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Plan

• Co to takiego (Aga)

• W Niemczech (Karo)

• W Polsce/Warszawie (A & K)

• Czas na pytania i odpowiedzi!
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Warszawa



Co to takiego…
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Co to? 

• Ruch, niesformalizowana inicjatywa oparta 

całkowicie na wolontariacie 

• (= prawie bez pieniędzy)

• Swobodne dzielenie się jedzeniem wszystkich ze 

wszystkimi 

• Ratowanie jedzenia przed wyrzuceniem
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Po co? Żeby…
• zmniejszyć marnowanie 
• uświadamiać ludzi
• uczyć dzielić się jedzeniem
• używać zmysłów (Czy to dobre?)
• wspierać mniej zamożnych

• Z radości dzielenia się!
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Jak? 

• Uzupełnić rolę banków żywności

• Mniejsza skala

• Lokalnie

• Większa elastyczność

• Przeterminowane produkty

• Dla każdego, bez względu na dochody

• Między freeganizmem a bankiem
żywności
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Działania:
1. Punkty wymiany jedzenia – lodówki, regały, www
2. Współpraca z organizacjami dla potrzebujących
3. Współpraca z mniejszymi sklepami i restauracjami
4. Popularyzacja wiedzy na temat daty przydatności i 

minimalnej trwałości
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Punkty wymiany jedzenia

Małe - wspólnotowe: blok, osiedle, akademik
Średnie - otwarte dla wszystkich: popularne lokale 
Większe: biblioteki, uczelnie, budynki publiczne,
korporacyjne



9
Warszawa

Punkty wymiany jedzenia cd.

Ruchome – rowerowe
On-line – zgłoszenia od sklepów, piekarni, restauracji, cateringów

(w Wwie?) Dedykowane bezdomnym: dworce, za Empikiem, …
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Skąd jedzenie? 
• Od mieszkańców miasta
• Z konferencji po cateringach 
• Ze sklepów osiedlowych
• Z restauracji 

• To nie jest projekt frigański
• Nie bierzemy darowizn 



Korzyści dla sklepów

• Dobre sumienie

• Info, że nie wyrzucają (jeśli chcą)

• Oszczędności na wywozie odpadów

• (Oszczędności przy selekcji produktów)

11
Warszawa



12
Warszawa

Dla kogo jedzenie? 

Dla każdego, kto chce! 
• Mieszkańców miasta
• Studentów 
• Osób potrzebujących 
• Zapracowanych 

korposzczurów w ich 
siedzibach

• Dla mnie 
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w Niemczech
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Szafki/lodówki
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Rodzaje użytkowników

• Dzielący się jedzeniem (foodsharer)

• Ratownicy/czki (foodsaver)

• Odpowiedzialni/ne za
• Lodówkę

• Sklep/punkt odbioru

• Ambasadorzy/rki dzielnicy/miasta/regionu

• „Zarząd” (orga team)
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Dzielenie się - foodsharer

Koszyki:
- Dawanie
- Branie

Używanie lodówek i 
szafek

Spotkania
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Ratowanie - foodsaver

Odbieranie 
jedzenia!

Lokalna aktywność 
organizacyjna 

Dystrybucja

Spotkania w regionie
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Zasady

• Profesjonalizm!

• Punktualność

• Rzetelność – 100% umówionych odbiorów

• Uprzejmość, sympatyczność

• Szczerość

• Dyskrecja

• Czystość

• Tak, by sklepom było jak najłatwiej
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Prawne

• Osoby prywatne!

• Na własną odpowiedzialność – podpisanie 
oświadczenia

• Na życzenie sklepu – oświadczenie odbioru

• Przekazanie innym – prywatnie

• Wszystko bez pieniędzy 

• Ew. małe zrzutki
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System niemiecki
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Yunity
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w Polsce/Warszawie
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Plany najbliższe 1:  

 Uruchamiamy punkty z 
jedzeniem, na początek kilka 

 Jak zaczną działać dobrze 
ruszamy ze sklepami 

 Mamy od pewnej sieci 
kawiarni chęć nawiązania 
współpracy (ok. 200 kanapek 
dziennie)
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Plany najbliższe 2:  

 Mamy już 3 lodówki
 Szukamy ludzi i działamy
 Grupa na fb dla zaangażowanych
 Integrujemy się 
 Dzielimy się na zespoły do poszczególnych spraw
 Nagłaśniamy w mediach dopiero jak już będziemy 

działać choć z kilkoma punktami  

 Wpisujcie się na listę kontaktową z adnotacją co 
chcecie robić 
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1. Osoby, które znajdą lokalizacje na punkty z jedzeniem 
2. Opieka nad punktami z jedzeniem   

3. Serwis lodówek i regałów (załatwić bezpłatny serwis od firm, od 
praktykantów, wolontariat pracowniczy)

4. Pozysk lodówek i regałów

5. Potem: Foodsaverzy/rki – odbieranie jedzenia

6. Promotorzy/rki jedzenia:  
Wymyślenie sprawnego systemu promocji jedzenia, które właśnie trafiło do 
punktów. Gdzie zamieszczać info o jedzeniu – facebook, fanpage, grupa, 
specjalna aplikacja, wszelkie możliwe grupy, portale? Jak często zamieszczać 
alerty o nowym jedzeniu? Kto powinien zamieszczać alerty o jedzeniu? 
Koordynowanie i promowanie jedzenia według wymyślonego sposobu. 
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7. Tworzenie materiałów promocyjnych: 
Grafiki i infografiki – zasady dla foodsaverów/ek, dla osób 
przynoszących jedzenie, dla korzystających z jedzenia, Wszelkich 
materiałów promujących akcję m.in. banery, grafiki, spoty, filmy, wlepki 
itp. (na fb, www, itp.) Mamy dużo materiałów do wykorzystania. 
Grafik , Coppywritter, Redaktor, Filmowiec, Social media spec 

8. Promocja akcji:
Inicjowanie publikacji w tv, radio, prasie itp.  
Pozysk bezpłatnych powierzchni reklamowych do wieszania banerów 
www
Organizacja konferencji 31 maja 2016
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9. Logistyka 
Koordynacja transportu i transport: Kiedy trzeba przewieźć jedzenie  
samochodem, rowerem,  do organizacji , do punktu 

10. Współpraca z organizacjami dla potrzebujących 

11. Współpraca ze sklepami i restauracjami – odbiory i budowanie relacji
Zasady odbioru 
Koordynacja odbioru 
Relacje ze sklepem 
Koordynacja kolejnych osób – odbierających i przekazujących żywność

12. Tłumaczenia z niemieckiego!



Warszawa

Linki

• https://foodsharing.de/

• https://project.yunity.org/

• http://wiki.lebensmittelretten.de/

• https://www.facebook.com/Foodsharing-
Warszawa-179915245714390/

• https://www.facebook.com/Foodsharing-Polska-
1680819668874381
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