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Αγαπητοί φίλοι,
Η παρούσα ετήσια αναφορά αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση των ποικίλων
δράσεων που αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας τη χρονιά που μας πέρασε, πάντα
στο πλαίσιο του περιορισμού της σπατάλης φαγητού και την καταπολέμηση του
υποσιτισμού στην Ελλάδα.
Η αφοσίωση μας στη συνεχή ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των δράσεων μας
είχε ως αποτέλεσμα να τριπλασιάσουμε την αναλογία προσφερόμενων μερίδων
φαγητού ως προς το κόστος λειτουργίας μας στις 22 μερίδες για κάθε 1€ κόστους και
να ξεπεράσουμε τις 3,7 εκατομμύρια μερίδες φαγητού που σώσαμε & προσφέραμε
το 2015.
Εξίσου σημαντική για την επίτευξη του στόχου μας είναι η πλαισίωση της
παραπάνω κεντρικής δραστηριότητας μας με τα υπόλοιπα προγράμματα μας, τα οποία
αναβαθμίσαμε και αναπτύξαμε περαιτέρω. Σε αυτά προστέθηκε και ένα πρόγραμμα
που οραματιζόμασταν από την αρχή της λειτουργίας μας, το «Μπορούμε στη Λαϊκή»,
που έχει σκοπό την οργανωμένη και συστηματική διάσωση & προσφορά τροφίμων
από τις λαϊκές αγορές.
Το 2015 υπήρξε και μια χρονιά αναγνώρισης του έργου του Μπορούμε από
διάφορους φορείς. Η βράβευση ως «Νησίδα Ποιότητας 2015», η αξιολόγηση με την
ανώτατη βαθμολογία των 4 αστεριών από το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, η επιλογή της πρότασης μας «SavingFood» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε. για ένα διετές πρόγραμμα
ενημέρωσης και μείωσης της σπατάλης φαγητού, και ο έλεγχος χρηστής οικονομικής
διαχείρισης για το έτος 2014 από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers είναι μερικά
τέτοια παραδείγματα.
Η μεγαλύτερη αναγνώριση για εμάς όμως προέρχεται από τους 106 νέους εθελοντές
που μας τίμησαν με την επιλογή του Μπορούμε για την εθελοντική δραστηριότητα
τους, τους εκατοντάδες δωρητές τροφίμων που μας εμπιστεύτηκαν και φέτος, και τους
κοινωφελείς φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας και το 2015 για να μην πάει «καμία
μερίδα φαγητού χαμένη».
Ευχόμαστε το 2016 να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο την επίτευξη του οράματος
του Μπορούμε για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κινήματος μείωσης της σπατάλης
φαγητού και ταυτόχρονα αύξησης της επισιτιστικής στήριξης ανθρώπων σε ανάγκη με
βάση την εθελοντική προσφορά.
Με εκτίμηση,
Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
Διαχειριστής
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01 Οι αριθμοί
Το 2015 ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά για το Μπορούμε, με δυναμική
ποσοτική και ποιοτική αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου των δράσεων μας, τη
δημιουργία νέων προγραμμάτων και τη συνεργασία με εκατοντάδες δωρητές,
κοινωφελείς φορείς-αποδέκτες και υποστηρικτές. Πιο αναλυτικά:
• Αυξήσαμε κατά 290% την προσφορά επισιτιστικής στήριξης σε σχέση με το 2014,
ξεπερνώντας συνολικά τις 3.768.000 μερίδες φαγητού, με εκτιμώμενη αξία άνω
των 5.652.000€.
Το πρώτο τρίμηνο του έτους ο μέσος ημερήσιος όρος ήταν 5.500 μερίδες φαγητού,
ενώ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους ξεπέρασε τις 15.500.
• Τριπλασιάσαμε την αναλογία προσφερόμενων μερίδων φαγητού ανά μονάδα
κόστους λειτουργίας της οργάνωσης μας φτάνοντας τις 22 μερίδες / 1€ σε σχέση
με το 2014
• Είχαμε πάνω από 350 ενεργές μόνιμες και 150 μη μόνιμες γέφυρες / δικτυώσεις
προσφοράς τροφίμων ενώ -πέραν αυτών- εκτελέσαμε περισσότερες από 720 ad
hoc δικτυώσεις τροφίμων
• Αυξήσαμε το ποσοστό «μόνιμων γεφυρών» ως προς το σύνολο των δικτυώσεων
στο 80%, που ισοδυναμεί με αύξηση 41% από το περασμένο έτος
• Επεκτείναμε τη βάση δεδομένων μας με τους δυνητικούς κοινωφελείς φορείςαποδέκτες, η οποία πλέον περιλαμβάνει συνολικά 1.050 φορείς σε όλη την Ελλάδα,
μεταξύ αυτών 353 συσσίτια και 272 κοινωνικές υπηρεσίες / παντοπωλεία

4

• Εκπαιδεύσαμε συνολικά 106 εθελοντές ενώ κατά μέσο όρο 40 εθελοντές μας
στήριζαν σε εβδομαδιαία βάση
• Παρουσιάσαμε την οργάνωση και τις δράσεις μας σε 133 μέσα μαζικής ενημέρωσης
από συνολικά 18 χώρες και πραγματοποιήσαμε 28 παρουσιάσεις / ενημερώσεις
• Υλοποιήσαμε 83 εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν 2.178
μαθητές
• Σώσαμε & προσφέραμε 6.300 κιλά λαχανικών & φρούτων από χωράφια σε όλη
την Ελλάδα σε τοπικούς κοινωφελείς φορείς
• Μετατρέψαμε 43.522€ χρηματικών δωρεών από 5 χώρες σε δωροεπιταγές
σουπερμάρκετ, αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων, οι οποίες δόθηκαν σε 155
ωφελούμενες οικογένειες σε μεγάλη διατροφική ανασφάλεια
• Προσφέραμε τηλεφωνική συμβουλή σε 100 άτομα για σημεία εύρεσης φαγητού
και άλλου είδους βοήθειας
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02 Τα προγράμματα
Η επίτευξη του σκοπού του Μπορούμε για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και
τον περιορισμό του υποσιτισμού στην Ελλάδα προσεγγίζεται ολοκληρωμένα μέσω των
προγραμμάτων της οργάνωσης, που πλέον περιλαμβάνουν:
• τη διάσωση & προσφορά τροφίμων και φαγητού μέσω του μηχανισμού
του Μπορούμε σε διάφορα επίπεδα της επισιτιστικής αλυσίδας («Διάσωση
& Προσφορά Τροφίμων», «Μπορούμε στο Χωράφι», «Μπορούμε στη Λαϊκή»)
• την ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και την ενίσχυση
της πρόληψης κατά του φαινομένου («Πρόγραμμα ενημέρωσης Καμία Μερίδα
Φαγητού Χαμένη», «Μπορούμε στο Σχολείο», «Μπορούμε στη Γειτονιά»)
• την επισιτιστική στήριξη των ανθρώπων με την μεγαλύτερη διατροφική ανασφάλεια
(«Είμαστε Οικογένεια»)

Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων
Το βασικό πρόγραμμα του Μπορούμε έχει σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης
τροφίμων και την αύξηση της επισιτιστικής προσφοράς προς κοινωφελείς φορείς και
τους ωφελούμενους τους, μέσω του πιο εύκολου, γρήγορου, και άμεσου τρόπου, του
μηχανισμού διάσωσης και προσφοράς τροφίμων.
Κάθε τρίμηνο του 2015 παρουσίασε αυξητική τάση ως προς τις προσφερόμενες
μερίδες φαγητού, τον αριθμό των δωρητών και κοινωφελών φορέων-αποδεκτών ενώ
διευρύνθηκε και το είδος των δωρητών φαγητού. Πιο συγκεκριμένα:
• Σώσαμε & προσφέραμε συνολικά 3.768.000 μερίδες φαγητού1, η αξία των οποίων
εκτιμάται σε 5.652.000€ εφόσον υπολογιστεί μια μέση αξία 1,5€ / μερίδα
• Αυξήσαμε κατά 290% την προσφορά επισιτιστικής στήριξης σε σχέση με το 2014
• Το πρώτο τρίμηνο του έτους ο μέσος ημερήσιος όρος ήταν 5.500 μερίδες φαγητού
ενώ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους ξεπέρασε τις 15.500 (το Δεκέμβριο 2015
ξεπέρασε τις 18.000)
• Με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας, αυξήσαμε το ποσοστό
«μόνιμων γεφυρών», δηλαδή τη μόνιμη σύνδεση δωρητή με συγκεκριμένο
1

Δεδομένου ότι οι προσφορές περιλαμβάνουν όλα τα είδη τροφίμων και ότι το Μπορούμε δικτυώνει άμεσα

χωρίς αποθήκευση τροφίμων που επιτρέπει τον υπολογισμό σε κιλά, η ποσοτικοποίηση γίνεται βάσει των
θερμίδων και με κριτήριο: 750 θερμίδες = 1 μερίδα φαγητού
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κοινωφελή φορέα-αποδέκτη με τακτική προσφορά, ως προς το σύνολο των
δικτυώσεων στο 80%, που ισοδυναμεί με αύξηση 41% από το περασμένο έτος
• Τριπλασιάσαμε την αναλογία προσφερόμενων μερίδων φαγητού προς το
κόστος λειτουργίας μας στο 22 μερίδες / 1€, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτή την
αναλογία το κόστος όλων των υπόλοιπων προγραμμάτων του Μπορούμε, που
συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο κόστος λειτουργίας της οργάνωσης
• Το εύρος των δωρητών τροφίμων διευρύνθηκε και περιλαμβάνει πλέον τη
συντριπτική πλειοψηφία των δυνητικών δωρητών τροφίμων, από τον ιδιώτη
μέχρι τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων, από τον αγρότη μέχρι το
σουπερμάρκετ και τη λαϊκή αγορά, από το αναψυκτήριο της γειτονιάς μέχρι τις
μεγαλύτερες αλυσίδες φούρνων και καφέ, σχολεία, εταιρικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, μέχρι και φιλανθρωπικές
οργανώσεις, οι οποίες λόγω αυξημένης προσφοράς προς αυτές μας καλούν να
δικτυώσουμε το πλεόνασμα τους με άλλους κοινωφελείς φορείς που έχουν ανάγκη
Μερικές από τις εξέχουσες και ενδεικτικές δικτυώσεις του 2015 περιγράφονται
παρακάτω:
• 1 σακούλα πορτοκάλια από την κυρία Μαρία στην Κυψέλη στο Άσυλο Ανιάτων
• 85.000 μερίδες φαγητού προσφέρθηκαν από τη γερμανική οργάνωση Aktion
Hilfskonvoy σε 7 φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατόπιν
προετοιμασίας και συνεργασίας με το Μπορούμε
• 10.750 τεμάχια παιδικού γάλακτος από την Frezyderm σε 20 φορείς σε όλη την
Ελλάδα
• 10 κέικ από εταιρεία που κάνει φωτογραφήσεις προϊόντων στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού
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• 14.000 τυρόπιτες και σπανακόπιτες από την Everest σε 14 φορείς στην Αττική
• 5 τόνοι καρπούζια από τον παραγωγό κύριο Αδαμόπουλο στην Κυπαρισσία σε 4
φορείς (Καλαμάτα, Τριφυλία, Ηλεία)
• 50 μερίδες συσκευασμένα τρόφιμα που έμειναν από τους εκθέτες της 2η Διεθνούς
Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών Food Expo Greece στο κοινωνικό παντοπωλείο του
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος
• 935 μερίδες φαγητό από εκδηλώσεις του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού σε όλη
την Ελλάδα
• 60 μερίδες φαγητό από γάμο στο Κορωπί στον οργανισμό Ηλιάνθο
• 244 μερίδες φαγητό από τον παιδικό σταθμό Dorothy Snot στην ΜΚΟ Praksis
• 3.600 λίτρα ελαιόλαδο από την Γαία Τρόφιμα σε 9 φορείς στην Αθήνα
• 11.650 μερίδες γλυκισμάτων από την Γρηγόρης Μικρογεύματα σε 5 φορείς στην
Αθήνα
• 46.608 μερίδες συσκευασμένα τρόφιμα από αποθήκη στη Βουλγαρία της
γερμανικής εισαγωγικής εταιρείες τροφίμων Krini food προς την Τράπεζα Τροφίμων
Θεσσαλονίκης
• 15.642 μερίδες γλυκά από την Sefco Zeelandia σε 6 φορείς στην Αθήνα
• 350 κιλά ντομάτες από παραγωγή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στο Ίδρυμα
Γαλήνη
• 5,6 τόνοι μπανάνες, 1,5 τόνοι ανανάδες από την Chiquita σε 6 φορείς στην Αττική
• 4.000 μήλα, 4.000 πορτοκάλια, 1.000 σαλάτες από την Φρεσκούλης σε 6 φορείς
στην Αττική και 2 στην Θεσσαλονίκη
• 20.000 τεμάχια σοκολατούχο γάλα από την Mars σε 4 φορείς (Πάτρα, Αθήνα,
Θεσσαλονίκη)
• 2,5 τόνοι παξιμάδια από την Τσατσαρωνάκης σε 4 φορείς στην Αθήνα
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Μπορούμε στο Χωράφι
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, όπως
και παγκοσμίως, μένει ανεκμετάλλευτο στο χωράφι, το 2014 δημιουργήσαμε το
«Μπορούμε στο Χωράφι», το πρόγραμμα που έχει ως σκοπό να γεφυρώσει την
περισσευούμενη αγροτική παραγωγή με αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη
στην Ελλάδα.
Το 2015 επιτεύχθηκε η ανάπτυξη της ενημέρωσης γεωγραφικά σε όλη τη χώρα και η
αύξηση της ποσότητας που σώθηκε και προσφέρθηκε σε τοπικούς κοινωφελείς φορείς.
Συνολικά το 2015:
• Σώσαμε και προσφέραμε 6.300 κιλά λαχανικών και φρούτων
• Πραγματοποιήσαμε δράσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως: Αττική, Εύβοια,
Κορινθία, Ηλεία, Βοιωτία, Αρκαδία, Έβρο
• Ανταλλάξαμε γνώσεις και εμπειρίες μέσω της συμμετοχής μας στο
Gleaning Network EU, το πανευρωπαϊκό δίκτυο φορέων gleaning στην Ευρώπη
• Πραγματοποιήσαμε δεκάδες συναντήσεις με αντιπροσώπους αγροτικών
οργανώσεων και φορέων σε όλη την Ελλάδα με χορηγία του Gleaning Network EU
• Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα σε κλαδικές ημερίδες και σε εξειδικευμένα ΜΜΕ
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Μπορούμε στη Λαϊκή
Τον Νοέμβριο δημιουργήσαμε με τη στήριξη των Future Leaders, το νέο πρόγραμμα
μας «Μπορούμε στη Λαϊκή» με σκοπό τη μείωση της σπατάλης του πρωτογενούς
παραγωγικού τομέα μέσω της αξιοποίησης των αδιάθετων προϊόντων από τους
πάγκους των παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές, και στόχο τη διάθεσή τους
υπέρ κοινωφελών φορέων της ίδιας περιοχής για τη στήριξη ατόμων που βρίσκονται
σε διατροφική ανασφάλεια.
Το τελευταίο τρίμηνο του 2015, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πιλοτικές δράσεις
του προγράμματος, κατά τις οποίες:
• Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 δράσεις στις οποίες συγκεντρώθηκαν και
προσφέρθηκαν 1.655 κιλά από φρέσκα φρούτα και λαχανικά
• Εκπαιδεύτηκαν και συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος συνολικά 12
εθελοντές

Πρόγραμμα ενημέρωσης «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη»
Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα πολλαπλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά
και οικονομικά οφέλη της μείωσης της σπατάλης των τροφίμων είναι κρίσιμη για την
ανάδειξη του προβλήματος αλλά και για την αλλαγή των καθημερινών συνηθειών μας.
Το 2015 η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε κυρίως υπό τη μορφή ενημερωτικών
εκδηλώσεων, δυναμικής παρουσίας στα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
παρουσιάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
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Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
• Το διήμερο 10-11 Οκτωβρίου πραγματοποιήσαμε μαζί με μια ομάδα φορέων
και οργανώσεων τη δεύτερη εκδήλωση τύπου «Feeding the 5.000» στην Ελλάδα
με τίτλο «Με-Νου για 5.000» με στόχο την ενημέρωση σχετικά με το θέμα της
σπατάλης τροφίμων
Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος στην Αθήνα, σημείωσε μεγάλη
επιτυχία με τη συμμετοχή πολλών φορέων, οργανώσεων, διάσημων σεφ καθώς
και δεκάδων εθελοντών που προετοίμασαν, μαγείρεψαν και πρόσφεραν πάνω από
6.000 μερίδες φαγητού από λαχανικά που σώθηκαν τις προηγούμενες μέρες από
την Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη
• Συμμετοχή με ενημερωτικό περίπτερο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έκθεση
φωτογραφίας με θέμα τη σπατάλη τροφίμων στο φεστιβάλ «Human Being
Human» του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη (Φεβρουάριος)

Παρουσιάσεις
Σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι η
παρουσίαση του ζητήματος και των λύσεων σε εκδηλώσεις διαφόρων ειδών. Συνολικά,
το 2015 παρουσιάσαμε το Μπορούμε και τις δράσεις του σε 28 εκδηλώσεις με το κοινό
να υπολογίζεται σε μεγαλύτερο των 1.000 ατόμων.
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Μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης
Η παρουσία του Μπορούμε και των δράσεων του στα ΜΜΕ το 2015 ήταν εξαιρετικά
δυναμική καθώς περιελάμβανε:
• 34 άρθρα στον έντυπο τύπο
• 42 παρουσιάσεις στην τηλεόραση
• 19 συμμετοχές σε ραδιοφωνικές εκπομπές
• 38 αναφορές σε διαδικτυακά μέσα
από συνολικά 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία.
Δεκάδες αναφορές σε ΜΜΕ όλων των ειδών έγιναν με αφορμή την εκδήλωση
«Με-Νου για 5.000» το Οκτώβριο στην Αθήνα, ενώ το Μπορούμε παρουσιάστηκε και
στο ντοκιμαντέρ «Εδώ-Έξω» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Στις 20 Ιουνίου το Μπορούμε παρουσιάστηκε σε εφημερίδες όλου του κόσμου
(στην Ελλάδα από Τα Νέα) στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας Impact Journalism
Day για την ανάδειξη εξεχουσών κοινωνικών πρωτοβουλιών και τον Ιανουάριο 2015
δημιουργήσαμε το «blog του Μπορούμε» στην ελληνική εκδοχή της Huffington Post με
στόχο τις τακτικές αναρτήσεις σχετικών άρθρων.
Η σελίδα μας στο facebook έχει ξεπεράσει τα 23.300 likes (χωρίς καμία πληρωμή για
προώθηση αναρτήσεων), τον λογαριασμό μας στο twitter ακολουθούν περισσότεροι
από 4.033 followers και έχουν σταλεί περισσότερα από 2.550 tweets, ενώ το
newsletter μας αποστέλλεται μηνιαίως σε 2.132 αποδέκτες στα ελληνικά και σε 118
αποδέκτες στα αγγλικά (100% οικειοθελής εγγραφή).
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Κατά το 2015, το www.boroume.gr δέχθηκε 74.668 μοναδικούς επισκέπτες ενώ
πλέον παρέχει πληροφορίες για το Μπορούμε σε 4 γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά,
γαλλικά, ιταλικά) με όλες τις μεταφράσεις να πραγματοποιούνται από εθελοντές.
Το 2015 η Όλγα Μαραγκού με την ομάδα της δημιούργησε το πρώτο διαφημιστικό
βίντεο του Μπορούμε.

Μπορούμε στο Σχολείο
Με την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με το θέμα της σπατάλης
φαγητού, του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς είναι προϋπόθεση για την
ανάπτυξη μίας κοινωνίας που θα τις ενστερνίζεται στο μέλλον, το 2015 συνεχίσαμε
δυναμικά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο».
Βασιζόμενοι στις εμπειρίες που αποκτήσαμε από τα προγράμματα που
υλοποιήσαμε το περασμένο έτος, αλλά και την πολύτιμη συμβολή έμπειρων
εκπαιδευτικών, εμπλουτίσαμε το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος με χρήσιμες
πληροφορίες για το θέμα της σπατάλης φαγητού και ποικίλες δραστηριότητες, πάνω
στις σχετικές θεματικές ενότητες.
Κατά τη διάρκεια του 2015 πραγματοποιήσαμε 83 εκπαιδευτικά προγράμματα και
σχολικές δράσεις με στόχο την ενημέρωση σχολείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης
στην Αττική για το πρόγραμμα, όπου συμμετείχαν συνολικά 2.178 παιδιά.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης «Με-Νου για 5.000», που
συνδιοργανώσαμε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2015, πραγματοποιήσαμε ποικίλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών.
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Το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» αποτέλεσε συγχρόνως αφορμή για τη
διοργάνωση επιπρόσθετων δράσεων στα σχολεία όπως:
• δικτύωση και προσφορά περισσευούμενου φαγητού από σχολικές καντίνες
• πραγματοποίηση εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε σχολείο με στόχο την
ευαισθητοποίηση μαθητών και γονιών για θέματα σχετικά με τη σπατάλη φαγητού
• οργάνωση δράσεων συγκέντρωσης τροφίμων από μαθητές
• υλοποίηση δράσεων του προγράμματος «Μπορούμε στη Γειτονιά» από μαθητές

Μπορούμε στη Γειτονιά
Το 2014 δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Μπορούμε στη Γειτονιά» με στόχο την
ενημέρωση όλων των δυνητικών δωρητών τροφίμων εντός μιας γειτονιάς από εθελοντές
του Μπορούμε, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε όσους εθελοντές
αδυνατούν να μας στηρίξουν άμεσα στο Σπίτι του Μπορούμε να συμβάλλουν και αυτοί
δυναμικά στην αύξηση των προσφερόμενων ποσοτήτων φαγητού.
Το 2015 συνολικά 72 εθελοντές (35 από το πρόγραμμα ReGeneration) συμμετείχαν
στο πρόγραμμα δημιουργώντας πάνω από 32 νέες μόνιμες «γέφυρες» προσφοράς
μέσω των οποίων εκτιμάται ότι έχουν σωθεί και προσφερθεί πάνω από 7.000 μερίδες
φαγητού.

Είμαστε Οικογένεια
Σκοπός του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια» είναι η δημιουργία «οικογενειών»
στήριξης από αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν και αυτούς που έχουν διατροφική
ανάγκη σήμερα στην Ελλάδα μέσω μιας διαφανούς και άμεσης διαδικασίας μετατροπής
χρηματικών δωρεών σε δωροεπιταγές σουπερμάρκετ αποκλειστικά για αγορά
τροφίμων, η οποία διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με μηδενικό διαχειριστικό
κόστος για το δωρητή.
Το 2015 συνολικά 43.522€ από 5 χώρες μετατράπηκαν σε δωροεπιταγές
σουπερμάρκετ για την αγορά τροφίμων από 155 ωφελούμενες οικογένειες τριών
δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών (Αχαρνών, Ζωγράφου, Νίκαιας-Ρέντη) και των
Κέντρων Αλληλεγγύης της οργάνωσης «Αλληλεγγύη – Solidarity Now» στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, η οποία υπήρξε και ο βασικός χορηγός του προγράμματος για το 2015
ενώ θα συνεχίσει την ευγενική χορηγία και το 2016.
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03 Οι δράσεις
Εκτός των δράσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων, το Μπορούμε ανέπτυξε
το 2015 ποικίλες δράσεις προσηλωμένες πάντα στο στόχο της μείωσης σπατάλης
φαγητού στην Ελλάδα και την προσφορά επισιτιστικής βοήθειας σε αυτούς που την
έχουν περισσότερο ανάγκη.
Παρακάτω μερικές ενδεικτικές δράσεις της οργάνωσης μας το 2015:
• Διοργάνωση του 2ου ετήσιου γεύματος ανεύρεσης πόρων στη Βαλτιμόρη των
ΗΠΑ, μέσω της οργάνωσης «Friends of Boroume»
• Μαγειρική δράση της ομάδας του Μπορούμε υπό την καθοδήγηση των σεφ από
τα «Μαθήματα Μαγειρικής – Cookery Club» και προσφορά 80 μερίδων στο Κέντρο
Ημέρας Αστέγων της PRAKSIS
• Μαγειρική δράση της ομάδας του Μπορούμε, όπου μαγειρεύτηκαν 200 μερίδες
μπριάμ και προσφέρθηκαν στην οργάνωση «Ο Πλησίον»
• Συναυλία για την ενίσχυση του Μπορούμε στο Braunschweig της Γερμανίας από
την τοπική ελληνο-γερμανική χορωδία
• Οικονομικός έλεγχος της εταιρείας PricewaterhouseCoopers για την πιστοποίηση
ορθής οικονομικής χρήσης για το έτος 2014
• Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για την εφαρμογή του μηχανισμού του
Μπορούμε στο Ντουμπάι
• Συμμετοχή εθελόντριας του Μπορούμε σε αγώνα δρόμου της Νέας Υόρκης με
στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη του Μπορούμε
• Συμμετοχή ομάδας Μπορούμε στον αγώνα «Race for the Cure»
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Οι συνεργασίες μας
• Προώθηση θέσεων Μπορούμε σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και τον
εθελοντισμό στην Ελλάδα κατά:
• την ενημέρωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία
Θεανώ Φωτίου σχετικά με το Μπορούμε, τις δράσεις του, και κυρίως τους
τρόπους ενίσχυσης της προσφοράς μέσω της μείωσης της σπατάλης τροφίμων
(Φεβρουάριος)
• τη συμμετοχή στο Πολιτικό Εργαστήρι «United We Ask» του Vouliwatch
(Μάρτιος)
• τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, κύριο Michael
Roth, ο οποίος επισκέφτηκε το Μπορούμε στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης
του στην Ελλάδα (Απρίλιος)
• τις συναντήσεις με αξιωματούχους των πρεσβειών των ΗΠΑ, της Μεγάλης
Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Καναδά
• Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας
• Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή των Social Impact Awards
• Συνεργασία με το πρόγραμμα ReGeneration για την παροχή εθελοντικών θέσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου, κυρίως για τη στήριξη του προγράμματος «Μπορούμε
στη Γειτονιά»
• Συμμετοχή στο Gleaning Network EU, το δίκτυο που συγκεντρώνει όλες τις ΜΚΟ
που έχουν προγράμματα διάσωσης και προσφοράς περισσευούμενης αγροτικής
παραγωγής από χώρες τις Ε.Ε.
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• Συμμετοχή στο δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων κατά της σπατάλης τροφίμων
Food Surplus Entrepreneurs με έδρα τις Βρυξέλλες
• Συνεργασία με μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, η οποία παρακολούθησε για 3 εβδομάδες τις εσωτερικές διαδικασίες της
οργάνωσης στο πλαίσιο της έρευνας της σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις
στην Ελλάδα
• Συμμετοχή με το Swedish University of Agricultural Sciences σε έρευνα σχετικά με
κοινωνικές επιχειρήσεις στον τομέα της σπατάλης τροφίμων
• Συνεργασία με τον οργανισμό Korea Gap Year για την υποδοχή Κορεατών εθελοντών
στο Μπορούμε

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του Μπορούμε η ομάδα συνεργάστηκε το
2015 με πολλές μικρές και μεγάλες εταιρείες, η εμπιστοσύνη των οποίων μας τίμησε
και φέτος ιδιαίτερα.
Ενδεικτικά:
• Μέσα στο 2015 συνδέσαμε σταδιακά ακόμη 104 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος
με κοντινούς κοινωφελείς φορείς στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης σπατάλης
τροφίμων από τα καταστήματα της εταιρείας, φτάνοντας συνολικά τα 167
• Το 2015 συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το βασικό πρόγραμμα ΕΚΕ της
ΑΒ Βασιλόπουλος με ονομασία «52 εβδομάδες» με συνολικό απολογισμό την
προσφορά:
• 349.225€ σε δωροεπιταγές
• 6.000 σακούλες με τρόφιμα
• 42.353€ από πωλήσεις προϊόντων αλληλεγγύης
• Συνεργασία με την εταιρεία Ben & Jerry’s για την δικτύωση περίπου 14.000 κουτιών
με παγωτό στα πλαίσια του φετινού «Free Cone Day» (Απρίλιος)
• Συνεργασία με την Uncle Ben’s για την υλοποίηση του προγράμματος «30.000
Μερίδες Αγάπης» σε 1.875 ελληνικές οικογένειες, καλύπτοντας 12 Δήμους στην
περιοχή της Αττικής και των μεγαλύτερων πόλεων της Περιφέρειας (Σεπτέμβριος)
• Συνεργασία με την Sefco Zeelandia με στόχο τη στήριξη του Μπορούμε και την
ενημέρωση 2.500 αρτοποιών για τη διάσωση & προσφορά τροφίμων μέσω του
Μπορούμε (Οκτώβριος)
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• Δράσης του e-table.gr με στόχο τη στήριξη οικογενειών με διατροφική ανασφάλεια
μέσω του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια» (Οκτώβριος)
• Για τέταρτη συνεχή χρονιά συντονίσαμε την αποστολή 3.000 πακέτων ενός
πλήρους χριστουγεννιάτικου γεύματος για μια τετραμελή οικογένεια από την ΑΒ
Βασιλόπουλος σε ωφελούμενους 180 δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών όλης της
Ελλάδας (Δεκέμβριος)
• Συνεργασία με την Coca Cola στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Pop Up Store (29/8 6/9) και του Χριστουγεννιάτικου προγράμματος 2015 για τη στήριξη του Μπορούμε
• Συνεργασία με την ΝΟΥΝΟΥ στο πρόγραμμα «Ένα Ποτήρι Γάλα για Κάθε Παιδί» για
την προσφορά 250.000 ποτηριών γάλα σε παιδιά όλη της Ελλάδας (Δεκέμβριος)
Το 2015 συνεργαστήκαμε μεταξύ άλλων και με τις ακόλουθες εταιρείες στην
προσπάθεια μας να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να στηρίξουμε επισιτιστικά
συνανθρώπους σε ανάγκη: ARIA Fine Catering, ΑΝΑΜΕΤ, Βίκος, Boehringer, CCC, Ferro,
Frezyderm, General Mills, Grecotel, Ericsson, Eurobank, IKEA, ISS, JTI, Mapfre, McKinsey,
L’Oreal, Pallas Athena Hotel, Prime Marine, Vivartia-Everest
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Επισκέψεις φορέων
Η στενή συνεργασία μας με τους κοινωφελείς φορείς - αποδέκτες των δωρεών
τροφίμων, που δικτυώνουμε καθημερινά, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βέλτιστη
δυνατή δικτύωση δωρεών και για αυτό το λόγο η τακτική επίσκεψη φορέων αποτελεί
από την αρχή της λειτουργίας μας βασική διαδικασία της οργάνωσης.
Από το καλοκαίρι του 2015, αυτές οι επισκέψεις έχουν αναβαθμιστεί οργανωτικά
καθώς πλέον αποτελούν βασικό συστατικό της εσωτερικής αξιολόγησης φορέων
που δημιουργήσαμε μαζί με την οργάνωση Future Leaders, με στόχο την περαιτέρω
ποιοτική βελτίωση των δικτυώσεων μας.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το 2015 επισκεφθήκαμε 70 κοινωφελείς φορείςαποδέκτες σε όλη την Ελλάδα και αναρτήσαμε στις διαδικτυακές σελίδες μας δεκάδες
άρθρα αναγκών φορέων, από τα οποία υπήρξε ουσιαστική αύξηση της στήριξης τους,
πέρα από τις δωρεές τροφίμων του Μπορούμε.
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04 Η ομάδα
Στην καρδιά του Μπορούμε βρίσκονται οι δεκάδες εθελοντές, συνεργάτες και φίλοι
της οργάνωσης, οι οποίοι προσφέρουν γενναιόδωρα τη στήριξη τους καθημερινά και
χωρίς τους οποίους, τίποτα από όλα τα προαναφερθέντα δεν θα ήταν εφικτό.

Μέλη ομάδας 2015
Μαριαλέντα Αγγέλη, Χάρης Αδρακτάς-Ρέντης, Ανδριανή Αλεξοπούλου, Χρύσα
Αλεξοπούλου, Βένια Αλλαμανή, Δανάη Αλογοσκούφη, Άννα Αμπατζόγλου, Ασπασία
Αναγνώστου, Νίκη Αντύπα, Γιώργος Αντωνάκος, Χριστίνα Βαρβεράκη, Στέλλα Βαρλάμη,
Κατερίνα Βλασσοπούλου, Λίνα Γασπαρινάτου, Άρτεμις Γλάρου, Βέρα Γκούφα, Βασίλης
Γράβαρης, Δημήτρης Διαμάντης, Αγγελική Ευσταθίου, Άγις Ζαβλιάρης, Ειρήνη Ζαφείρη,
Στέλιος Ζέππος, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Μαριλένα Ιβράκη, Βίβιαν Καζάκη, Μαρία
Καλογιάννη, Φρειδερίκη Κάραλη, Έλενα Κατσικάρη, Νέλλη Καραβασίλη, Σήλια Κάπου,
Ελένη Κεσισόγλου, Ιουλία Κοϊνά, Θάνος Κοκκοτός, Ελισάβετ Κόντζαλη, Βαρβάρα
Κοσμίδου, Γαρυφαλλιά Κούβελα, Ηλίας Κουλαρμάνης, Άσπα Κωσταντάκη, Ντίνος
Λουκαΐδης, Νίκος Μακρής, Εύα Μάρκου, Γιώργος Μαχαίρας, Αλέξια Μοάτσου, Φανή
Μοντεσνίτσα, Κατερίνα Μπαράκου, Θεοδώρα Μπένου, Αικατερίνη Νάκου, Ιωάννης
Νερουτσόπουλος, Βέρα Παπαδοπούλου, Ξένια Παπασταύρου, Ανθή Πετρομελίδου,
Νίκος Πολιτάκης, Μίνα Πολυζωγοπούλου, Σοφία Πρίτση, Μιχάλης Ρέκκας, Ελευθερία
Σίντρου, Νότα Σκλαβούνου, Μαρίνα Σπυρίδωνος, Ολίβια Στάη, Μαρία Συμώνη Σταγάκη,
Αγγελική Σταμέλου, Παναγιώτα Τράκα, Μαριά Ιωάννα Τσουράπα, Γιούλη Τσουροπλή,
Μαρία Φωτάκη, Έμιλυ Χαρίτου, Φιλομήλα Χριστήδου, Χριστίνα Χρυσούλα, Ντία
Χωραφά
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Εκπαίδευση
• Το 2015 εκπαιδεύσαμε 106 νέους εθελοντές ενώ κατά μέσο όρο 40 εθελοντές μας
στήριζαν σε εβδομαδιαία βάση
• Η εσωτερική διαδικασία εκπαίδευσης αναβαθμίστηκε μέσα στο έτος με στόχο να
αυξήσει την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης σε αυτόν τον τομέα και κυρίως να
βελτιώσει το ποιοτικό επίπεδο της διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε
επίσης ο «Οδηγός Εκπαιδευτή Εθελοντών», ο «Οδηγός Εκπαίδευσης Entersoft» ενώ
βελτιώθηκε και ο «Οδηγός Εθελοντή».
• Πραγματοποίηση μηνιαίου internship ιδρυτικού μέλους του Μπορούμε στην
οργάνωση City Harvest στη Νέα Υόρκη, με χορηγία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην
Ελλάδα
• Το 2015 την ομάδα μας υποστήριξαν για ορισμένο χρόνο και στο πλαίσιο της
πρακτικής άσκησης τους, 2 φοιτήτριες του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, 1
υπάλληλος από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
και 1 υπάλληλος μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος
«Voucher»
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Βραβεύσεις
Το Μπορούμε βαθμολογήθηκε με 4 αστέρια (υψηλότερη βαθμίδα) στην
αξιολόγηση του προγράμματος ΘΑΛΗΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την πρώτη
μεγάλη προσπάθεια αξιολόγησης ΜΚΟ που γίνεται στην Ελλάδα, με κύρια στοιχεία
αξιολόγησης την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση και τη διαφάνεια.
Επίσης, το 2015 το Μπορούμε βραβεύτηκε από τους παρακάτω φορείς:
• Δήμος Χαλανδρίου (11 Μαρτίου)
• Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμΕΑ «Η Ελπίδα» (13 Ιουνίου)
• Responsible Business Awards για 2 προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
μαζί με την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (15 Σεπτεμβρίου)
• Κίνηση Πολιτών με το βραβείο «Νησίδα Ποιότητας 2015» (23 Νοεμβρίου)
• Δήμος Τρικκαίων (18 Δεκεμβρίου)
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05 Οι χορηγοί
Όλη η δραστηριότητα του Μπορούμε στηρίζεται 100% σε ιδιωτική χρηματοδότηση,
η οποία προέρχεται από κοινωφελή ιδρύματα, χορηγίες εταιρειών και ιδιωτών υπό τη
μορφή χρηματικής στήριξης ή στήριξης σε είδος. Αξίζει να σημειωθεί πως, εκτός από
αυτούς που αναφέρονται παρακάτω, μας στήριξαν ακόμη πολλοί χορηγοί, οι οποίοι
επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι.

Υποστηρικτές:
• ΑΒ Βασιλόπουλος
• ΑμΚΕ «ΒΑΠΟΡΙ»
• Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτση
• Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
• ΛΥΔΑ
• Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα
• Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών
• Τράπεζα Πειραιώς
• AWB
• The Coca-Cola Company
• Communaute Hellenique de Paris (Γαλλία)
• Gleaning Network EU (Μεγάλη Βρετανία)
• Friends of Boroume (ΗΠΑ)
• Marathon Team Greece, Maria Polyzou
• The Hellenic Initiative
• Hug, Eva & Koni (Ελβετία)
• Kamberis, Achilles (Γερμανία)
• Petrakis, Kyntia (Καναδάς)
• Schwarz, Antonis (Γερμανία)
• Verykios, Sofia (Ουγγαρία)
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Χορηγίες σε είδος / υπηρεσίες:
• Aegean Airlines
• AXA Ασφαλιστική
• Design Kinks
• Entersoft
• ΙΚΕΑ
• Kyriakides Georgopoulos Law Firm
• Philanthropy.gr
• PricewaterhouseCoopers
• Revival Consulting Services
• ΑΒ Βασιλόπουλος
• Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ
• Μαθήματα Μαγειρικής – Cookery Club
• Όλγα Μαραγκού (βίντεο Μπορούμε)
• Πρεσβεία του Καναδά
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