
Γίνε μέλος μιας ομάδας ενεργών πολιτών και στήριξε τη 

συλλογική προσπάθεια μείωσης της σπατάλης τροφίμων και 

αύξησης της επισιτιστικής προσφοράς
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Θέλεις να γίνεις πρεσβευτής του μηνύματος του Μπορούμε 
«Καμία μερίδα φαγητού χαμένη;»

SavingFood Ambassador



Πώς μπορείς να βοηθήσεις; Είναι απλό!

• Προτείνοντας σε καταστήματα τροφίμων και επιχειρήσεις εστίασης στη γειτονιά σου να ενταχθούν στο δίκτυο διάσωσης και προσφοράς 
τροφίμων του Μπορούμε

Μάθε περισσότερα και συμπλήρωσε τη φόρμα εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3237805 | info@boroume.gr | www.boroume.gr

• Συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση για το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων και στη 

διάδοση του μηνύματος του Μπορούμε «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη» 

Κοινοποίησε νέα, δράσεις και ενημερωτικά βίντεο που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά 

δίκτυα του Μπορούμε και του SavingFood

«Στρώσε» το τραπέζι στο σπίτι, στην εκδήλωση ή στην επιχείρηση με το σουπλά του Μπορούμε

• Παροτρύνοντας φίλους, οικογένεια, συναδέλφους να σώσουν και να προσφέρουν φαγητό 

μέσω του προγράμματος διάσωσης και προσφοράς τροφίμων του Μπορούμε

Ενημέρωσε πόσο εύκολο είναι να «σωθεί» το φαγητό που περισσεύει σε κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμο,

βάπτιση, παιδικό πάρτι), εταιρικές εκδηλώσεις, τραπεζαρία ή κυλικείο στον εργασιακό χώρο και να

προσφερθεί σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη

https://www.boroume.gr/diktuio/
https://www.boroume.gr/programmata/programs-detail/diasosi-prosfora-trofimon/
https://www.boroume.gr/enimerosi/ta-nea-mas/boroume-na-meiosoume-ti-spatali-trofimon-sti-geitonia-mas-theleis-na-voithiseis/
mailto:info@boroume.gr
http://www.boroume.gr/
https://www.boroume.gr/programmata/programs-detail/diasosi-prosfora-trofimon/


• Συμβουλεύοντας γνωστούς και φίλους σας που έχουν κήπο, κτήμα ή χωράφι πώς 

μπορούν να διασώσουν την περισσευούμενη αγροτική παραγωγή τους

Πληροφόρησε τους ότι μέσω του προγράμματος «Μπορούμε στο Χωράφι» μπορεί να αξιοποιηθεί

η περισσευούμενη αγροτική παραγωγή υπέρ κοινωφελών φορέων της ίδιας περιοχής με τη

συμβολή εθελοντικών ομάδων που συγκομίζουν αφιλοκερδώς τα προϊόντα

• Συμμετέχοντας σε δράσεις του προγράμματος «Μπορούμε στη 

Λαϊκή» ή οργανώνοντας ομάδα εθελοντών για την «υιοθέτηση» 

της λαϊκής αγοράς στη γειτονιά σου και την προσφορά φρέσκων 

διατροφικών προϊόντων σε τοπικό κοινωφελή φορέα

Στόχος του προγράμματος είναι η διάσωση των αδιάθετων προϊόντων από

τους πάγκους των παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές και η

προσφορά τους για τη στήριξη ατόμων που βρίσκονται σε επισιτιστική

ανασφάλεια

Πώς μπορείς να βοηθήσεις; Είναι απλό!

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3237805 | info@boroume.gr | www.boroume.gr

https://www.boroume.gr/programmata/programs-detail/boroume-sto-horafi/
https://www.boroume.gr/programmata/programs-detail/boroume-sti-laiki/
mailto:info@boroume.gr
http://www.boroume.gr/


• Ενημερώνοντας φίλους σου δασκάλους και γονείς για το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο»

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση παιδιών για το θέμα της σπατάλης του φαγητού, τον εθελοντισμό και την κοινωνική

προσφορά

• Πληροφορώντας μας για κοινωφελείς φορείς (ιδρύματα,

συσσίτια κ.ά.) στη γειτονιά σου που υποστηρίζουν

επισιτιστικά κοινωνικά ευάλωτες ομάδες

Πλοηγήσου στο χάρτη με τους κοινωφελείς φορείς του δικτύου μας σε

όλη την Ελλάδα και ανακάλυψε τους συνεργαζόμενους φορείς στη

γειτονιά σου

Πώς μπορείς να βοηθήσεις; Είναι απλό!

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3237805 | info@boroume.gr | www.boroume.gr

https://www.boroume.gr/programmata/programs-detail/boroume-sto-sholeio/
https://www.boroume.gr/diktuio/
mailto:info@boroume.gr
http://www.boroume.gr/

