2018 рік був надзвичайно результативним для КМБФ «Фудбенк» - за допомоги і злагодженої щоденної
роботи багатьох небайдужих людей стало можливим збільшити кількість переданих на благодійність
продуктів харчування та товарів першої необхідності. У нас з’явились нові партнери, розширився асортимент
продуктів, які Фудбенк передає людям через неприбуткові громадські та благодійні організації.
Загальний об’єм продуктів харчування та товарів, отриманих та переданих у 2018 році Фудбенк
складає:
•
530 374 кг продуктів харчування та 22 667 кг товарів від компаній МЕТРО Кеш енд Кері,
Монделіз Україна, ПепсіКо Україна, Нестле Україна, Фуддевелопмент, ІДС Боржомі Україна, фізичних осіб в
рамках Благодійних акцій Фудбенк та за власною ініціативою активних людей ,
•
та 23 235 кг товарів побутової хімії та особистої гігієни від Проктер енд Гембл Україна, СК
Джонсон та БФ «Карітас Київ».
Серед переданої за минулий рік продукції:
•
159 тон молочної продукції – кисломолочного сиру, йогуртів, кефіру, сметани, молочних
десертів, молока,
•

86 тон хлібо-булочних виробів, печива, тістечок, снеків, борошна, макаронних виробів, круп,

•
235 тон питної води в пляшках, соків , дитячого харчування, кави та різноманітних напоїв,
соусів та приправ,
•

44 тон солодощів – шоколаду, цукерок, зефіру, десертів та цукру,

•

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

Продукцію передавали 149 неприбутковим організаціям, які в свою чергу передали людям у 20
областях країни . Цього року в зв'язку із значним збільшенням обсягу переданої продукції важко було
підрахувати навіть приблизно кількість осіб, які отримували продукцію одноразово чи багаторазово на протязі
року. Приблизно 226 900 разів продукти передані були для окремих осіб.
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 2018 рік це :
•
раціонально використані 100 700 м3 води, витраченої на всіх стадіях ланцюжку від
виробництва до продажу продуктів,
•
та 1537 тн CO2, які були виділені в процесі від виробництва до продажу продуктів , все таки
принесли користь людям.
КМБФ «Фудбенк» щиро вдячний всім постачальникам спонсорам та волонтерам за велику роботу, яка
допомагає не тільки зберегти якісні продукти та товари для людей, але тим самим і зберегти ресурси нашої
країни від нераціонального використання.

Крім того, хочемо подякувати за можливість брати участь у ініціативах благодійних проектів та акцій,
де організаторами були компанії - постачальники :
•
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, проект розпочатий у 2017 році був завершений у 2018,
•
за ініціативи PepsiCo Ukraine (ТОВ «САНДОРА» ), із допомогою волонтерів ГО «Українська
громада» передали молочну продукцію а також продукти, що були отримані від Метро Кеш Енд Кері Україна,
Нестле Україна, Монделіз Україна для тимчасово переселених під час вибухів на військових складах у
Ічнянському районі Чернігівської області.
•
за ініціативи Метро Кеш Енд Кері Україна та БФ «Карітас Україна» прийняли участь у
традиційних вже щорічних акціях «Поділись великоднім кошиком», «Регата по Дніпру», «День захисту
дітей», «Збери шкільний портфелик», акції з передачі зимового одягу для дітей та молоді з інтернатів та
малозабезпечених родин, новорічно-різдвяній акції «Метро Миколай», а також благодійній акції з
подарунками для дітей з інвалідністю та їх родин, що обула присвячена 15-річчю діяльності компанії МЕТРО
в Україні.
За 365 днів минулого року встигли зробити чимало і звичайно ці досягнення були б зовсім не можливі
без наших постачальників, спонсорів та помічників-волонтерів,
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, 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",
всім, хто фінансово підтримує роботу і розвиток Фудбенка в Україні, а також всім волонтерам за підтримку у
вирішенні щоденних найрізноманітніших проблем.
-

колективу ТОВ «Ренсофт» за постійну допомогу у супроводі облікової програми 1С.

колективам та волонтерам громадських і благодійних організацій у Києві та по всій Україні, за
допомоги яких продукти та товари передані безпосередньо людям, які потребують підтримки.
Велику підтримку та допомогу КМБФ «Фудбенк» надає Європейська Асоціація Фудбанків (FEBA).
КМБФ «Фудбенк» у травні 2018 року взяв участь в щорічній міжнародній зустрічі європейських
Продовольчих банків , яка відбулася у Будапешті ( Угорщина ). Обмін досвідом , пошук кращих рішень щодо
проблем зберігання та транспортування харчових продуктів - основна мета зустрічі представників більше за
30 федерацій продуктових банків європейських країн.
Дякуємо за інформаційну підтримку діяльності КМБФ «Фудбенк» агенству УНІАН, а також
Українському Форуму Благодійників.
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, 2019 рік також також стане роком об'єднання зусиль людей навколо вирішення питань
покращення харчування людей, які потребують підтримки і одночасно збереження якісних продуктів від
утилізації, раціонального використання всіх ресурсів країни. Ми раді новим знайомствам, новим партнерам
та готові до співпраці із усіма охочими.

