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Εισαγωγή
Αγαπητοί φίλοι του Μπορούμε,
Το 2016 υπήρξε μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά για την οργάνωση μας κατά την οποία σχεδόν
διπλασιάσαμε την ποσότητα φαγητού που σώσαμε & προσφέραμε σε όλη την Ελλάδα σε περισσότερες από
7 εκατομμύρια μερίδες φαγητού, αυξάνοντας παράλληλα την αναλογία προσφερόμενων μερίδων
φαγητού ως προς το κόστος λειτουργίας μας στις 40 μερίδες για κάθε 1€ κόστους.
Το παραπάνω κόστος λειτουργίας συμπεριλαμβάνει επίσης όλες τις άλλες δράσεις του Μπορούμε, πάντα
στο πλαίσιο των στόχων της μείωσης της σπατάλης φαγητού και της αύξησης της επισιτιστικής προσφοράς.
Στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα προστέθηκαν το 2016:
 το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα «SavingFood», μέσω του οποίου δημιουργούμε –μεταξύ άλλων- μια
διαδικτυακή πλατφόρμα ενίσχυσης του μοντέλου διάσωσης και προσφοράς τροφίμων του Μπορούμε
 ο «Λαχανόκηπος του Μπορούμε», δηλαδή η καλλιέργεια παραχωρούμενων εκτάσεων με στόχο την
εκπαίδευση παιδιών, την προώθηση του εθελοντισμού και την προσφορά φρέσκων λαχανικών σε
τοπικούς κοινωφελείς φορείς
Το 2016 υπήρξε επίσης μια χρονιά αναγνώρισης και βράβευσης του Μπορούμε για τον κοινωνικό
αντίκτυπο των δράσεων μας. Η μεγαλύτερη βράβευση για εμάς βρίσκεται ασφαλώς στην εμπιστοσύνη που
μας έδειξαν οι πολλές εκατοντάδες ιδιώτες και εταιρικοί δωρητές τροφίμων, οι εκατοντάδες κοινωφελείς
φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας για την παραλαβή αυτών των τροφίμων, οι χορηγοί του Μπορούμε,
και κυρίως οι δεκάδες εθελοντές που επέλεξαν την οργάνωση μας για να προσφέρουν γενναιόδωρα το
χρόνο και τις δεξιότητες τους ώστε να υποστηρίξουν τις δράσεις μας.
Ξεκινάμε το 2017 με πολλή ενέργεια και δημιουργικότητα με στόχο 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 & Άλια Μοάτσου
Διαχειριστές
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Το 2016 ήταν ακόμη 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:






Οι Αριθμοί
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Αυξήσαμε κατά 187% την προσφορά επισιτιστικής στήριξης σε
σχέση με το 2015, ξεπερνώντας συνολικά τις 7.067.000 μερίδες
φαγητού, δηλαδή περισσότερες από 19.000 μερίδες / ημέρα
κατά μέσο όρο, με εκτιμώμενη αξία άνω των 10.600.000€ (με
υπόθεση κόστους: 1,5€ / μερίδα)
Διπλασιάσαμε σε σχέση με το 2015 την αναλογία
προσφερόμενων μερίδων φαγητού ανά μονάδα κόστους
λειτουργίας της οργάνωσης μας φτάνοντας τις 40 μερίδες / 1€
λειτουργικού κόστους
Είχαμε πάνω από 500 ενεργές «γέφυρες» δικτύωσης τακτικής
προσφοράς τροφίμων και επιπλέον εκτελέσαμε 932 ad hoc
δικτυώσεις τροφίμων
Εκπαιδεύσαμε συνολικά 144 εθελοντές, ενώ κατά μέσο όρο 50
εθελοντές μας στήριζαν σε εβδομαδιαία βάση
Επισκεφθήκαμε 52 κοινωφελείς φορείς-αποδέκτες σε όλη την
Ελλάδα
Παρουσιάσαμε την οργάνωση και τις δράσεις μας σε 91 μέσα
μαζικής ενημέρωσης από συνολικά 12 χώρες, για ένα μήνα
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια μετέδιδαν το τηλεοπτικό
και το ραδιοφωνικό σποτ του Μπορούμε, πραγματοποιήσαμε
34 παρουσιάσεις / ενημερώσεις, δώσαμε 3.200 ενημερωτικά
sous-plats με το μήνυμα του Μπορούμε σε 15 χώρους εστίασης,
48 εταιρείες χρησιμοποίησαν το Αυτοκόλλητο του Μπορούμε
σε 346 καταστήματα τους δηλώνοντας «Μέλη του Δικτύου
Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων» του Μπορούμε για το 2016
Υλοποιήσαμε 131 εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία
συμμετείχαν 3.306 μαθητές
Σώσαμε & προσφέραμε πάνω από 22 τόνους φρέσκων
λαχανικών και φρούτων από 5 λαϊκές αγορές της Αττικής με τη
βοήθεια 76 εθελοντών
Σώσαμε & προσφέραμε 7.100 κιλά λαχανικών και φρούτων από
χωράφια σε όλη την Ελλάδα σε τοπικούς κοινωφελείς φορείς
Μετατρέψαμε 42.736,75€ χρηματικών δωρεών από 3 χώρες σε
δωροεπιταγές σουπερμάρκετ, αποκλειστικά για την αγορά
τροφίμων, οι οποίες δόθηκαν σε 836 ωφελούμενους σε μεγάλη
διατροφική ανασφάλεια
Δεχθήκαμε 8 βραβεία από κοινωφελείς φορείς και
διαγωνισμούς
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ΤαΤαπρογράμματα
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 στη Λαϊκή»,
«Μπορούμε στο Χωράφι», «SavingFood»)
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», «Λαχανόκηπος του Μπορούμε»)
την επισιτιστική στήριξη των ανθρώπων με τη 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.
Το 2016, όπως και κάθε χρόνο από τη δημιουργία του Μπορούμε, υπήρξε μια δυναμική αύξηση 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 7.067.954 μερίδες φαγητού (1 μερίδα = 700 θερμίδες), η αξία των
οποίων εκτιμάται σε 10.601.931€ εφόσον υπολογιστεί μια μέση αξία 1,5€ / μερίδα
Αυξήσαμε κατά 187% την προσφορά επισιτιστικής στήριξης σε σχέση με το 2015
Ο ημερήσιος μέσος όρος για όλο το 2016 ήταν 19.364 μερίδες φαγητού, ενώ το τελευταίο τρίμηνο
ξεπέρασε τις 24.000 μερίδες
Διπλασιάσαμε την αναλογία προσφερόμενων μερίδων φαγητού προς το κόστος λειτουργίας μας στο
40 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
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Σώσαμε & προσφέραμε συνολικά
7.067.954 μερίδες φαγητού





Είχαμε πάνω από 500 ενεργές «γέφυρες» δικτύωσης τακτικής προσφοράς τροφίμων και επιπλέον
εκτελέσαμε 932 ad hoc δικτυώσεις τροφίμων
Επεκτείναμε τη βάση δεδομένων μας με τους δυνητικούς κοινωφελείς φορείς-αποδέκτες, η οποία
πλέον περιλαμβάνει συνολικά 1.200 φορείς σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών 355 συσσίτια και 275
κοινωνικές υπηρεσίες / παντοπωλεία
Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας, αυξήσαμε το ποσοστό «μόνιμων γεφυρών»,
δηλαδή τη μόνιμη σύνδεση δωρητή με συγκεκριμένο κοινωφελή φορέα-αποδέκτη με τακτική
προσφορά ως προς το σύνολο των δικτυώσεων, στο 84%

Μερικές εξέχουσες και ενδεικτικές δικτυώσεις περιγράφονται παρακάτω:













20 τόνοι μπανάνες από εισαγωγική εταιρεία στο Αίγιο δόθηκαν σε 11 φορείς
16 τόνοι καρπούζια από την Εταιρεία Λαλανίτης, φορτώθηκαν από εθελοντές του «Πλησίον» σε
φορτηγό που χορηγήθηκε από την ΑΒ Βασιλόπουλος και προσφέρθηκαν στην Τράπεζα Τροφίμων
Αθήνας και άλλους 5 κοινωφελείς φορείς στην Αττική και Χαλκίδα
264.000 πίτες για σουβλάκια από την εταιρεία Elviart προσφέρθηκαν σε 13 κοινωφελείς φορείς
36.000 ικαριώτικα κουλουράκια που περίσσεψαν από προωθητική ενέργεια της Aegean Airlines
προσφέρθηκαν σε 5 κοινωφελείς φορείς της Αττικής
1,2 τόνοι ρυζιού και σάλτσας από την Mars Hellas προσφέρθηκαν με αφορμή τη συμμετοχή υπαλλήλων
της εταιρείας στο «Μαραθώνιο Αθήνας 2016» δόθηκαν σε 7 φορείς σε όλη την Ελλάδα
5.957 τεμάχια γάλα και παιδική κρέμα σε σκόνη από την εταιρεία Frezyderm προσφέρθηκαν προς
κοινωφελείς φορείς που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες
1.110 μερίδες φαγητού που περίσσεψαν κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πανεπιστημιακού
Πρωταθλήματος Debate στη Θεσσαλονίκη προσφέρθηκαν στο ΚΕΘΕΑ
1.000 σαλάτες από την εταιρεία Φρεσκούλης, οι οποίες προσφέρθηκαν σε 4 κοινωφελείς φορείς της
Θεσσαλονίκης
80 πακέτα φαγητού (σαλάτα, μερίδα φαγητό και γλυκό) από το σχολείο Saint Catherine’s δικτυώθηκαν
με την Κοινωφελή Επιχείρηση Μεταμόρφωσης
200 κουτιά με αρτοσκευάσματα που ετοίμασε φούρνος στη Ραφήνα μετά από επιθυμία πελάτη του για
να δοθούν σε πρόσφυγες προσφέρθηκαν μέσω του κοινωφελούς φορέα «Ο Πλησίον»
2 παλέτες με πορτοκάλια από την εταιρεία Skroutz προσφέρθηκαν στο Κέντρο Προσφύγων Ελληνικού
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3 φίλες μαγείρεψαν στο Νέο Ηράκλειο και πρόσφεραν φαγητό για 5 οικογένειες στην Ιερά Μονή
Τιμίου Σταυρού
190 μερίδες που μαγειρεύτηκαν στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα δόθηκαν στο Λύρειο Ίδρυμα
960 μερίδες φαγητού σώθηκαν και προσφέρθηκαν από 7 εκδηλώσεις και το Metropolitan Expo στα
πλαίσια της έκθεσης «Ποσειδώνια 2016»
45 μερίδες φαγητού από γάμο στο Ξυλόκαστρο δόθηκαν στο Οικοτροφείο Προοπτική
36 κιλά φακές και 22 κιλά φασόλια που συγκεντρώθηκαν στη «Βραδιά του Ερευνητή» του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος προσφέρθηκαν στον Φάρο Ελπίδας

Πρόγραμμα ενημέρωσης «Καμία Μερίδα Φαγητού
Χαμένη»
Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα πολλαπλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της
μείωσης της σπατάλης τροφίμων είναι κρίσιμη για την ανάδειξη του προβλήματος αλλά και για την αλλαγή
των καθημερινών συνηθειών μας.
Το 2016 η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε κυρίως υπό τη μορφή ενημερωτικών δράσεων και
παρουσιάσεων, της δυναμικής παρουσίας στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενημερωτικές Δράσεις
 Παρουσίαση του Μπορούμε και τις δράσεις του σε 34 εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη μείωση της σπατάλης φαγητού στο








πλαίσιο του προγράμματος IKEA Family
48 εταιρείες δέχθηκαν να προβάλλουν σε 346 καταστήματα τους το αυτοκόλλητο «Μέλος του Δικτύου
Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων Μπορούμε 2016» ως απόδειξη της έμπρακτης συνεισφοράς
3.200 sous-plats με το μήνυμα του Μπορούμε σε 15 χώρους εστίασης
Δημιουργία νέου newsletter, χορηγία των DDB και Tribal, με τη στήριξη της Moosend
Δημιουργία νέου σελιδοδείκτη, χορηγία των DDB και Tribal
Δημιουργία νέου ενημερωτικού φυλλαδίου Μπορούμε, χορηγία των DDB και Tribal
Εκκίνηση δημιουργία νέας ιστοσελίδας «Μπορούμε», χορηγία της Atcom
Δημιουργία λήμματος «Μπορούμε» στην ελληνική έκδοση της Wikipedia
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3.200 sous-plats Μπορούμε
σε 15 χώρους εστίασης

Μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης
Η παρουσία του Μπορούμε και των δράσεων του στα ΜΜΕ το 2016 ήταν δυναμική καθώς περιελάβανε:





22 άρθρα στον έντυπο τύπο
13 παρουσιάσεις στην τηλεόραση
11 συμμετοχές σε ραδιοφωνικές εκπομπές
45 αναφορές σε διαδικτυακά μέσα

από συνολικά 13 διαφορετικές χώρες.
Αναφορές του Μπορούμε έγιναν επίσης σε δεκάδες ΜΜΕ σε όλον τον κόσμο με αφορμή την έκδοση του
βιβλίου «Taste of Greece» της Tatiana Blatnik και Diana Farr-Louis ενώ για ένα μήνα, τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά κανάλια μετέδιδαν το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ του Μπορούμε με το μήνυμα
«Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη».
Η σελίδα μας στο Facebook έχει ξεπεράσει τα 26.850 likes (χωρίς καμία πληρωμή για προώθηση
αναρτήσεων), τον λογαριασμό μας στο Twitter ακολουθούν περισσότεροι από 4.343 followers, τον
αντίστοιχο στο Ιnstagram 556, ενώ το newsletter μας αποστέλλεται μηνιαίως σε 2.783 αποδέκτες στα
ελληνικά και τα αγγλικά (100% οικειοθελής εγγραφή).
Το 2016, το www.boroume.gr δέχθηκε 62.301 μοναδικούς επισκέπτες παρέχοντας πολλές χρήσιμες
πληροφορίες γύρω από το θέμα της σπατάλης τροφίμων στα ελληνικά και αγγλικά με όλες τις
μεταφράσεις να πραγματοποιούνται από εθελοντές.
Μπορούμε, Αναφορά Δράσης 2016
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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 2016 συνεχίσαμε δυναμικά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο».

Τα προγράμματα

Κατά τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιήσαμε 131 εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικές δράσεις με
στόχο την ενημέρωση σχολείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης στην Αττική για το πρόγραμμα, όπου
συμμετείχαν συνολικά 3.306 παιδιά.
Το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» αποτέλεσε συγχρόνως αφορμή για τη διοργάνωση
επιπρόσθετων δράσεων στα σχολεία όπως:






δικτύωση και προσφορά περισσευούμενου φαγητού από σχολικές καντίνες
οργάνωση δράσεων συγκέντρωσης τροφίμων από μαθητές
υλοποίηση δράσεων του προγράμματος «Μπορούμε στη Γειτονιά» από μαθητές
οργάνωση γεύματος με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη του Μπορούμε από oμάδα
μαθητών του προγράμματος IB του Κολλεγίου Αθηνών
συμμετοχή στο blog "Meet the need", το οποίο ετοίμασαν μαθητές Λυκείου για να κοινοποιούν
ανάγκες κοινωφελών φορέων

3.306 παιδιά
συμμετείχαν
στο πρόγραμμα
«Μπορούμε
στο Σχολείο»
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Μπορούμε στη Λαϊκή
Το 2016 ήταν το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του
προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξε
μια αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων
λαϊκών αγορών, και ως αποτέλεσμα αυτού, μια
σταδιακή αύξηση στην ποσότητα φρέσκων
προϊόντων που σώσαμε & προσφέραμε.

Τα προγράμματα

Σκοπός του «Μπορούμε στη Λαϊκή» είναι η μείωση
της σπατάλης του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα
μέσω της αξιοποίησης των αδιάθετων προϊόντων από
τους πάγκους των παραγωγών και εμπόρων στις
λαϊκές αγορές, και η διάθεση τους υπέρ κοινωφελών
φορέων της ίδιας περιοχής για τη στήριξη ατόμων
που βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια.
Συνολικά το 2016:




Πραγματοποιήσαμε 102 δράσεις σε 5 λαϊκές
αγορές, μέσω των οποίων σώσαμε &
προσφέραμε 22.382 κιλά φρέσκων φρούτων
και λαχανικών σε τοπικούς κοινωφελείς φορείς
Εκπαιδεύσαμε 76 εθελοντές που συμμετείχαν
στις δράσεις του προγράμματος
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Πρόγραμμα SavingFood
Το 2016 ξεκίνησε, από κοινού με συνολικά επτά εταίρους από τέσσερις χώρες, η συμμετοχή μας στο
ευρωπαϊκό έργο «SavingFood», το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα
και την καινοτομία «Horizon 2020».
Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα διευκολύνει την
αναδιανομή περισσευούμενων τροφίμων προς όφελος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσω της
ανάπτυξης μιας δικτυωμένης κοινότητας δωρητών, κοινωφελών φορέων και εθελοντών, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή στάσης του ευρύτερου κοινού σχετικά με
το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων.

Τα προγράμματα

Δημιουργήσαμε 5 ενημερωτικά
βίντεο για τη σπατάλη τροφίμων
Συνολικά το 2016:










Πραγματοποιήσαμε 2 εργαστήρια μελλοντικών συμμετεχόντων στην πλατφόρμα (δωρητές,
αποδέκτες, εθελοντές)
Δημιουργήσαμε 5 ενημερωτικά βίντεο σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και το πρόγραμμα
SavingFood
Δημιουργήσαμε εργαλείο υπολογισμού κόστους σπατάλης τροφίμων για δωρητές
Δημιουργήσαμε σήματα επιβράβευσης δωρητών, αποδεκτών, εθελοντών
Διεξαγάγαμε διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σπατάλη
τροφίμων και το ενδιαφέρον συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις αναδιανομής τροφίμων για
κοινωφελή σκοπό
Διεξαγάγαμε έρευνα μέσω συνεντεύξεων με δυνητικούς δωρητές τροφίμων και κοινωφελείς
φορείς-αποδέκτες σχετικά με το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο δίκτυο του Μπορούμε, καθώς και
στη δικτυωμένη κοινότητα που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος SavingFood
Εκπονήσαμε σχέδιο για την πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα της πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί
στο πλαίσιο του προγράμματος

Μπορούμε, Αναφορά Δράσης 2016
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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.
Συνολικά το 2016:

Τα προγράμματα



Σώσαμε & προσφέραμε 7.100 κιλά λαχανικών και φρούτων από χωράφια σε όλη την Ελλάδα σε
τοπικούς κοινωφελείς φορείς
Πραγματοποιήσαμε 3 δράσεις συγκομιδής λαχανικών και φρούτων, στις οποίες συμμετείχαν 45
εθελοντές

Σώσαμε πάνω από 7 τόνους λαχανικών &
φρούτων από χωράφια σε όλη την Ελλάδα
Λαχανόκηπος του Μπορούμε
Το 2016 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Λαχανόκηπος του Μπορούμε» με στόχο την εκπαίδευση νέων
παιδιών στη βιολογική καλλιέργεια, την προώθηση του εθελοντισμού και τη στήριξη κοινωφελών φορέων
μέσω της δωρεάς των τροφίμων που θα καλλιεργούμε από αναξιοποίητες εκτάσεις που μας
παραχωρούνται προς αυτόν τον σκοπό.
Ο πρώτος λαχανόκηπος μας δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Αρτέμιδας-Σπάτων, ο οποίος μας
παραχώρησε μέρος του τοπικού δημοτικού λαχανόκηπου, και με την υποστήριξη χορηγών που κάλυψαν
τα λειτουργικά έξοδα (σπόροι, εργαλεία, λιπάσματα, γεωπόνος, κλπ.) καθώς και τη βοήθεια δεκάδων
εθελοντών που συμμετείχαν σε όλες τις καλλιεργητικές εργασίες, συγκομίσαμε το καλοκαίρι περισσότερα
από 500 κιλά πατάτας, τα οποία προσφέραμε στους ωφελούμενους του τοπικού δημοτικού κοινωνικού
παντοπωλείου.
Κατόπιν της αρχικής επιτυχημένης προσπάθειας, συνεχίσαμε με τη συμμετοχή των τοπικών δημοτικών
σχολείων στην καλλιέργεια χειμερινών λαχανικών, τα οποία και θα συγκομίσουμε τους πρώτους μήνες
του 2017.
Μπορούμε, Αναφορά Δράσης 2016
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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.
Συνολικά το 2016:




42.736,75€ από 3 χώρες μετατράπηκαν σε δωροεπιταγές σουπερμάρκετ για την αγορά τροφίμων
836 ωφελούμενοι ήταν οι αποδέκτες των δωροεπιταγών
Συνεργαστήκαμε με 4 δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες (Αχαρνών, Ζωγράφου, Νίκαιας-Ρέντη,
Περάματος) και τα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης «Αλληλεγγύη – Solidarity Now» στην
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η οποία υπήρξε και ο βασικός χορηγός του προγράμματος

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στο πλαίσιο των στόχων του Μπορούμε για τη μείωση της σπατάλης φαγητού και την αύξηση της
επισιτιστικής προσφοράς, το 2016 συνεργαστήκαμε με πολλές εταιρείες για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ενδεικτικά το 2016:







Ολοκληρώσαμε τη σύνδεση των καταστημάτων ΑΒ Βασιλόπουλος με κοντινούς κοινωφελείς φορείς
στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης σπατάλης τροφίμων από τα καταστήματα της εταιρείας,
φτάνοντας συνολικά τα 230 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα
Συνεργαστήκαμε με την Coca-Cola στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Pop Up Store και του
Χριστουγεννιάτικου προγράμματος
Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το ετήσιο πρόγραμμα πλήρους κάλυψης των αναγκών σε λαχανικά και
φρούτα 10 κοινωφελών φορέων (245 παιδιά) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την Eurocatering –
Φρεσκούλης
Συνεχίσαμε για τρίτη συνεχή χρονιά τη συνεργασία μας με την ΑΒ Βασιλόπουλος στο πρόγραμμα
«52 εβδομάδες» ενώ για πέμπτη συνεχή χρονιά συντονίσαμε το πρόγραμμα προσφοράς πακέτων
για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, στο πλαίσιο του οποίου, δόθηκαν συνολικά 7.000 πακέτα με όλα
τα τρόφιμα ενός πλήρους εορταστικού γεύματος 4 ατόμων

Μπορούμε, Αναφορά Δράσης 2016
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Δικτυώσαμε 21 καταστήματα Starbucks σε όλη την Ελλάδα με τοπικούς κοινωφελείς φορείς για τη
μόνιμη προσφορά τροφίμων που περισσεύουν
Συμμετείχαμε και φέτος στο «Ben & Jerrys Free Cone Day», στο πλαίσιο του οποίου δόθηκαν 15.505
μπάλες παγωτό σε 15 κοινωφελείς φορείς στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη
Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Dine With Purpose» του Hilton Athens, κατά το οποίο το ξενοδοχείο
πρόσφερε 14.800 μερίδες φαγητού προς συσσίτια της Αθήνας σε αντιστοιχία 1:1 με το ψωμί που
παράγγειλαν οι πελάτες του ξενοδοχείου
Συνεργαστήκαμε με την Lidl Hellas για την κάλυψη των εβδομαδιαίων επισιτιστικών αναγκών 160
τετραμελών οικογενειών σε 8 δήμους σε όλη την Ελλάδα
Συνεργαστήκαμε με τη Nestlé στο πλαίσιο του προγράμματος «Νοιάζομαι» με στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού για τη διάσωση και προσφορά φαγητού και την προσφορά 10.000
γευμάτων
Συντονίσαμε τη χορηγία 250.000 ποτηριών παιδικού γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ μέσω του προγράμματος
«Ένα Ποτήρι Γάλα για Κάθε Παιδί»
Συντονισμός της δράσης «Κανένα παιδί χωρίς πρωινό» της ΒΙΤΑΜ για δεύτερη χρονιά, στο πλαίσιο
της οποίας στηρίχθηκαν 2.500 οικογένειες μέσω 14 κοινωνικών παντοπωλείων σε όλη την Ελλάδα

Συντονίσαμε
προσφορά 8.000
μερίδων φαγητού
από μαγειρικές
δράσεις εταιρειών








Συνεργαστήκαμε με την Sefco Zeelandia για την προσφορά 18.000 μερίδων πρώτης ύλης
ζαχαροπλαστικής σε φορείς όλης της Ελλάδας
Μετατρέψαμε 3.294 ευρώ από χορηγία των συνεργατών της Παπαστράτος μέσω του
προγράμματος μας «Είμαστε Οικογένεια» σε δωροεπιταγές, οι οποίες δόθηκαν σε ωφελούμενους
κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων Ζωγράφου και Νίκαιας-Ρέντη
Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Ένα ψωμί για όλους» της εταιρείας Γατίδη για την Παγκόσμια Ημέρα
Άρτου, στο πλαίσιο της οποίας με κάθε αγορά ψωμιού από τα καταστήματα Γατίδης Fresh η
αλυσίδα πρόσφερε ένα ακόμη ψωμί σε κοινωφελείς φορείς της Βόρειας Ελλάδας
Συνεργαστήκαμε με την ομάδα του σεφ Άκη Πετρετζίκη για την εθελοντική στήριξη του συσσιτίου
της Κάριτας με την ταυτόχρονη προσφορά 750 τεμαχίων με μπισκότα
Συντονίσαμε την προσφορά φαγητού μέσω μαγειρικών δράσεων για τις εταιρείες Κωτσόβολος,
Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών, KPMG, L’Oreal, Nestlé, Novartis,
Procter & Gamble, PwC, Vodafone (σύνολο 8.000 μερίδες)
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14

Η ομάδα
Στην καρδιά του Μπορούμε βρίσκονται οι πολλοί 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.
Μαριαλέντα Αγγέλη, Χάρης Αδρακτάς-Ρέντης, Μανώλης Αθανασιάδης, Λητώ Ανδριώτη-Πετροπούλου, Ανδριανή
Αλεξοπούλου, Χρύσα Αλεξοπούλου, Βένια Αλλαμανή, Δανάη Αλογοσκούφη, Άννα Αμπατζόγλου, ΑλεξάνδραΑνδριανή Απέργη, Νίκη Αντύπα, Γιώργος Αντωνάκος, Δάφνη Ασλανίδη, Χριστίνα Βαρβεράκη, Στέλλα Βαρλάμη,
Κατερίνα Βλασσοπούλου, Μαρία Βογιατζή, Μανώλης Βουγιούκαλος, Κατερίνα Γεωργακοπούλου, Άρτεμις Γλάρου,
Βασίλης Γιαουρδήμος, Ηρώ Δέδε, Νικολέττα Δεναξά, Κατερίνα Δήμα, Χρίστος Δημητρίου, Δημήτρης Διαμάντης,
Γιώργος Έλληνας, Αγγελική Ευσταθίου, Ειρήνη Ζαφείρη, Ειρήνη Ζερβάκου, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Ελένη
Κάβουρα, Καρολίνα Καλλικούρδη, Αλεξάνδρα Καλογεράκη, Μαρία Καλογιάννη, Άννα Καμπουροπούλου, Αλέξης
Κάππας, Γεωργία Κασίμη, Σοφία Κατσαμπή, Έλενα Κατσικάρη, Ελένη Κεσισόγλου, Θάνος Κοκκοτός, Αλεξάνδρα
Κόλλια, Ελισάβετ Κόντζαλη, Τάσος Κοντοσταύλος, Βαρβάρα Κοσμίδου, Ανδρόνικος Κουτρούμπελης, Γαρυφαλλιά
Κούβελα, Δίκη Κουμτζιάν, Βαγγέλης Κωνσταντακάτος, Αντωνία Λιούμπη, Ντίνος Λουκαΐτης, Ηλίας Λουκαΐτης,
Μαριαλένα Λωράν, Νίκος Μακρής, Μαρία Μαρίνη, Γιώργος Μαχαίρας, Άλια Μοάτσου, Φανή Μοντεσνίτσα,
Κατερίνα Μπαράκου, Νίκος Μπεκίρας, Θεοδώρα Μπένου, Ειρήνη Μυστακίδου, Άρτεμις Νάζου, Αικατερίνη Νάκου,
Ιωάννης Νερουτσόπουλος, Κωνσταντίνα Ντεμελκούρα, Γιώτα Ξενογιάννη, Ελεάνα Οικονομίδου, Κωνσταντίνα
Πάγκαλου, Θεώνη Πανταζή, Παντελής Παπαδόπουλος, Απόστολος Παππάς, Ξένια Παπασταύρου, Βάσω Πατρούμπα,
Κατερίνα Πελεκάση, Ανθή Πετρομελίδου, Νίκος Πολιτάκης, Αδαμαντία Πράπα, Σοφία Πρίτση, Αλεξάνδρα Ραλλάκη,
Μιχάλης Ρέκας-Ρεντήρης, Βίβαν Ρενέση, Αναστασία Σεμενλίδη, Βαγγέλης Σεμπόγλου, Νότα Σκλαβούνου, Γιώργος
Σκόνδρας, Θεοδώρα Σουμαλεύρη, Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, Μαρίνα Σπυρίδωνος, Ολίβια Στάη, Αρετιάννα
Σταθάκη, Αγνή Στασινοπούλου, Ελένη Στράνη, Μαρία Συμώνη Σταγάκη, Αγγελική Σταμέλου, Χαρίδημος Σπινθάκης,
Ροζίτα Τερλιξίδου, Δημήτρης Τζομπανάκης, Κατερίνα Τσεσμελή, Μαρία-Ιωάννα Τσουράπα, Ρεβέκκα Τσοχαντάρη,
Μαρία Φωτάκη, Μαρία Χειλοπούλου, Μαρία Χολέβα, Φιλομήλα Χριστήδου, Χριστίνα Χρυσούλα, Ντία Χωραφά,
Maria Balabanis, Dove Barbanel, Clementine Beyron, Zoe Field, Johannes Kupke, Meera Nagarajan, Adeline Provost,
James Veirinis

Εκτός των παραπάνω εθελοντών του Μπορούμε, περισσότεροι από 170 εθελοντές στήριξαν δράσεις μας
σχετικά με το πρόγραμμα «Μπορούμε στη Λαϊκή» και «Λαχανόκηπος του Μπορούμε», προερχόμενοι
κατά κύριο λόγο από εταιρείες αλλά και διάφορες άλλες οργανώσεις.
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Εκπαίδευση
Το 2016 εκπαιδεύσαμε 144 νέους εθελοντές, ενώ πάνω από 50 εθελοντές μας στήριζαν κατά μέσο
εβδομαδιαίο όρο.
Η αύξηση των αιτήσεων εθελοντισμού μας οδήγησε σε μια αναβάθμιση της διαδικασίας εκπαίδευσης με
στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς τη διαχείριση του μεγαλύτερου αριθμού νέων
εθελοντών αλλά και την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο βελτιώθηκαν οι ήδη
υπάρχοντες Οδηγοί Εθελοντών και προστέθηκε και ο νέος «Οδηγός Εθελοντών Λαϊκής Αγοράς».

Εκπαιδεύσαμε
144 νέους
εθελοντές
Οι συνεργασίες μας


Προώθηση θέσεων Μπορούμε σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και τον εθελοντισμό στην Ελλάδα
μέσω της συμμετοχής:
o στο «EU Platform on Food Losses & Food Waste» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απώλεια
και σπατάλη φαγητού
o στο σεμινάριο «Map Your Meal» της Fair Trade στο Yspertal της Αυστρίας με στόχο τη
δημιουργία ενός πιο βιώσιμου διατροφικού συστήματος
o στο Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας
 Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή των Social Impact Awards
 Συμμετοχή στο Gleaning Network EU, το δίκτυο που συγκεντρώνει όλες τις ΜΚΟ που έχουν
λοντών και προστέθηκε και ο νέος «Οδηγός Εθελοντών Λαϊκής Αγοράς»
προγράμματα διάσωσης και προσφοράς περισσευούμενης αγροτικής παραγωγής από χώρες τις Ε.Ε.
 Συμμετοχή στο δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων κατά της σπατάλης τροφίμων Food Surplus
Entrepreneurs με έδρα τις Βρυξέλλες
 Συμμετοχή στο δίκτυο οργανώσεων κοινωνικής στήριξης Netzkraft Movement
 Συμμετοχή στην έρευνα του Πανεπιστημίου Rutgers για τη διατροφική ανασφάλεια στην Ελλάδα
 Συμμετοχή σε έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης που αποτελεί μέρος του προγράμματος της Ε.Ε.
"TransSol - European paths to transnational solidarity at times of crisis"
 Συμμετοχή στην ακαδημαϊκή έρευνα φοιτήτριας από το Πανεπιστήμιο Μονάχου για ελληνικές ΜΚΟ
 Συζήτηση με ερευνητές του Πανεπιστήμιου της Ιντιάνα σχετικά με την καταμέτρηση του αντίκτυπου
κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 Συμμετοχή σε έρευνα ομάδας φοιτητών του Deree για τη δημιουργία εξειδικευμένης καμπάνιας
προβολής για το Μπορούμε
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Βραβεύσεις
Το 2016 το Μπορούμε βραβεύτηκε από τους παρακάτω φορείς:









Ερυθρός Σταυρός Πειραιά, 13 Φεβρουαρίου
Δήμος Γαλατσίου (για την στήριξη προσφύγων στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου), 13
Φεβρουαρίου
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων με το βραβείο «Corporate Affairs Excellence Award» μαζί
με την ΑΒ Βασιλόπουλος για το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης», 29 Μαρτίου
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ «Η Ελπίδα», 3 Ιουλίου
Skywalker.gr με την τιμητική διάκριση στην κατηγορία «Ανθρωπιστική Κρίση στην Ελλάδα», 17
Ιουλίου
Αυλή του Κόσμου, 12 Νοεμβρίου
Δήμος Θεσσαλονίκης, 7 Δεκεμβρίου
Fair Trade με το βραβείο του διαγωνισμού «Micro-δράσεις για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και
βιώσιμου αστικού τοπικού διατροφικού συστήματος στην πόλη της Θεσσαλονίκης», 7 Δεκεμβρίου
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Οι χορηγοί
Στη διαδικασία διάσωσης & προσφοράς φαγητού του Μπορούμε όλα ξεκινούν με τους ανθρώπους που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αντί να πετάξουν στα σκουπίδια το φαγητό και τα τρόφιμα
τους. Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης αναφέρουμε παρακάτω τα ονόματα αυτών που πρόσφεραν το
2016 με εξαίρεση αυτών που προτιμούν την ανωνυμία.

Δωρητές τροφίμων
1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, 1ο Δημοτικό Παιανίας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, 4ο
Δημοτικό Σχολείο Ταύρου, 5o Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, 5ο Δημοτικό Σχολείου Ταύρου, Aegean Airlines, Alba
Graduate Business School, Alexandros Hotel, Alfiton plus, Andriaki Shipping, ANTS Production HUB, Aria Fine
Catering, Athener Schule, Athens Tennis Club, Athinais Hotel, AXA Ασφαλιστική, Beat Fast Food, Bella Vespa, Ben &
Jerry's, BMW Bikers, Boehringer Ingelheim, Boo Productions, Booking.com, Bristol-Myers Squibb, Cake (Κηφισιά),
Campion School, Cana Laboratories, Cap Cap, Carpo, Catering Νησίς, CCC Consolidated Contractors Company,
Celestino, City Bakery, Coca Cola Τρία Έψιλον, Connaisseur Catering, Cookoovaya, Covent garden, CPI, Crowne Plaza
Athens, Daily Fresh, Daily Taste Food Services, Delifrance, Deree College, Diana shipping, Different & Different, Divani
Apollon Palace & Thalasso, Divani Caravel Hotel, DNV: Det Norske Veritas, Eating Athens, Electra Palace Athens,
Elviart, Energean Oil & Gas, Ericsson, Espresso Concept ΕΠΕ, Estée Lauder, Ethelon, Eurobank, Eurocatering, Fabrica
de vino, First, Focaccino, Food Truck, Forky, Forthnet, Foss Productions, Fregio, Fresh Patisserie, Frezyderm, gazARTE,
Goethe-Institut, Golden Catering, Google, Grande Bretagne Hotel, Grecotel Pallas Athena, Grivalia Properties, Hard
Rock Cafe, Hilton, Holiday Inn Athens-Attica Avenue, I AM GOURMET, I Love Dyslexia, Impact Hub, Intercatering,
Interunity, Intralot, IP COFFEE STREET & MORE, ISS, Jar by Sweet Mates, JT International Hellas, KAFEMANIA, Karlos,
King George Hotel, Kitchen Lab - Άκης Πετρετzίκης, Knorr, KPMG, La Boulangerie de Nice, La Chocolatière, La
Famiglia, La Fornaretta, Le Chevalier, Leroy Merlin, Lidl, Lilly's Goods, Lloyd's Register, L'Oréal, Mars, Mauzac, Max
Perry, Meat Love, Melia Athens Hotel, Meliartos, MelMar, MENOO, Mercedes-Benz, Merck, Metropolitan Hotel,
Microsoft, Mongo Sushi Spot, My place, Nestlé, NEW Hotel, Newrest, NJV Athens Plaza, NOVARTIS, NOYNOY, Ocean
Rig, OCTABIT, OPEL Bank, Oracle, OTE, OTE Academy, Palmie Bistro, Pantony Coffee and Bakery, PAUL,
PricewaterhouseCoopers, Prime Marine, Public, Radisson Blu Park Hotel, Replayce, Roche, Royal Bank of Scotland,
Saint George Lycabettus, Sea World Management, Secret Garden, Sefco Zeelandia, Semiramis Hotel, Signature Flight
Support, Skroutz, St. Catherine's British School, Starbucks, Studio Alfa, Studio Food Image, Super Market
Θανόπουλος, Surfers4Life, Swatch, Sweet Spot, Synthesis Group, TEDx Athens, TGI Fridays, The Athens Gate Hotel,
The Ecali Club, The Golden Age of Athens Hotel, The Longevity Diet Foods, The Swedish Club, Todaylicious (Κατερίνη),
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TOMS Flagship Store (Θεσσαλονίκη), Top Τζαντε, Transifex, Unilever, Unisystems, Veggie stories-Yolenis Flagship
Store, Vezene, ViLabs, Vodafone, Workable, WWF, Yolenis Flagship Store, Α λα γκρεκ, Α' Λαϊκή Αθηνών (Πανόρμου),
Α' Λαϊκή Πειραιά (Πηγάδα), ΑΒ Βασιλόπουλος, Αγαπώ τον Αθλητισμό, Αγρόκτημα "Το Εκλεκτό", Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, Απολλώνειο (Παλλήνη), Ασφάλειαι Μινέττα, Αττικά Αρτοποιεία, Αύρα Catering, Β' Γυμνάσιο / Αρσάκειο Τοσίτσειο Εκάλης, Β' Λαϊκή Αθηνών (Γκύζη), Βιτάμ, Βρετανική Πρεσβεία, Βυζάντιο, Γ΄Λαϊκή Αθηνών (Χαλάνδρι),
Γαλιτέλ, Γατίδης, Γενική Κλινική "Παναγία η Οδηγήτρια", Γερμανική Σχολή Αθηνών, Γευσήνους, Γιασεμί, Γρηγόρης
Μικρογεύματα, Γρηγόρης Σγουροί Αφοί Ο.Ε, Γυρονοστιμίες, Δ' Λαϊκή Αθηνών (Άνω Ιλίσια), Δ' Λαϊκή Αθηνών
(Βύρωνας), Δ' Λαϊκή Αθηνών (Νέο Ψυχικό), Δειπνοσοφιστήριο, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δήμητρος 'Ελευσις, Δημόσια Επιχείρηση
Αερίου, ΕΒΕΑ, Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων", Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, Εκπαιδευτήρια Νέα Γενια Ζηρίδη,
Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο, Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου Πειραιώς (Domotel Kastri), ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ελληνικές
Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών, Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή, ΕΣΚΙΜΩ, Εστιατόριο
"Opus", Εστιατόριο "SQ", Εστιατόριο "Αντωνόπουλος", Εστιατόριο "Άσπρο Πιάτο", Εστιατόριο "Κατσαρόλα",
Εστιατόριο "Κατσαρολάκι-Διαδρομές", Εστιατόριο "Πινελιά", Ευπαλίνος, Ευρωπαϊκοί Βωξίτες, Ζαχαροπλαστείο
Κωστής, Ζυμωτήρι, Η Φάμπρικα του Ευφροσύνου, ΙΚΕΑ, Ινστιτούτο Prolepsis, ΚΑΠΑ Studios, Καφέ "Βανίλια-Κανέλα",
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο
Ψυχικού, Κρεοπωλείο - Ψησταριά "Η Αφθονία", Κρεοπωλείο "Καπράλος Αναστάσιος", Κυβέλη, Κωτσόβολος,
Λαλανίτης, Λίμνη Βουλιαγμένης, Μαγιά και Αλεύρι, Μαθήματα Μαγειρικής Cookery Club, ΜΕΑΤ PRO, Μικρές
Ιστορίες, Μινέρβα, ΜΟΔ, Μορένος, Μουσείο Γαστρονομίας, Μουσείο Μπενάκη, Μουσικό Γυμνάσιο Θέρμης,
Μουσικό Σχολείο Αλίμου, Μπαχάρι, Μπεγνής Catering, Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, Νοσοκομείο Μεταξά, Ο
Μανώλης, Ο Μπαρμπουνάκης, Ο Σταθμός της Μάσας, Ο Φούρνος του Παπάγου, Οινομαγειρείο "Το Τσέρκι", Ομάδα
Παραγωγών "Φαλάσσαρνα", Όμιλος Fourlis, Ομοσπονδία Αποδήμων Μουργκάνας, ΟΠΑΠ, Οπωροπωλείο "Το ρόδι",
Οργάνωση Γη, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Παιδικός Σταθμός "Petit Paris", Παιδικός Σταθμός "Δελφινάκια", Παιχνιδίσματα, Παντελής
Παπαδόπουλος, Παπαδοπούλου, Παπαπαρασκευάς, Παπασπύρου, Παραδοσιακό Εργαστήριο Ζυμών "Ζαχαράκης",
Πέρα Καφέ, Πιροσκί Γεωργίτσης, Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα", Ποσειδώνια 2016, Πρατήριο άρτου "Γεύσεις όπως
παλιά", Πρεσβεία Βελγίου, Πρεσβεία Ισραήλ, Πρεσβεία Ιταλίας, Πρεσβεία Ολλανδίας, Προζύμι, Πρότυπο
Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής, Πύρνα, Ραφαέλλο, Ρίζος Ελαία, ΣΕΒ-ΕΕΔΕ, ΣΕΣΑΕ, Στάρι και Μέλι, Συκοβέλα,
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού, Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών,
Συλλογος Αρκαλοχωριτών Κρήτης, Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,
Σύνδεσμος Διαφημιζόμενων Ελλάδος, Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας, Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Συνεδριακό Κέντρο Capsis, Σχολή Ικάρων, Σχολή Μωραϊτη, Σχολή Χιλλ, Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμού, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Αμαρουσίου, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σωματείο Εργαζομένων
Αερομεταφορών, Τα Ζυμώματα του Αργύρη, Τα Κουλουράκια, Το Βραστό, Το μαγαζάκι της Ισιδώρας, Το Μάννα Τσατσαρωνάκης, Το προζύμι, Το στάχυ, Τράπεζα Πειραιώς, Τσολακίδης Στέφανος, ΦΑΕΘΩΝ, Φούρνος "Αθανάσιος
Ρούπας", Φούρνος "Αμφιλοχία", Φούρνος "Βασιλείου", Φούρνος "Βασίλης", Φούρνος "Δρακόπουλος" (Αιγάλεω),
Φούρνος "Θανάσης" (Ίλιον), Φούρνος "Θανάσης" (Περιστέρι), Φούρνος "Θανάσης" (Χαλκίδα), Φούρνος "Κεφάλα",
Φούρνος "Μάμα Φλώρα", Φούρνος "Μαρασλή", Φούρνος "Μαργαρίτα", Φούρνος "Πιέτρης", Φούρνος "Πνύκα",
Φούρνος "Τζιόβας Ανδρέας", Φούρνος "Χριστόπουλος", Φούρνος Βενέτη, Φούρνος Ευάγγελου και Αθηνάς Βλάχου,
Φρεσκούλης, Φωτεινή Κωνσταντοπούλου - Τυροκοφτερός, Ψαράδικο "Λήμνος"

Μπορούμε, Αναφορά Δράσης 2016

19

Υποστηρικτές Μπορούμε
Η μη κερδοσκοπική δραστηριότητα μας στηρίζεται 100% στην εμπιστοσύνη και στήριξη φίλων του
Μπορούμε υπό τη μορφή χρηματικής στήριξης απευθείας ως δωρεά ή ως αποτέλεσμα μιας δράσης και
της στήριξης σε είδος. Αξίζει να σημειωθεί πως, εκτός από τους υποστηρικτές που αναφέρονται
παρακάτω, μας στήριξαν ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι.

Χορηγοί

Χορηγοί σε είδος / υπηρεσίες


























AB Βασιλόπουλος
ΑμΚΕ «ΒΑΠΟΡΙ»
ΑΝΑΜΕΤ
Ελληνικός Χρυσός
Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ
ΛΥΔΑ
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών
Ασφαλιστικών Εταιριών
Coca-Cola
Friends of Boroume
Eva & Koni Hug
PricewaterhouseCoopers
Sefco Zeelandia
Solidarity Now
The Hellenic Initiative – Australia
















Μπορούμε, Αναφορά Δράσης 2016

Aria Fine Catering
Atcom
AXA Ασφαλιστική
Coca-Cola
DDB
Entersoft
Kyriakides Georgopoulos Law
Firm
Leroy Merlin
Mentos
Moosend
Philanthropy.gr
Revival Consulting Services
Tribal
ΑΒ Βασιλόπουλος
Γεωπονική Φροντίδα
Διάτυπος
Ένωση Ελλήνων Χρηστών
Ίντερνετ
ΛΥΔΑ
Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ
Υδραυλίς
Φρεσκούλης
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Χορηγοί από δράσεις









Βιβλίο «Taste of Greece» των Tatiana Blatnik και Diana Farr-Louis στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
και ελληνικά. Μια ιδέα και πρόταση του Μπορούμε για τη στήριξη των δράσεων της οργάνωσης
μέσω της πώλησης ενός διαφορετικού βιβλίου συνταγών από ανθρώπους που αγαπούν την
Ελλάδα.
Παιδικό βιβλίο «Δινώσαυρος» των Αντώνη Παπαθεοδούλου και Αλεξάνδρα Κ* σε εικονογράφηση
της Δάφνης Σιβετίδη από τις Εκδόσεις Πατάκη με θέμα τη μείωση της σπατάλης τροφίμων
Pop-up store της Coca-Cola
Βιβλίο συνταγών «Dining with the Ambassadors» της οργάνωσης LAASA (Lady Ambassadors,
Ambassadors' Spouses, Athens)
Dine Athens by Diners Club
Pop-up store «Boutique Smile» στην Γενεύη
Πώληση σάλτσας της Simply Delicious
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Το Μπορούμε μέσα
από τα λόγια...
…της κυρίας Ντούρου από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεταμορφώσεως:
«9:30 χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο: «Καλημέρα, είμαστε από την εταιρεία McKinsey και είδαμε στην
ιστοσελίδα του Μπορούμε την ανάρτηση με τις ανάγκες του παντοπωλείου σας. Θα θέλαμε να σας
προσφέρουμε 500 ευρώ σε δωροεπιταγές για τις ανάγκες των ωφελούμενων σας»! Ε, δε φαντάζεστε την
χαρά μας. Τις παραλάβαμε ήδη και σας ευχαριστούμε θερμά από την καρδιά μας!»
…της εκπροσώπου του Οικοτροφείο Καλλιθέας:
«…εκτός από τρόφιμα που μας δίνετε, δίνετε μεγάλη χαρά και στους οικότροφους και αισθάνονται
λειτουργικοί και χρήσιμοι, ενεργά μέλη της κοινότητας…»
…του υπευθύνου από τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κουβαρά:
«…όλα αυτά που μας στέλνετε να πάρουμε φαγητό είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν ξέρετε τι χαρά
κάνουν οι άνθρωποι όταν τα λαμβάνουν!»
… της υπεύθυνης από το ΕΠΑΨΥ Χαλκίδας:
«…τα πεπόνια ήταν υπέροχα, γλυκά, με ωραίο άρωμα, λεπτόφλουδα, 1.000 ευχαριστώ στο Μπορούμε
που μας θυμάται!»
…ιδιώτη στο Παγκράτι:
«Δεν έχω πολλά χρήματα να προσφέρω, αλλά αντί να πιώ καφέ ή να φάω κάτι έξω προτιμώ να αγοράσω
κρέας σε φορέα που το έχει ανάγκη»
…του πάτερ Χρήστου από τον Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών στην Παλλήνη:
«Χάρη στη συνεργασία που συντονίζετε με το Κολλέγιο Ψυχικού αυτή τη στιγμή λειτουργούμε το συσσίτιο
και μάλιστα έχουμε προσθέσει και άλλες ωφελούμενες οικογένειες. Καθημερινά προσευχόμαστε για την
προσφορά σας!»
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Επικοινωνία

Διεύθυνση: Καΐρη 2, 105 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3237805
Ιστοσελίδα: www.boroume.gr
Email:

info@boroume.gr

Facebook:

boroume

Twitter:

@boroume

Instagram: boroume_gr
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