BANK ŻYWNOŚCI

„Walczymy z głodem i marnowaniem żywności“ − głosi motto Federacji Czeskich Banków Żywności.
Rocznie na świecie wyrzuca się, lub w inny sposób marnuje, mniej więcej jedną trzecią wyprodukowanego jedzenia. Taka ilość jedzenia nasyciłaby 3 miliardy ludzi. Sami Europejczycy wyrzucają średnio
96–115 kg jedzenia w przeliczeniu na osobę na rok. Dzięki bankom żywności udaje się to marnotrawstwo choć trochę zmniejszyć.

CO TO JEST BANK ŻYWNOŚCI
Bank żywności to organizacja non-profit, która bezpłatnie otrzymuje nadwyżki żywności lub żywność nienadającą
się do sprzedaży, która w przeciwnym razie zostałaby wyrzucona. Żywność ta, uzyskana dzięki kontaktom z sieciami
handlowymi, rolnikami, producentami żywności oraz prywatnymi darczyńcami, jest następnie przekazywana
organizacjom członkowskim, którymi są lokalne organizacje humanitarne i charytatywne, te zaś rozdają ją konkretnym
osobom będącym w potrzebie. Bank Żywności w Ostrawie wspiera 42 organizacje.
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ZALETY BANKÓW ŻYWNOŚCI
•

Oszczędzają nadającą się do spożycia, ale nie do sprzedaży, żywność, która w przeciwnym razie trafiłaby na wysypisko
śmieci.

•

Pomagają chronić środowisko, zmniejszając skalę marnowania zasobów wykorzystanych do produkcji żywności.  

•

Dostarczają żywność i udzielają materialnej pomocy najuboższym, takim, jak rodzice samotnie wychowujący dzieci,
samotni seniorzy, osoby niepełnosprawne, bezdomne i wiele innych.

•

Pomaga budować spójność i solidarność społeczną.

HISTORIA
Za twórcę idei banków żywności uważany jest John van Hengel (1923–2005), który w 1967 roku założył w USA
pierwszy bank żywności, a kilka lat później międzynarodową organizację skupiającą banki żywności o nazwie Global
Food Banking. Pierwszy europejski bank żywności został otwarty we Francji w 1984 roku, a zaledwie dwa lata później
została założona Europejska Federacja Banków Żywności.
Ruch banków żywności dotarł do Republiki Czeskiej w 1992 roku, dzięki małżeństwu Ilji i Vlastimili Hradeckich. W roku
1994 została założona Czeska Federacja Banków Żywnościowych, która od 2005 roku jest już członkiem Europejskiej
Federacji Banków Żywności.
Początki działalności Banku Żywności w Ostrawie, mianowicie banku Potravinová banka v Ostravě, o. s., którego
zadaniem jest pomoc żywnościowa na terenie kraju morawsko-śląskiego, sięgają 2007 roku, jednak oficjalną działalność
bank rozpoczął dopiero w roku 2010.

BANKI ŻYWNOŚCI W REPUBLICE CZESKIEJ
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1 – Bank Żywności Central
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2 – Bank Żywności Džbánsko
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3 – Bank Żywności Hradec Králové
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4 – Bank Żywności Jihočeský kraj
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5 – Bank Żywności Karlovarský  kraj
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6 – Bank Żywności Liberec
7 – Bank Żywności Ostrava
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9 – Bank Żywności Plzeň
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10 – Bank Żywności Praha i Středočeský kraj
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11 – Bank Żywności Brno i Jihomoravský kraj
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8 – Bank Żywności Pardubice
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12 – Bank Żywności Olomoucký kraj
13 – Bank Żywności Ústecký kraj
14 – Bank Żywności Zlínský kraj
15 – Bank Żywności Vysočina

CZY WIESZ, ŻE...
•

W 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, zgodnie z którą podmioty działające na rynku spożywczym o powierzchni
sprzedaży powyżej 400 m² są zobowiązane do bezpłatnego przekazywania do banku żywności tej żywności, której nie
można sprzedać, ale nadal można ją bezpiecznie spożywać. Dzięki temu banki żywności mogą rozdać nawet trzykrotnie
więcej żywności.

•

Mniej więcej połowa obywateli Unii Europejskiej nie wie, co oznaczają sformułowania: „najlepiej spożyć przed (końcem)“
oraz „należy spożyć do“.

„NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED
(KOŃCEM)...“

Data oznacza okres, w którym produkt powinien
zachowywać najwyższą jakość. Po upływie
daty minimalnej trwałości można nadal produkt
konsumować, a także sprzedawać.

„NALEŻY SPOŻYĆ DO...“

Data oznacza termin, do którego w bezpieczny
sposób można konsumować produkt.
Po upływie terminu przydatności do spożycia
jedzenie produktu nie jest bezpieczne, nie
można też takiego produktu sprzedawać.

