Sprawozdanie merytoryczne z działań Banku Żywności w Słupsku w 2017 r.

Głównych działaniem realizowanym przez Bank Żywności w Słupsku był pozysk
żywności i jej dystrybucja wśród osób potrzebujących. Ogółem pozyskano
782.970,41 kg żywności o łącznej wartości 4.009.746,01 zł. Ilość całkowita wydanej
żywności w 2017r. wyniosła 661.240,87 kg o łącznej wartości 3.599.914,59 zł.
Żywność była pozyskiwana i dystrybuowana z następujących źródeł:
- PO PŻ Podprogram 2016 ( styczeń 2017 – czerwiec 2017 ) oraz Podprogram 2017 ( wrzesień
– grudzień 2017 ) - pozysk: 618.722,76 kg o wartości 3.075.815 zł, wydanie: 507.272 kg o
wartości 2.715.051,33 zł )
- pozysk żywności od producentów, dystrybutorów i ze zbiórek żywności: Wielkanocna
Zbiórka Żywności ( marzec 2017) , akcja Podziel się Posiłkiem ( wrzesień 2017) , Świąteczna
Zbiórka Żywności ( grudzień 2017 ) – pozysk 164.247,65 kg o łącznej wartości 933.930,05 zł
, wydanie: 153968,869 kg o łącznej wartości 884.863,26 zł
W ramach realizacji PO PŻ Podprogram 2017 podpisaliśmy umowy z 17 organizacjami
partnerskimi lokalnymi - 6 organizacjami pozarządowymi i 11 ośrodkami pomocy społecznej.
Organizacje te wyłonione zostały w oparciu o złożony wniosek weryfikujący spełnianie
kryteriów uczestnictwa w programie. Informacja o realizacji programu a także aktualna lista
organizacji dystrybuujących żywność była zamieszczana na naszej stronie internetowej.
Łącznie w ramach PO PŻ dotarliśmy do 13300 osób. Program realizowany był przez kadrę
posiadającą umiejętności i kwalifikacje odpowiadające wymogom wytycznych MPiPS.
Żywność magazynowana była w pomieszczeniach spełniających kryteria programu. Na
potrzeby organizacji PO PŻ kontynuowaliśmy wynajem magazynu przy ul. Słonecznej 15 D,
z którego również korzystały organizacje lokalne przy magazynowaniu żywności i wydawaniu
jej dla osób potrzebujących ( Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Słupsku). Transport żywności do organizacji lokalnych w okresie
sprawozdawczym realizowany był przez Bank Żywności w Słupsku.
W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony także monitoring organizacji
lokalnych. Podczas wizyt monitorujących sprawdzany był sposób dystrybucji, prowadzenie
dokumentacji, warunki magazynowania żywności a także realizacja przez organizacje
partnerskie lokalne obowiązkowych działań towarzyszących.
W ramach działań towarzyszących PO PŻ Podprogram 2016 i Podprogramu 2017
zrealizowaliśmy:
- warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania
otrzymywanych w ramach programu artykułów spożywczych
- warsztaty dietetyczne i niemarnowania żywności, mające na celu zapoznanie z zasadami
zdrowego odżywiania i właściwego gospodarowania żywnością

- warsztaty edukacji ekonomicznej - nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego,
ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich
finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
Zajęcia prowadzone były przez profesjonalną i doświadczoną kadrę, wyłonioną w drodze
naboru ofert. Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych, warsztaty znacznie przyczyniły się do
zwiększenia wiedzy uczestników i uczestniczek w zakresie przygotowywania posiłków z
otrzymywanej pomocy żywnościowej, prawidłowego i zdrowego odżywiania, układania
jadłospisów , wyliczania zapotrzebowania energetycznego, a także zarządzania budżetem
domowym. Osoby, które brały udział w zajęciach bardzo pozytywnie je oceniały i zgłaszały
chęć i gotowość swojego udziału w kolejnych organizowanych w ramach programu
warsztatach.
W 2017 roku Bank realizował także działania dla seniorów, ukierunkowane na rozwój
wolontariatu wśród osób 60+, integrację oraz edukację w zakresie zdrowego żywienia osób
starszych. Zorganizowaliśmy 8 warsztatów kulinarno – dietetycznych, w których udział wzięło
15 osób. W miesiącu czerwcu 2017 Bank uzyskał Certyfikat „ Miejsce Przyjazne Seniorom ”.
W ramach obchodów Światowego Dnia Żywności został zorganizowany dla lokalnych
szkół konkurs gastronomiczny „ Mocni w niemarnowaniu ” oraz miejska gra terenowa dla
młodzieży, nawiązująca do idei niemarnowania żywności.
Ponadto, promowaliśmy i rozwijaliśmy wolontariat stały i akcyjny. Prowadzone były
zajęcia dla wolontariuszy w 5 szkołach. W zorganizowanych przez nas trzech zbiórkach żywności w Słupsku udział brało każdorazowo ok. 300 wolontariuszy akcyjnych.
Bank Żywności rozwinął też współpracę z sieciami handlowymi w zakresie ratowania
pełnowartościowej żywności krótkoterminowej, którą stale zaopatrujemy placówki wspierające osoby potrzebujące w regionie.

