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- Të mirave që nuk mund të hidhen në treg por që mund të konsumohen
- Ushqimeve të tepërta nga restorantet, hotelet
Si dhe:
- Kontributet falas nga publiku, me anë të grumbullimit nëpër shkolla, supermarkete, etj.
2. SHPËRNDARJA
Bankat e ushqimit janë organizata jofitimprurëse në shërbim të organizatave të tjera
jofitimprurëse që luojnë kundër urisë. Ato kanë për qëllim të mos i shpërndajnë vetë
produktet tek njerëzit në nevojë, por punojnë nëpërmjet partnerëve të tyre.
Shpërndarja bëhet FALAS dhe me mirëkuptimin që Banka e ushqimit nuk mund të
sigurojë gjithmonë të gjitha produktet e nevojshme. Shpërndarja bëhet me anë të
pakove të ushqimit.
3. OPERACIONET
Banka e ushqimit e refuzon përdorimin e parasë me aq sa mundet. Qëllimi është
solidarizimi vullnetar i publikut në uljen e tepricave ushqimore, shumë të dëmshme
për ajrin, si dhe ndihma ushqimore e familjeve në nevojë.
Operacionet ndodhin me anë të:
- Dhuratave të materialeve dhe pajisjeve
- Mbulimit të shpenzimeve operacionale nga palë të treta
- Pjesëmarrjes vullnetare
4. EKZISTENCA
Ekzistenca e Bankave të ushqimit është pasojë e dëshirës së njerëzve për të punuar
dhe ndërtuar së bashku në shërbim të tjetrit. Kushdo mund të japë pak nga koha,
aësitë apo të mirat personale.

KUSH JEMI NE,
MISIONI YNË.
Vizioni është të ndërtohet një rrjet partnerësh
dhe institucionesh që veprojnë në solidaritet për
manaxhimin e tepricave ushqimore.
/foodbank.al

Rruga “Musa Agolli”, nr. 35, Tiranë
0699952107 info@foodbank.al
www.foodbank.al

Pjesa 1
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, neni 25 thotë:
“Kushdo ka të drejtën e një standarti jetese të përshtatshëm për shëndetin dhe
mirëqënien e tij dhe të familjes së tij, përfshirë ushqimin, veshjen, strehimin dhe
kujdesin mjekësor dhe shërbimet e nevojshme sociale, si dhe të drejtën për siguri në
rastin e papunësisë, sëmundjes, paaësisë, të qenurit i/e ve, moshës së thyer apo
mungesave të tjera të jetës në rrethana përtej kontrollit të tij/saj.”

Të organizojë aksione mbledhje ushqimi nëpër supermarkete në qytete, komuna,
kompani apo shkolla, etj
Të ripaketojë dhe rishpërndajë ushqimin/pakot nëpërmjet organizatave, komuniteteve,
kishave, soup kitchens, rrjeteve ekzistuese të Shërbimit Social, etj.
Të mbështesë nisjen e Bankave të tjera të Ushqimit në Shqipëri.
Ne e konsiderojmë shumë të rëndësishme që ushqimi t’u shpërndahet njerëzve më
tepër në nevojë. Produktet nuk jepen drejtpërdrejtë por nëpërmjet organizatave që
kanë informacion të saktë mbi gjendjen lokale – ato e dinë se kush është i varfër dhe
kush nuk është.

Food Bank Albania është një organizatë jo-fitimprurëse misioni i së cilës është
“lua kundër tepricave ushqimore dhe sigurimi i ushqimit për të varfërit”. Ajo
është e regjistruar në Gjykatën e Tiranës me vendim nr. 430, datë 01 Tetor 2013.

Ne respektojmë rigorozisht kërkesat e higjenës gjatë transportit dhe në magazinat
tona. Ne nuk e garantojmë ushqimin, pasi mbështetemi në ushqime të dhuruara.

Pothuajse gjysëm milion Shqiptarë jetojnë nën vijën kombëtare të varfërisë.
Ata kanë pothuajse 1 Euro në ditë për shpenzime personale.

Institucionet publike
Kompanitë
Individët

Në Shqipëri, shpenzimi mesatar i ushqimit është 58.5% i buxhetit të familjes.
Sa më i ulët buxheti i familjes, aq më e lartë është përqindja e ushqimit të përditshëm. Por kjo mund të rritet deri në 80% për familjet më në skamje.
Misioni i Fondacionit “Food Bank Albania” është:
Të luojë Varfërinë dhe Mbetjet Ushqimore në Shqipëri. Kjo do të arrihet nëpërmjet
ndërgjegjësimit dhe duke ndërtuar solidaritet midis shoqërisë Shqiptare mbi varfërinë
dhe mbetjet ushqimore.
Vizioni është të ndërtohet një rrjet partnerësh me të njëjtën dëshirë dhe qëllim që do
të mbështetet edhe nga institucionet qeveritare.
Nëpërmjet organizimit të eventeve të solidaritetit dhe ndërgjegjësimit, Food Bank
Albania dëshiron të luajë një rol në edukimin e njerëzve për uljen e varfërisë dhe
ruajtjen e mjedisit.
Në përzgjedhjen e organizatave dhe bizneseve partnerë apo komuniteteve për bashkëpunim, Food Bank Albania nuk gjykon bazuar mbi vlerat dhe besimin, kombësinë
apo origjinën apo racën dhe gjendjen sociale.
Roli i Food Bank Albania është:
Të mbledhë produktet ushqimore falas
Të inkurajojë dhe të magazinojë donacionet
Të ndërhyjë vazhdimisht tek industritë e prodhimit të ushqimit dhe distributorët e
ushqimit me qëllim që të shpëtohen produktet jo të marketueshëm por plotësisht të
përshtatshëm për konsum (pas gabimeve në paketim, gabime në parashikimet e
shitjeve, dëmtime rastësore, etj)
Të ngrejë ndërgjegjësim dhe solidaritet në shoqërinë shqiptare

Food Bank Albania

Organizatat humanitare
Shërbimet sociale

Njerëzit në nevojë

Operacionet e Food Bank Albania mbështeten nga:
Dhurimet e ushqimit
Mbulimi i kostove operacionale nga palë të treta
Pjesëmarrja e vullnetarëve dhe organizatave jo-fitimprurëse
Dhurimet dhe subvencionimet
Dhurimet e materialeve dhe pajisjeve
Koncepti i Bankës së Ushqimit ekziston në të gjithë vendet e Europës dhe funksionon
nëpërmjet punëtorëve vullnetarë.
Si Banka e Parë Shqiptare e Ushqimit, ne bashkëpunojmë ngushtësisht me
FEBA, Federatën Europiane të Bankave të Ushqimit. Ne kemi një rrjet për
mbledhje të shpejtë të ushqimit si dhe organizata partnere shpërndarëse.

Pjesa 2
Një përshkrim i operacioneve të bankave të ushqimit
Veprimtaria e bankave të ushqimit mbështetet në DONACIONET dhe NDARJEN e
ushqimeve.
Janë 4 veprime me të cilat shprehet kjo veprimtari.
1. SIGURIMI i ushqimeve
Një nga qëllimet e Bankave të ushqimit është të luojë kundër tepricave.
Faza e sigurimit, duke operuar në rregulla striktë për higjenën, bën rekuperimin e:
- Tepricave agrokulturore
- Prodhimin e tepërt në sektorin e prodhimit të ushqimeve

