
Zał. Nr 1 do Sprawozdania merytorycznego za 2013 rok 
Opis głównych działań podjętych przez organizację – II.1. 

1.Nieodpłatny pozysk żywności i jej dystrybucja do osób potrzebujących. 

1.1. Realizacja Programu PEAD 2012 
Poprzez realizację Programu Bank pozyskał na rzecz osób potrzebujących 410 560,48 kg 
żywności o łącznej wartości 1 367 354,17 zł. Żywność została przekazana do ok.  23 400 osób 
najuboższych za pośrednictwem 31 organizacji, których jednym z zadań statutowych jest 
wspieranie i niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w 
stosunku do społeczeństwa. 

1.2. Pozysk żywności ze zbiórek oraz od producentów żywności. 
W 2012 Bank Żywności w Słupsku przeprowadził 3 zbiórki żywności: 
- Wielkanocna Zbiórka Żywności, w ramach której pozyskano 7 732,98 kg żywności 
- Podziel się Posiłkiem, w ramach której pozyskano 7 218,73 kg żywności 
- Świąteczna Zbiórka Żywności – 15 023, 60 kg żywności 
Dodatkowo w ramach rozwoju współpracy z producentami żywności,  Federacją Polskich 
Banków Żywności i innymi Bankami Żywności Bank pozyskał 58 930,41 kg żywności. 

2. Realizacja zadania publicznego „ RAZEM W WALCE Z GŁODEM”, 
współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach PO FIO. Wartość projektu: 86 625,92 zł, z czego 77 287,66 zł 
pokryto z dotacji, natomiast 9338,26 ze środków własnych.  
W ramach realizacji projektu Bank zrealizował następujące działania: 

- Lekcje nt. niemarnowania żywności Lekcje zostały przeprowadzone w okresie od 
września do grudnia 2012 r. w szkołach podstawowych  na terenie Powiatu Słupskiego ( 12 
szkół ) oraz miasta Słupska ( 5 szkół ) w łącznym wymiarze 80 godzin lekcyjnych. Ogółem w 
zajęciach udział wzięło 1308 dzieci z klas 1-3 oraz 4-6. Podczas lekcji dzieci zapoznały się z 
przyczynami oraz skutkami marnotrawienia żywności w kraju i na świecie. Dowiedziały się 
również o sposobach postępowania, które mogą pomóc w ograniczeniu tego zjawiska. 
Poznały również misję i rolą Banków Żywności. 

- Konferencje skierowane do środowiska lokalnego. 

W ramach działania odbyły się 2 konferencje. Pierwsza z nich odbyła się 29 czerwca 2012 
roku i była elementem inaugurującym realizację projektu. W konferencji udział wzięli 
przedstawiciel Federacji Polskich Banków Żywności, Agencji Rynku Rolnego w Gdyni a 
także  przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i  lokalnych mediów. W 
trakcie konferencji Prezes Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie – Marek 
Borowski przedstawił ideę oraz zakres działań Banków Żywności w zakresie łagodzenia 
skutków ubóstwa i walce z niedożywieniem. O programach realizowanych przez Agencję 
Rynku Rolnego we współpracy z trzecim sektorem oraz o ich dalszych perspektywach 
opowiedział Pan Leszek  Golasiński – Z-ca Oddziału Terenowego ARR w Gdyni. Druga 
część konferencji była poświęcona realizowanemu przez słupski Bank Żywności projektowi. 
Zorganizowana przez nas konferencja oraz jej tematyka spotkała się z bardzo pozytywnym 
odbiorem oraz dużym zainteresowaniem ze strony uczestników a także lokalnych mediów. 



Druga konferencja zorganizowana została w dniu 20 grudnia 2012 roku i była elementem 
podsumowania realizacji projektu.  Konferencja była również okazją do podsumowania 
realizacji projektu RAZEM W WALCE Z GŁODEM, której dokonała koordynatorka 
projektu. Najważniejszym punktem  było podziękowanie współpracującym z Bankiem 
wolontariuszom za wspólną i owocną pracę na rzecz osób potrzebujących w 2012 roku a 
także w budowanie lepszej rzeczywistości. Wolontariusze otrzymali przygotowane w ramach 
projektu podziękowania. 

- Udział lokalnych szkół w Strajku Żywności 

Strajk Żywności został zorganizowany w dniu 16 października 2012 r. w Słupsku  z okazji 
obchodów Światowego Dnia Żywności. Był on kolorową manifestacją sprzeciwu wobec 
marnowania żywności . 

Do udziału w Strajku zaprosiliśmy 20 szkół ze Słupska a także  10 z terenu Powiatu 
Słupskiego. W odpowiedzi na zaproszenie udział wzięło 7 szkół ze Słupska a także 2 z 
Powiatu Słupskiego – z Kobylnicy i Damnicy. Ponadto w happeningu wzięli udział Andrzej 
Kaczmarczyk – z-ca Prezydenta Miasta Słupska, Rafał Jeka – Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Słupska ds. organizacji pozarządowych, pracownicy i wolontariusze Banku Żywności 
w Słupsku a także mieszkańcy Słupska, którzy dobrowolnie przyłączyli się do akcji. 

- Utworzenie zespołu wolontariackiego 

a) Rekrutacja i organizacja zespołu wolontariackiego 

Utworzony w ramach projektu 20 – osobowy zespół wolontariuszy stałych, z czego 10 osób 
to osoby w wieku 50 + jest zintegrowaną i przeszkolona grupą, przygotowaną do niesienia 
pomocy humanitarnej. 

b) Szkolenia zespołu wolontariackiego. 

W celu zwiększenia wiedzy i umiejętności 20 – osobowej grupy zorganizowano 4 szkolenia – 
2 trzy – dniowe oraz 2 jedno – dniowe – zgodnie z oferta projektową.  

Ponadto podczas szkoleń nastąpiło wzmocnienie integracji zespołu, rozwój współpracy i 
solidarności międzypokoleniowej. 

- Szkolenie kadry Banku Żywności w Słupsku 

W celu zwiększenia wiedzy i umiejętności 3 – osobowego zespołu pracowników Banku 
Żywności zorganizowano 2 jedno – dniowe szkolenia – zgodnie z oferta projektową. W 
ramach szkolenia pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie procedur zarządzania 
kryzysowego przyjętej dla Banków Żywności przez Federację Polskich Banków Żywności. 
Podczas drugiej części szkolenia została metodą warsztatową opracowana Procedura 
Zarządzania Kryzysowego dla Banku Żywności w Słupsku. Drugie szkolenie dotyczyło 
koordynacjo akcją humanitarną. 

- Utworzenie punktu wydawania żywności 



W ramach projektu  na potrzeby akcji wydawania żywności dla mieszkańców miasta Słupska 
został utworzony punkt wydawania  żywności. Do jego zorganizowania zostały zakupione 
namioty oraz niezbędne wyposażenie tj. stoły, krzesła a także proste urządzenia 
klimatyzacyjne tj. wiatrak i urządzenie grzewcze. W trosce o higienę i godność osób 
odbierających żywność  został zapewniony dostęp do wody poprzez wynajem dystrybutora . 
Zapewniliśmy również dostęp do przenośnych toalet wynajmowanych na czas wydawania 
żywności od firmy TOI TOI Polska. W ramach projektu zabezpieczono też niebezpieczny 
teren wokół Banku Żywności płotkami wynajmowanymi na czas wydawania żywności ze 
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Poprzez zakup dóbr tj. namioty, stoły, 
krzesła, wynajem dystrybutora z wodą oraz przenośnej toalety Bank profesjonalnie wsparł 
organizacje wydające żywność dla podopiecznych MOPR w Słupsku. Zaangażowanie 
wolontariuszy z  utworzonego w ramach projektu zespołu w bezpośrednia obsługę punktu 
usprawniło jego funkcjonowanie a także stworzyło dla członków zespołu możliwość nabycia 
praktycznych umiejętności świadczenia pomocy żywnościowej oraz przyczyniło się do 
integracji i wzrostu współpracy w zespole.

Ponadto w ramach projektu zrealizowano również takie działania jak badania ankietowe 
sytuacji żywnościowej mieszkańców Słupska, akcję plakatową oraz wizytę studyjną 
przedstawicieli Banku Żywności w Słupski i zespołu wolontariuszy w Federacji Polskich 
Banków Żywności i Banku Żywności SOS Warszawa. 

3. Realizacja zadania publicznego pt. „ Pomaganie jest w modzie”, współfinansowanego 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Wartość zadania 50 518,10, z czego 
12 000 zł pokryto z dotacji, 13 738 , 10 ze środków własnych. Natomiast kwotę 24 780 
stanowił wkład osobowy – praca wolontariuszy. Głównymi celem zadania było: 

a) Złagodzenie skutków ubóstwa na terenie miasta Słupska, powiatu słupskiego, miasta 
Lęborka, powiatu lęborskiego oraz miast Wejherowo, Puck i Władysławowo poprzez: 

- Stały pozysk i dystrybucję produktów żywnościowych wśród osób potrzebujących. -  
Zbiórki żywności i jej dystrybucja do potrzebujących. 
- Rozwinięcie współpracy i zwiększenie pozysku żywności od producentów żywności. 

b) Kształtowanie postaw poszanowania żywności oraz promowanie zasad racjonalnego 
żywienia poprzez: 

- lekcje na temat racjonalnego wykorzystania żywności 

- Strajk Żywności 

c) Promocja i organizacja wolontariatu w Banku Żywności w Słupsku:

- powołanie zespołów wolontariackich i ich koordynatorów 
- szkolenie koordynatorów zespołów wolontariackich. 

4. Realizacja zadania publicznego „ Pogotowie żywnościowe – dostarczanie żywności 
przez osoby bezdomne starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom Słupska  ”. Zadanie 
realizowane wspólnie z Kołem Słupskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. 



Całkowita wartość projektu wyniosła 10 977,65 zł, z czego 6000,00 pokryto z dotacji 
( kwota przyznana dla BZ – 1680,00 ), 1377,65 ze środków własnych. Kwota  3600,00 zł 
to wkład osobowy – praca wolontariuszy. 

Zadanie polegało na dostarczaniu żywności do osób starszych z terenu miasta Słupska, które z 
racji podeszłego wieku, złego stanu zdrowia czy niepełnosprawności nie były w stanie 
samodzielnie odebrać paczki z żywnością w punkcie jej wydawania. Do realizacji tego 
zadania zostały zaangażowane osoby bezdomne ze schroniska prowadzonego przez Koło 
Słupskie TPBA, które po specjalnym przeszkoleniu rozwoziły żywność za pomocą 
zakupionych w ramach projektu rowerów i przyczepek. 

W ramach projektu Bank przeprowadził również warsztaty kulinarne, dla osób które 
wykazywały brak umiejętności w przygotowaniu posiłków z otrzymywanych z Banku 
produktów żywnościowych. Na podstawie warsztatów została również wydana broszurka 
informacyjna z przepisami kulinarnymi z produktów PEAD. 

5. Inne działania promujące i budujące wolontariat. 

W 2012 roku Bank Żywności w Słupsku spełnił wszystkie wymogi członkostwa w 
Federacji Polskich Banków Żywności i z dniem 1 października wstąpił  w jej szeregi.  Już 
jako członek Federacji Bank Żywności w Słupsku wziął również udział w jej projekcie „ I Ty 
możesz zostać wolontariuszem Banku Żywności ”.  W ramach projektu został 
przeprowadzona akcja promująca wolontariat w szkołach i zorganizowano Dzień Otwarty w 
Banku Żywności. W efekcie powstał młodzieżowy zespół wolontariuszy stałych. 


