2017 рік був дуже плідним для КМБФ «Фудбенк», за допомоги багатьох людей стало можливим
збільшити кількість переданих на благодійність продуктів харчування. У нас з’явились нові партнери,
розширився асортимент продуктів, які Фудбенк передає людям через неприбуткові громадські та благодійні
організації. Зокрема, за 2017 рік Фудбенк отримав:
•
310 490 кг продуктів харчування від компаній МЕТРО Кеш енд Кері, Монделіз Україна,
ПепсіКо Україна, Нестле Україна, Фуддевелопмент, Столична пекарня, фізичних осіб в рамках Благодійних
акцій Фудбенк та за власною ініціативою активних людей ,
•
та майже 43 тони товарів побутової хімії та особистої гігієни від Проктер енд Гембл Україна
та СК Джонсон .
Серед переданої за минулий рік продукції:
•

7,5 тон овочів та фруктів,

•
більше 119 тон молочної продукції – кисломолочного сиру, йогуртів, кефіру, сметани,
молочних десертів, дитячого харчування,
•

72 тони хлібо-булочних виробів, печива, тістечок, снеків,

•

93 тони соків , кави та різноманітних напоїв,

•

більше 11 тон солодощів – шоколаду, цукерок, зефіру

•

та інші поки менш вагомі за об’ємом категорії продуктів.

Продукцію передавали 137 неприбутковим організаціям, які в свою чергу передали за
приблизними підрахунками 27 760 українцям у 20 областях країни.
За даними європейських досліджень для однієї тони продуктів на всіх стадіях ланцюжку від
виробництва до продажу
•

приблизно 190 м3 води витрачається

•

утворюється біля 2,9 т CO2

Таким чином, екологічний результат спільних зусиль постачальників, спонсорів, Фудбенку,
організацій отримувачів , волонтерів за 2017 рік це :
•
раціонально використані 58 900 м3 води, витраченої на всіх стадіях ланцюжку від виробництва
до продажу продуктів,
•
та 899 тн CO2, які були виділені в процесі від виробництва до продажу продуктів , все таки
принесли користь людям.
В жовтні 2017 традиційно на день Продовольства збирали найнеобхідніші продукти – рис, гречану ,
перлову крупу, горох, цукор, макарони, олію, рибні консерви, чай, каву, печиво. Активну участь взяли
співробітники компаній Метро Кеш Енд Кері, Каргілл та Hearst Shkulev Ukraine і , звичайно, Фудбенк.
Дякуємо також компаніям Nestle Ukraine та Mondelez Ukraine – кава та тістечка добре доповнили продуктові
набори і сподіваємось дозволили отримувачам трохи поласувати. Всього вийшло 72 пакети , кожного

вистачило сподіваємось на місяць в якості основи раціона для родини, самотньої бабусі чи дідуся. Всі зібрані
продукти передали до Карітас Київ – літнім людям та багатодітним родинам, яким потрібна підтримка.
Окрема подяка співробітникам Метро – не забули про малечу – зібрали і передали також іграшки та книжки.
Крім того, на хочемо подякувати за можливість брати участь у ініціативах благодійних проектів та
акцій, де організаторами були компанії - постачальники :
•
за ініціативи Метро Кеш Енд Кері Україна та Хенкель Україна - передані пральні машинки та
пральний порошок для 15 дитячих будинків, інтернатів та реабілітаційних центрів по Україні, також передані
підгузки для малечі у дитячому будинку «Берізка»,
•
за ініціативи Проктер енд Гембл Україна та БФ «Журнал Єдинственная» - були
співвиконавцями акції з навчання перукарській майстерності 31 дівчини та одного юнака соціальних категорій
– переможців акції в різних регіонах України
•
за ініціативи Проктер енд Гембл Україна та Метро Кеш Енд Кері Україна – передані необхідні
засоби гігієни та побутова хімії для Микуличанської спеціалізованої школи-інтерната та Залучанського
дитячого будинка в Івано-Франківській області
•
за ініціативи PepsiCo Ukraine ( ТОВ «САНДОРА» ), із допомогою волонтерів ГО «Українська
громада» та БФ «Даруй добро», ГО «Відкрите серце», ГО «Вінниця серце України» передали молочну
продукцію а також продукти, що були отримані від Метро Кеш Енд Кері Україна , Нестле Україна, Монделіз
Україна для тимчасово переселених на Вінничину та Житомирщину під час вибухів на військових складах у
Калинівці.
•
за ініціативи Метро Кеш Енд Кері Україна та БФ «Карітас Україна» прийняли участь у
традиційних вже щорічних акціях «Поділись великоднім кошиком», «Збери шкільний портфелик», «Метро
Миколай»
За 365 днів минулого року встигли зробити чимало і звичайно ці досягнення були б зовсім не можливі
без допомоги наших постачальників та спонсорів, тому ми хочемо висловити надзвичайну вдячність:
колективам ТОВ «Метро Кєш єнд Кєри Україна» у всіх містах України де представлені ТЦ ,
ТОВ "Сандора" у Вишневому, Харкові, Миколаєві, Одесі, Львові , ПрАТ "Монделіс Україна" у Києві та
Сумах, ТОВ "Проктер енд Гембл Україна" у Києві та Покрові, ТОВ "СК Джонсон" , ТОВ "Нестле Україна" у
Києві, Харкові, на Волині, київській ТОВ "Столична пекарня", ТОВ "Фуддевелопмент", "ІДС Борджомі
Україна" за передачу на благодійність продовольчих продуктів та товарів, можливість допомагати людям,
активну участь у наших заходах та організацію власних благодійних проектів.
колективам ТОВ «АТ КАРГІЛЛ», ТОВ "Проктер енд Гембл Україна", ТОВ "ККНК "Технобуд"
за фінансову підтримку роботи і розвитку Фудбенка в Україні, постійну волонтерську підтримку.
Десятки тисяч людей отримали продовольчу допомогу, яка є для них вкрай необхідною. На жаль
надзвичайна кількість людей, які не можуть дозволити собі регулярно харчуватись, або змушені вибирати між
необхідним і вкрай необхідним, продовжують потребувати участі та допомоги. Допомагаючи людям
навкруги ми робимо світ трохи кращім, не байдужим до проблем і страждань.
Сподіваємось, що у 2018 році ми зможемо зробити ще більше. Ми раді новим знайомствам, новим
партнерам та готові до співпраці із усіма охочими.

