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Foodsharing 
– Spoločenská zodpovednosť pre
šetrenie potravín



Čo je Foodsharing?

Foodsharing bol vytvorený v Berlíne v roku
2012 a je iniciatívou zameranou na spoluprácu,
udržateľnosť a zhodnocovanie, ktorej cieľom je
zastaviť plytvanie potravinami.

Plytvanie potravinami je veľký problém: 
Podľa odhadov WWF je 10 % všetkých emisií
skleníkových plynov na svete spôsobených
vyhadzovaním potravín. Okrem vyhodených

potravín sa plytvá aj energiou, časom a zdrojmi.



Viac ako 450 000 registrovaných
užívateľov a viac ako 100 000
dobrovoľníkov, tzv. food savers,
urobilo z tejto iniciatívy medzinárodné
hnutie.

Spolupráca viac ako 11 000 podnikov.

Doteraz sa podarilo zachrániť 65
miliónov kilogramov potravín pred
zbytočným vyhodením. 

Každý deň sa uskutoční približne        
 5 000 vyzdvihnutí.

Foodsharing spája ľudí z rôznych
prostredí a povzbudzuje ich k účasti,
zamysleniu a zodpovednému
využívaniu zdrojov našej planéty.

 Foodsharing v číslach



Dobrovoľníci, ktorí zachraňujú potraviny, preberajú
potraviny, ktoré sa už nedajú predať (napr. z dôvodu
mierneho poškodenia, krátkeho dátumu spotreby) priamo
z fariem, obchodov, reštaurácií atď.

Väčšinu ušetrených potravín dobrovoľníci priamo
distribuujú združeniam, potravinovým bankám,
vývarovniam, priateľom, susedom a zvyšok využívajú
samotní dobrovoľníci.

Okrem toho je k dispozícii približne 1 000 tzv. férových
priestorov - verejne prístupných chladničiek a
skladových priestorov pre spoločné využívanie. Tu si
môže ktokoľvek niečo odniesť alebo priniesť zvyšky
potravín - nie je potrebná žiadna registrácia.

Ako funguje foodsharing?
Princíp foodsharingu je celkom jednoduchý: 



Foodsharing ako príležitosť pre spoločenskú
zodpovednosť vo vlastnom podniku

Výhody foodsharingu:
Foodsharingom môžete prispieť k
predchádzaniu plytvania a k zníženiu
skleníkových plynov.

Pomocou foodsahringu môžete zvýšiť svoju
reputáciu a viditeľnosť medzi zákazníkmi.

Foodsharing šetrí peniaze a pracovnú
silu, napríklad tým, že šetrí náklady na
recykláciu a triedenie odpadu

Foodsharing je flexibilný. Dobrovoľník môže
vyzdvihnúť vytriedený tovar aj počas víkendov,

sviatkov, neskoro večer, v noci alebo skoro ráno.

Žiadne právne riziká. Odovzdaním
potravín dobrovoľníkovi, preberá plnú
zodpovednosť za ich ďalšie použitie



Foodsharing – čo treba zvážiť?

 
Keďže nás jedlo udržiava pri živote, mali by sme sa k

nemu správať s úctou. 
Poskytovanie potravín iným je veľmi humánne, ale aj

zodpovedné. Je ale potrebné dodržiavať niekoľko
zásad: 

 
Základné pravidlo je vždy: 

"Nedávaj druhým nič, čo by si sám už nezjedol."



https://fridaysforfuture.at/blog/foodsharing-nachhaltig-
gratis-lebensmittel-einkaufen-507244
https://foodsharing.de

Ak sa chcete dozvedieť viac o
ďalších témach z oblasti odpadov a

recyklácie, navštívte našu
webstránku.

https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019
https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019

