœci
przy odbiorach ¿ywnoœci z supermarketów i/lub otrzymuj¹cych darowizny z magazynu
Banku ¯ywnoœci):
Poniewa¿ wspó³pracujemy z ok. 300 organizacjami partnerskimi, warto
utrzymywaæ z nimi osobisty kontakt.
Monitorowanie ogólnej dzia³alnoœci organizacji oraz dzia³alnoœci zwi¹zanej
z dystrybucj¹ darowizn ¿ywnoœciowych.
Poznanie wyzwañ i problemów zwi¹zanych z dystrybucj¹ ¿ywnoœci lub wspó³prac¹
z Bankiem ¯ywnoœci i znalezienie zadowalaj¹cych rozwi¹zañ.
Poznanie osi¹gniêæ i wypracowanych rozwi¹zañ w dziedzinie dystrybucji ¿ywnoœci,
by nastêpnie proponowaæ je mniej doœwiadczonym organizacjom; docenienie
sukcesu i rozpowszechnianie informacji o nim za pomoc¹ storytellingu.
Udzielanie informacji zwrotnej na temat wspó³pracy z Wêgierskim Bankiem
¯ywnoœci.
Modyfikacja procesów Banku ¯ywnoœci w przypadku problemów systemowych –
jeœli ten sam problem powtarza siê w kilku niepowi¹zanych organizacjach,
podejmujemy decyzjê o zmianie i ulepszeniu procesu w obrêbie Banku.
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OPIS DZIA£ANIA:
Co roku Wêgierski Bank ¯ywnoœci przygotowuje szczegó³owy raport o partnerach,
zawieraj¹cy:
Podstawowe dane kontaktowe,
Adresy miejsc, w których dystrybuuj¹ ¿ywnoœæ,
Udzia³ w odbiorach ¿ywnoœci z supermarketów,
Liczba beneficjentów,
Status administracyjny w bazie Wêgierskiego Banku ¯ywnoœci,
Iloœæ darowizn odebranych z magazynu Banku ¯ywnoœci,
Data ostatniej wizyty itp.
Opieraj¹c siê na powy¿szych danych, ustalany jest stopieñ priorytetowoœci wizyt w danej
organizacji partnerskiej (Pos³ugujemy siê skal¹ od 1 do 5; im wiêcej problemów pojawia siê
we wspó³pracy z organizacj¹, tym wy¿sza cyfra). Bank ¯ywnoœci posiada tak¿e arkusz
informacyjny dla ka¿dej organizacji, która chcia³aby rozpocz¹æ wspó³pracê, zw³aszcza przy
odbiorach ¿ywnoœci z supermarketów.
Pos³uguj¹c siê zebranymi informacjami i bior¹c pod uwagê odleg³oœci od naszej siedziby,
ustalamy dzienne plany wizyt, np.:
7.00
9.00
11.00
13.00
16.00

Wyjazd z Budapesztu
Miasto A, Organizacja 1
Miasto A, Organizacja 2
Miasto B, Organizacja 3
Powrót do Budapesztu

Po ustaleniu planów kontaktujemy siê z organizacjami, by upewniæ siê, ¿e wizyta bêdzie
mo¿liwa we wskazanym czasie. Jeœli tak, potwierdzamy datê i godzinê.
Ka¿da wizyta trwa ok. 1-1,5 godziny. Jeœli istnieje mo¿liwoœæ odwiedzenia organizacji
podczas odbioru ¿ywnoœci, staramy siê w³¹czyæ to w plan wizyty. Je¿eli jest to niemo¿liwe,
sprawdzamy warunki w miejscu, gdzie organizacja sk³aduje ¿ywnoœæ.
Po zakoñczeniu wizyt przygotowywane s¹ pisemne raporty. Przedstawione tam
spostrze¿enia s¹ przedstawiane na forum grupy odpowiedzialnej za wspó³pracê
z organizacjami i odbiory darowizn z supermarketów. Jeœli z raportu wynika, ¿e konieczne
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jest podjêcie jakichœ dzia³añ, ustalane jest to w gronie wszystkich pracowników Banku
¯ywnoœci odpowiedzialnych za proces dystrybucji.
Monitoringi prowadzone s¹ zazwyczaj przez jednego pracownika Wêgierskiego Banku
¯ywnoœci, ale czasem warto prowadziæ wizytê w parach (np. z wolontariuszem). Je¿eli
przedmiotem kontroli jest konkretny obszar dzia³alnoœci organizacji (np. nieprawid³owoœci
w administracji), szczególnie wa¿ne jest, by udzia³ w monitoringu bra³a osoba
zaznajomiona z tematem (np. odpowiedzialna za administracjê darowizn).
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ niezapowiedzianej kontroli organizacji partnerskiej. S¹ one jednak
organizowane rzadko – w przypadkach, gdy Bank ¯ywnoœci otrzyma powa¿n¹ skargê na
dzia³anie organizacji i konieczne jest zbadanie, czy skarga ma prze³o¿enie na rzeczywistoœæ.

CZAS WDRO¯ENIA:
Wizyty monitoringowe organizowane s¹ przez ca³y rok. Œrednio pracownicy Banku
¯ywnoœci spêdzaj¹ na wizytach 1,5 dnia w tygodniu (42 wizyty w ci¹gu roku). W jeden dzieñ
mo¿na odwiedziæ od 2 do 4 organizacji, w zale¿noœci od odleg³oœci.

EFEKTY:
W przypadku nowych organizacji:
Mo¿liwe jest ustalenie, czy organizacja jest zdolna do podjêcia wspó³pracy
z Wêgierskim Bankiem ¯ywnoœci,
Je¿eli jest to mo¿liwe, jesteœmy w stanie zaanga¿owaæ organizacjê w proces
odbiorów ¿ywnoœci z supermarketów (je¿eli jest chêtna) lub inne dzia³ania Banku,
Rozmawiaj¹c szczegó³owo o procesie ratowania ¿ywnoœci i jej dystrybucji,
organizacje mog¹ lepiej zrozumieæ metody i standardy dzia³ania Banku ¯ywnoœci,
dziêki czemu minimalizuje siê ryzyko wyst¹pienia problemów w przysz³oœci.
W przypadku organizacji partnerskich:
Osobisty kontakt z pracownikami Banku jest lepiej widziany i podkreœla wagê
partnerstwa, buduje zaufanie,
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Mo¿liwoœæ monitorowania dzia³alnoœci organizacji, szczególnie w dziedzinie
dystrybucji ¿ywnoœci,
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci pracownik Banku ¯ywnoœci mo¿e
pomóc na miejscu, udzielaj¹c rad czy proponuj¹c inne rozwi¹zania,
Mo¿liwoœæ zgromadzenia dobrych praktyk, którymi nastêpnie mo¿na podzieliæ siê
z innymi,
Mo¿liwoœæ zg³oszenia sugestii odnoœnie do dzia³ania Banku,
Wsparcie bie¿¹ce w dzia³aniu organizacji – w przypadku pojawienia siê pytañ lub
w¹tpliwoœci, mo¿na odpowiedzieæ na miejscu lub przedyskutowaæ je w czasie
póŸniejszym w gronie zespo³u Wêgierskiego Banku ¯ywnoœci.

KOSZTY:
Koszty podró¿y (paliwo i zu¿ycie auta) – po stronie Banku ¯ywnoœci,
Telefon (ustalenie terminów wizyt z organizacjami),
Koszty pracowników.

WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Warto zaznaczyæ, ¿e – z wy³¹czeniem kontroli bêd¹cych odpowiedziami na skargi – wizyty
monitoruj¹ce s³u¿¹ g³ównie rozmowie na temat dzia³ania organizacji i pomocy
w prawid³owym prowadzeniu darowizn ¿ywnoœciowych, a nie kontroli. Otwartoœæ na
dyskutowanie o problemach organizacji wzmocni zaufanie wobec Banku ¯ywnoœci, dziêki
czemu, w przypadku pojawienia siê ewentualnych problemów, organizacje partnerskie
bêd¹ chêtniej o tym informowa³y.
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KRAJ:

S³owacja

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

S³owacki Bank ¯ywnoœci (Potravinová Banka Slovenska)

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI
Praktyczna pomoc dla organizacji pozarz¹dowej w jej inicjatywie charytatywnej „Zupa
pomocy”. Wydarzenie odbywa siê co miesi¹c, za ka¿dym razem poœwiêcone jest innej
rodzinie znajduj¹cej siê w trudnej sytuacji i wymagaj¹cej wsparcia.

KONTEKST:
Ide¹ projektu jest kreowanie solidarnoœci i wspólnoty z osobami potrzebuj¹cymi. Projekt
zak³ada redystrybucjê darowizn z marketów, tym samym zapobiegaj¹c marnowaniu
¿ywnoœci. Ponadto dodatkow¹ wartoœci¹ jest okazja do spotkania i rozmowy podczas
wspólnego posi³ku.
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Organizacja charytatywna z siedzib¹ w lokalnym centrum s¹siedzkim Bašta. Podczas
wydarzenia goœcie odwiedzaj¹ kawiarenkê w centrum Bašta, gdzie sprzedawana jest zupa.
Znajduj¹ siê tam tak¿e informacje o konkretnej rodzinie, dla której przeznaczone zostan¹
datki ze sprzeda¿y posi³ku. Cena porcji zupy nie jest odgórnie ustalona – przyjmowane s¹
dowolne kwoty. Ca³oœæ zebranych œrodków przeznaczana jest dla jednej z rodzin z regionu
Bardìjov.

CEL:
G³ównym celem projektu jest stworzenie okazji do spotkania i interakcji, bez wzglêdu na to
ile osób bierze udzia³ w wydarzeniu. Jedn¹ z g³ównych wartoœci jest przyjemnoœæ –
odwiedzaj¹cy powinni polubiæ to wydarzenie i czerpaæ z niego radoœæ.

OPIS:
Za porcjê zupy z pieczywem goœcie p³ac¹ dowoln¹ kwotê, która powinna co najmniej
pokryæ wartoœæ posi³ku. Wszystkie zebrane œrodki s¹ przekazywane konkretnej
potrzebuj¹cej rodzinie.

WDRO¯ENIE:
W regionie Bardìjov istnieje wiele organizacji charytatywnych, których celem jest pomoc
osobom potrzebuj¹cym. S³owacki Bank ¯ywnoœci zdecydowa³ siê wesprzeæ jedn¹ z nich,
realizuj¹c¹ konkretny projekt.

EFEKTY:
„Zupa pomocy” ³¹czy trzy istotne aspekty:
Raz w miesi¹cu uczestnicy wydarzenia nie spo¿ywaj¹ du¿ego obiadu (efekt
zdrowotny)
Okazja do pomocy potrzebuj¹cym (aspekt charytatywny)
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Okazja do spotkania i rozmowy ze znajomymi, nawi¹zania nowych znajomoœci
(aspekt spo³eczny)
Dodatkow¹ atrakcj¹ przy ka¿dym spotkaniu jest tak¿e pyszne ciasto.

KOSZTY:
S³owacki Bank ¯ywnoœci przekazuje organizacji ¿ywnoœæ pozyskan¹ od marketów Kaufland
i Tesco. Organizacja charytatywna pokrywa koszty transportu.

WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
G³ównym celem wszystkich banków ¿ywnoœci jest pozyskiwanie i redystrybucja ¿ywnoœci
do organizacji charytatywnych. Ten proces tworzy doskona³¹ platformê u³atwiaj¹c¹
zacieœnianie wspó³pracy z organizacjami, które wspieraj¹ potrzebuj¹cych.
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DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

Polska

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Bank ¯ywnoœci w Trójmieœcie
(Gdañsk, Polska)

DZIEDZINA, KTÓREJ DOTYCZY DOBRA PRAKTYKA:

KONTEKST:

Sklep spo³eczny

- powód implementacji rozwi¹zania, na jaki problem odpowiada itp.:

Niedo¿ywienie i ubóstwo to problemy, z którymi od lat boryka siê wiele spo³eczeñstw.
G³ównymi potrzebami, na jakie odpowiadaj¹ zaproponowane przez nas rozwi¹zania, s¹
koniecznoœæ dystrybucji produktów ¿ywnoœciowych dla potrzebuj¹cych mieszkañców Gdyni
(w tym dla znacz¹cej liczby osób o nieuregulowanym statusie pobytu w Polsce) oraz
ratowanie przed zmarnowaniem ¿ywnoœci z krótkimi terminami wa¿noœci.
Redystrybucja ¿ywnoœci jest dla nas narzêdziem w³¹czenia spo³ecznego. Istotnym jest, by
przekazywanie ¿ywnoœci odbywa³o siê w warunkach zbli¿onych do oferowanych przez
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tradycyjne sklepy – klienci po wejœciu mog¹ sami wybraæ produkty, które s¹ im potrzebne.
Jedyn¹ ró¿nic¹ jest brak pobierania op³aty za ¿ywnoœæ.
W³¹czenie spo³eczne jest pierwszym krokiem na drodze do poprawy trudnej sytuacji
¿yciowej. Osobisty wybór produktów, zgodnie z w³asnymi potrzebami i upodobaniami,
sprzyja wiêkszej satysfakcji z otrzymanych produktów i jednoczeœnie zapobiega dalszemu
marnowaniu ¿ywnoœci. Projekt sklepu spo³ecznego jest przede wszystkim form¹
przekazywania pomocy ¿ywnoœciowej, ale ³¹czy w sobie tak¿e elementy szerszego
wsparcia poprzez wspó³pracê z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej i innymi
organizacjami pomocowymi z Gdyni.

CEL:
G³ównym celem jest przekazanie ¿ywnoœci osobom potrzebuj¹cym (szczególnie osobom
o nieuregulowanym statusie pobytu) w warunkach podobnych do zakupów w zwyk³ych
sklepach spo¿ywczych, tak by uzyskaæ jak najlepszy efekt w³¹czenia spo³ecznego. Ponadto
klienci sklepu spo³ecznego kierowani s¹ do centrów pracy socjalnej w celu stworzenia dla
nich indywidualnego planu wsparcia, który u³atwi im integracjê spo³eczn¹ i pomo¿e
w rozwi¹zaniu aktualnych problemów.
Aran¿acja przestrzeni sklepu oraz sposób jego funkcjonowania s¹ zbli¿one do warunków
w komercyjnych sklepach – w ten sposób osi¹gamy efekt w³¹czenia spo³ecznego, a tak¿e
pozwalamy na œwiadczenie pomocy z poszanowaniem godnoœci beneficjentów.

OPIS:

- sposób dzia³ania projektu, iloœæ zaanga¿owanych osób, grupa docelowa itp.:

Sklep spo³eczny jest czynny dwa razy w tygodniu przez ok. 4 godziny i obs³uguje tylu
klientów, na ile pozwalaj¹ aktualne zasoby. Obecnie planujemy zwiêkszyæ iloœæ dni,
w których sklep jest czynny, ze wzglêdu na stale rosn¹c¹ liczbê osób zainteresowanych
otrzymywaniem pomocy ¿ywnoœciowej.
W projekt zaanga¿owani s¹: koordynator, animator – pracownik sklepu oraz kierowca,
który odbiera ¿ywnoœæ ze sklepów i dowozi j¹ do sklepu spo³ecznego. Wœród
pozyskiwanych produktów znajduj¹ siê g³ównie œwie¿e warzywa i owoce, a tak¿e nabia³,
miêso i wêdliny. Pracownik sklepu podczas wydañ ¿ywnoœci jest wspierany przez dwójkê
wolontariuszy.
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Ka¿dy beneficjent sklepu spo³ecznego jest zobowi¹zany do przedstawienia dokumentu
to¿samoœci swojego lub cz³onków rodziny (w sytuacji gdy do odbioru ¿ywnoœci
uprawnionych jest wiêcej osób). Kobiety z dzieæmi, kobiety w ci¹¿y oraz osoby
z niepe³nosprawnoœci¹ maj¹ priorytetowe miejsce w kolejce. Ponadto ka¿dy klient sklepu
spo³ecznego jest zobowi¹zany do zapewnienia w³asnych pojemników lub toreb na zakupy
– sklep nie dostarcza ¿adnych siatek czy pojemników na towar. Dzienny limit iloœci
produktów na osobê to 2,5 kg.

CZAS ROZPOCZÊCIA / WDRO¯ENIA:
Projekt rozpocz¹³ siê we wrzeœniu 2017 roku i trwa do chwili obecnej.

EFEKTY:
Od wrzeœnia 2017 do marca 2018 roku sklep spo³eczny przekaza³ 10000 kg ¿ywnoœci
ok. 4000 potrzebuj¹cym.
Pozytywne efekty w³¹czenia spo³ecznego wœród klientów sklepu spo³ecznego da³y siê
zaobserwowaæ ju¿ po kilku miesi¹cach jego funkcjonowania. Wspó³praca z pracownikami
socjalnymi pozwoli³a nam zbadaæ poziom efektywnoœci œwiadczonej pomocy. Podczas wizyt
w domach klientów sklepu spo³ecznego spotkaliœmy siê z du¿¹ goœcinnoœci¹ i
wdziêcznoœci¹. Wzrós³ poziom samooceny i poczucia sprawczoœci klientów. Beneficjenci
czêsto wyra¿ali wdziêcznoœæ za otrzymywane wsparcie, a tak¿e dzielili siê opowieœciami
o swoim ¿yciu.

KOSZTY:
Sprzêt i op³aty:
Lodówka: 2700 z³
Klimatyzacja (sprzêt i instalacja): 4500 z³
Drukarka: 1350 z³
Paliwo: 4377 z³ na miesi¹c
Materia³y biurowe: 150 z³
Œrodki czystoœci: 80 z³ na miesi¹c
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Telefon komórkowy, Internet: 50 z³ na miesi¹c
Monitoring: 3000 z³
Media, naprawy i wydatki bie¿¹ce: 250 z³ na miesi¹c
Wynagrodzenia:
Kierowca: 1500 z³ na miesi¹c
Animator – pracownik sklepu: 1500 z³
Obs³uga ksiêgowa projektu: 125 z³ na miesi¹c
Koordynacja projektu, szkolenie pracowników
i wolontariuszy: 1330,50 z³ na miesi¹c
Wolontariat (wycena pracy na podstawie stawek
rynkowych): 20 z³ za godzinê
Koordynacja wolontariuszy: 225 z³ na miesi¹c

WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Istotne jest przygotowanie regulaminu odnoœnie kolejki, która naturalnie tworzy siê przed
sklepem. Warto stworzyæ szczegó³owe I przejrzyste zasady dotycz¹ce pierwszeñstwa
I kolejnoœci. Aby zmniejszyæ poziom stresu i zapewniæ klientom zajêcie podczas
oczekiwania, zorganizowaæ mo¿na np. krótkie warsztaty kulinarne lub gry i zabawy
dla dzieci.
Pracownik sklepu powinien charakteryzowaæ siê dobrze rozwiniêtymi umiejêtnoœciami
miêkkimi i podstawow¹ znajomoœci¹ psychologii. Jest to konieczne w bezpoœrednim
kontakcie z osobami potrzebuj¹cymi i niezbêdne w przypadku rozwi¹zywania ewentualnych
konfliktów miêdzy klientami.

52

SKLEPY SPO£ECZNE

DOBRA PRAKTYKA
KRAJ:

S³owacja

NAZWA BANKU ¯YWNOŒCI:

S³owacki Bank ¯ywnoœci (Potravinová Banka Slovenska)

ZAKRES DOBREJ PRAKTYKI

Sklep spo³eczny

KONTEKST:

Jaki by³ powód wdro¿enia rozwi¹zania? Jaki problem rozwi¹zuje?

Pomoc ludziom ubogim, zaprzestanie marnowania ¿ywnoœci oraz ochrona œrodowiska.
CEL:
Polepszenie sytuacji spo³ecznej oraz warunków ¿yciowych ubogich osób starszych z niskim
dochodem oraz rodzin z wiêcej ni¿ trójk¹ dzieci. Ograniczenie ubóstwa i polepszenie
warunków spo³ecznych.
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Ca³a filozofia sklepu spo³ecznego jest oparta na zasadach s³owackiego Banku ¯ywnoœci.
Bezp³atne nabywanie ¿ywnoœci, bezp³atne darowizny,
Walka z marnotrawieniem ¿ywnoœci oraz innych towarów na poziomie
producentów rolnych i sprzedawców detalicznych,
Dystrybucja nadwy¿ek do osób potrzebuj¹cych, wzrost solidarnoœci miêdzy ludŸmi.

OPIS:

Jak to dzia³a? Jak wiele ludzi jest zaanga¿owanych? Komu s³u¿y rozwi¹zanie?

Pomiêdzy godzin¹ 6.00 a 8.00 kierowca odwiedza darczyñców oraz supermarkety
w mieœcie. Nabywa ¿ywnoœæ i przywozi j¹ do sklepu spo³ecznego. Sklep spo³eczny otwarty
jest w godzinach od 9.00 do 13.00. Ludzie z niskim dochodem oraz bêd¹cy w trudnej
sytuacji ekonomicznej mog¹ przyjœæ ze skierowaniem z lokalnej gminy.
Nierozdystrybuowana ¿ywnoœæ, której koñczy termin przydatnoœci do spo¿ycia,
przekazywana jest organizacjom charytatywnym i pozarz¹dowym. Sklep jest otwarty
codziennie, w zale¿noœci od potrzeb.
Kto mo¿e pytaæ o ¿ywnoœæ ze sklepu spo³ecznego?
Obywatele z miejscem sta³ego pobytu w miejskiej dzielnicy Košice-po³udnie , którzy s¹:
Osobami z niepe³nosprawnoœciami lub emerytami w potrzebie, a ich dochód
wynosi maksymalnie 335 euro (bez œwiadczeñ socjalnych).
WYSOKOŒÆ EMERYTURY (DO)

MIESIÊCZNY LIMIT PUNKTÓW
DO WYKORZYSTANIA W SKLEPIE

250 E
295 E
335 E

40
30
20

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej z wiêcej ni¿ trójk¹ dzieci uzyskaj¹:
15 punktów dla osoby doros³ej i studenta do lat 25
7 punktów dla dziecka do 18 roku ¿ycia
40 punktów dla dzieci osieroconych
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WDRO¯ENIE:
Na S³owacji funkcjonuje aktualnie 5 sklepów spo³ecznych: w Bratys³awie, Nitrze,
Ružomberoku i Lipanach.
Pierwszy z nich zosta³ otwarty w lipcu 2010 roku. W po³owie maja 2018 roku otwarto
kolejny sklep w Bratys³awie.

EFEKTY:
Sklepy umo¿liwiaj¹ przekazanie darowizny z uratowanej ¿ywnoœci, która w przeciwnym
razie zosta³aby wyrzucona. Pomagaj¹ ludziom w potrzebie, organizacjom charytatywnym
oraz pozarz¹dowym. Przyczyniaj¹ siê do w³¹czenie spo³ecznego beneficjentów
ostatecznych. Poprawiaj¹ wspó³pracê darczyñców, gmin i organizacji pozarz¹dowych.

KOSZTY:
Gmina: zapewni³a nieodp³atnie miejsce i jego remont zgodny z narodowymi standardami.
Ponadto zapewni³a samochód z kierowc¹ i sprzedawcê (poprzez Urz¹d Pracy). Pokrywa
tak¿e wszystkie koszty operacyjne.
Wyposa¿enie:
Lodówka – 500 Euro
Zamra¿arka – 500 Euro
Pó³ki – 150 Euro
komputer PC, drukarka – 500 Euro
Pozosta³e wyposa¿enie sklepu – 200 Euro
Paliwo – 100 Euro miesiêcznie
Artyku³y biurowe – 30 Euro miesiêcznie
Œrodki czyszcz¹ce – 80 Euro miesiêcznie
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WSKAZÓWKI DLA INNYCH BANKÓW ¯YWNOŒCI:
Kluczowe znaczenie ma ustanowienie zasad dystrybucji, które dziel¹ beneficjentów
ostatecznych na grupy ze wzglêdy na sytuacje ¿yciow¹, liczbê dzieci itp.
Kluczem do sukcesu projektu s¹ odpowiednie kompetencje tzw. „miêkkie” sprzedawcy
w sklepie spo³ecznym. Ta osoba musi umieæ zarz¹dzaæ ewentualnym kryzysem (specyfika
klientów) oraz posiadaæ umiejêtnoœci handlowe.
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W TROSCE O ¯YWNOŒÆ
E-publikacja wydana w ramach projektu „Bank pomys³ów, jak wspó³pracowaæ z sieciami
handlowymi bardziej efektywnie” realizowanego z Funduszy Wyszehradzkich przy wsparciu
finansowym Tesco (Polska) Sp. z o.o.
Materia³y opracowane przy wspó³pracy Federacji Polskich Banków ¯ywnoœci, Èeská
Federace Potravinových Bank (Czeskiej Federacji Banków ¯ywnoœci), Magyar
Élelmiszerbank Egyesület (Wêgierskiego Banku ¯ywnoœci), Potravinová Banka Slovenska
(S³owackiego Banku ¯ywnoœci)
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