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Μπορούμε | Αναφορά δράσης Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017
Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μία γεύση από τις δράσεις μας καθώς και την αξιολόγηση μας σύμφωνα με τα
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που έχουμε θέσει για το έργο μας.

Παρακάτω τα αποτελέσματα του περασμένου τριμήνου βάσει των ποσοτικών κριτηρίων:
Ποσοτικό κριτήριο

Αποτέλεσμα Τριμήνου

1

Συνολική ποσότητα φαγητού & τροφίμων
που προσφέρθηκε σε κοινωφελείς φορείς

1.613.593 μερίδες φαγητού

2

Ημερήσιος μέσος όρος μερίδων φαγητού
που προσφέρθηκε σε κοινωφελείς φορείς

17.929 μερίδες φαγητού

3

Χρηματική αξία των μερίδων φαγητού που
προσφέρθηκαν

2.420.390€ (με υπόθεση κόστους 1,5€ / μερίδα)

4

Αριθμός δωρητών που προσέφεραν φαγητό

786 μεμονωμένοι ιδιώτες & εταιρικοί δωρητές

5

Αριθμός ενεργών «γεφυρών» προσφοράς

423 «γέφυρες» τακτικής προσφοράς

6

Αριθμός εθελοντών που εκπαιδεύτηκαν /
υποστήριξαν το Μπορούμε

Εκπαιδεύτηκαν 40 νέοι εθελοντές, ενώ σε εβδομαδιαία /
τακτική βάση μας υποστήριξαν κατά μέσο όρο 65
εθελοντές

7

Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
υλοποιήθηκαν / αριθμός μαθητών που
συμμετείχαν σε αυτά, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο»

310 μαθητές συμμετείχαν σε 15 προγράμματα

8

Ποσότητα αγροτικών προϊόντων που
σώθηκαν & προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος «Μπορούμε στο Χωράφι»

Δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις

9

Ποσότητα προϊόντων που σώθηκαν &
προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος «Μπορούμε στη Λαϊκή»

15.300 κιλά λαχανικών & φρούτων σώθηκαν &
προσφέρθηκαν από 67 δράσεις σε 10 λαϊκές αγορές από
συνολικά 98 εθελοντές

10

Αριθμός ωφελούμενων & χρηματικό ποσό
δωρεών που μετατράπηκε με τη βοήθεια
του Μπορούμε σε δωρεές τροφίμων, μέσω
του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια»

Δωρεές ύψους 525€ μετατράπηκαν σε δωροεπιταγές, οι
οποίες προσφέρθηκαν σε 16 ωφελούμενους κοινωνικών
υπηρεσιών δήμων για την αγορά τροφίμων

11

Αριθμός ατόμων που παρακολούθησαν τις
δράσεις του Μπορούμε (ιστοσελίδα,
Facebook, Twitter, Instagram,
μηνιαίο newsletter)
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5.799 επισκέψεις στο www.boroume.gr
34.419 likes στο Facebook
4.412 followers στο Twitter
874 followers στο Instagram
2.890 αποδέκτες newsletter (ελληνικά/αγγλικά)

1

Παρακάτω τα αποτελέσματα του περασμένου τριμήνου βάσει των ποιοτικών κριτηρίων:
Ποιοτικό κριτήριο

1

2

3

Αναλογία μερίδων που
σώθηκαν & προσφέρθηκαν
προς το συνολικό λειτουργικό
κόστος (στο οποίο
περιλαμβάνεται και το
συνολικό κόστος όλων των
υπόλοιπων δράσεων)
Ποσοστό «μόνιμων
γεφυρών» (= αυτών που
έχουν μόνιμο φορέααποδέκτη) ως προς το
σύνολο των δικτυώσεων
Αριθμός νέων δωρητών
τροφίμων

4

Ανάληψη οργανωτικά
σύνθετων προγραμμάτων
(ενδεικτική αναφορά)

5

Προβολή δράσης

6

Βραβεύσεις

Αποτέλεσμα Τριμήνου

1.613.593 μερίδες φαγητού σώθηκαν & προσφέρθηκαν / λειτουργικό
κόστος τριμήνου 55.956,56€
= 29 μερίδες φαγητού για κάθε 1€ κόστους

91% (+2%)

91
 Εκκίνηση υλοποίησης του NEMESIS, ενός προγράμματος Horizon
2020 για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε
σχολικό επίπεδο από διεθνή κοινοπραξία 14 φορέων από 8 χώρες
της Ε.Ε.
 Δημιουργία νέου βίντεο του Μπορούμε σε συνεργασία με την Asset
Ogilvy Public Relations, τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη, τη Foss
Productions και την Bold Ogilvy & Mather
 Υλοποίηση προγράμματος αξιοποίησης εθελοντών από την
Αυστραλία για το πρόγραμμα «Μπορούμε στη Λαϊκή» σε
συνεργασία με το The Hellenic Initiative Australia
 Οργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης σε συνεργασία με το
Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου Αθήνας
 Έντυπος τύπος:
Neos Kosmos (28/7), The Guardian (30/7), Καθημερινή (26/9)
 Τηλεόραση:
SBS Australia (4/7), Κανάλι της Βουλής (24/9)
 Ραδιόφωνο:
Pepper (5/7), ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης για την εκδήλωση "Cooking
for Charity" (Αύγουστος)
 Διαδίκτυο:
sbs.com.au (4/7), fnl-guide.com (11/7), athinorama.gr (11/7),
marketingweek.gr (13/7), businessnews.gr (13/7), ant1news.gr
(13/7), athinorama.gr (18/7), news.gtp.gr (18/7),
lechevaliercatering.gr (19/7), clickatlife.gr (19/7), greekcitytimes.org
(26/7), neoskosmos.com (28/7), theguardian.com (30/7),
aftodioikisinews.gr (9/9), europarl.europa.eu (11/9), cnn.gr (14/9),
amna.gr (15/9), anagnostis.org (15/9), topotami.gr (18/9), lifo.gr
(20/9), athina984.gr (25/9)
 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "Η Ελπίδα" (1/7)
 Απονομή μεταλλείου για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (15/9)
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Δράσεις Μπορούμε, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017
Πρόγραμμα «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων»:
Συνολικά προσφέρθηκαν με τη βοήθεια του Μπορούμε 1.613.593 μερίδες
φαγητού, αξίας 2.420.390€ (υπόθεση κόστους 1,5€ / μερίδα) από 786
δωρητές μέσω 423 ενεργών γεφυρών, με ημερήσιο μέσο όρο τις 17.929
μερίδες
Ενδεικτικές ad hoc δικτυώσεις τροφίμων:
o 15 παλέτες με διάφορα είδη από την εταιρεία Μy Market δόθηκαν
στον Κόμβο Υποστήριξης Αστέγων του Δήμου Αθηναίων
o 1.600 εξάδες ice tea προσφέρθηκαν από τα κεντρικά γραφεία της ΑΒ
Βασιλόπουλος στην Praksis, τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ» και το Κοινωνικό Συσσίτιο
Δήμου Χαλανδρίου
o 150 κιβώτια με γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας από μεγάλη δωρεά του
εξωτερικού και με κοντινή ημερομηνία λήξης δόθηκαν από το
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Δάφνης στο Δίκτυο Αμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης Δυτικής Αθήνας
o 2.200 γιαούρτια σε άριστη κατάσταση προσφέρθηκαν από εταιρεία
γαλακτομικών εξαιτίας λάθους στην εκτύπωση της ημερομηνίας λήξης
στο Άσυλο Ανιάτων και το Γηροκομείο Πειραιώς
o 80 μερίδες φαγητού προσφέρθηκαν από την εκδήλωση του περιοδικού
«Γαστρονόμος» της Καθημερινής στο Ίδρυμα Γαλήνη

Συνολικά προσφέρθηκαν με
τη βοήθεια του Μπορούμε
1.613.593 μερίδες φαγητού,
αξίας 2.420.390€ (υπόθεση
κόστους 1,5€ / μερίδα) από
786 δωρητές μέσω 423
ενεργών γεφυρών,
διαμορφώνοντας τον
ημερήσιο μέσο όρο στις
17.929 μερίδες

Πρόγραμμα Ενημέρωσης «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη»:
Αυτοκόλλητο Μπορούμε:
o 144 δωρητές τροφίμων του Μπορούμε χρησιμοποιούν το αυτοκόλλητο
«Μέλος Δικτύου Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων Μπορούμε 2017»
σε 486 καταστήματα των εταιρειών τους καθώς και ηλεκτρονικά στις
ιστοσελίδες τους
Παρουσιάσεις του Μπορούμε:
o στην εκδήλωση «Knowledge Shots / «Σφηνάκια Γνώσης» υπό την
οργάνωση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. knowl για την Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση (14/9)
o στην εκδήλωση «ΜΚΟ & Ευρωπαϊκά Προγράμματα» του Higgs (20/9)
o στην εκδήλωση «Marshall Fund Event, Social Innovation» (25/9)
Ενημερωτικό sous-plat Μπορούμε:
o 100 sous-plats του Μπορούμε χρησιμοποιήθηκαν από το Pie Works
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Πρόγραμμα «Saving Food»:
Σχεδιασμός και προετοιμασία για την εκδήλωση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το ζήτημα της σπατάλης
τροφίμων (14/10)
Συντονισμός δοκιμαστικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από
ομάδες εθελοντών και επεξεργασία / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με
στόχο βελτιωμένη έκδοση των διαθέσιμων λειτουργιών

Πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο»:
310 μαθητές συμμετείχαν σε 15 εκπαιδευτικά προγράμματα
Επίσκεψη των εθελοντών του Μπορούμε σε 2 σχολεία
Επίσκεψη στο καλοκαιρινό camp του Δήμου Μεταμόρφωσης
Προετοιμασία προγράμματος για νέα σχολική χρονιά

Πρόγραμμα «Μπορούμε στη Λαϊκή»:
15.300 κιλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά σώθηκαν και προσφέρθηκαν
67 δράσεις συλλογής τροφίμων υλοποιήθηκαν σε 10 διαφορετικές λαϊκές
αγορές της Αττικής
98 εθελοντές συμμετείχαν στις δράσεις, μεταξύ των οποίων 36 εθελοντές
από την Αυστραλία στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Hellenic
Initiative Australia
Προετοιμασία για την εκκίνηση προσφοράς από 3 επιπρόσθετες λαϊκές
αγορές της Αττικής

Πρόγραμμα «Λαχανόκηπος του Μπορούμε»:
3 εθελοντικές δράσεις φύτευσης και άλλων αγροτικών εργασιών από
εθελοντές εταιρειών, κοινωφελών φορέων και του Μπορούμε
Συνολικά 20 εθελοντές συμμετείχαν από το Μπορούμε, εταιρείες και τη
συνεργασία μας με το Hellenic Initiative Australia

Πρόγραμμα «Μπορούμε στο Χωράφι»:
;;; ;

Το τελευταίο τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις

Πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια»:
;;; ;

525€ ευρώ προσφέρθηκαν από δωρητές σε 16 ωφελούμενους τεσσάρων
κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων της Αττικής με τη μορφή δωροεπιταγών
σουπερμάρκετ αυστηρά για την αγορά τροφίμων

Γενικές Δράσεις Μπορούμε:
Υλοποίηση προγράμματος υποδοχής και αξιοποίησης Ελληνο-Αυστραλών
εθελοντών σε συνεργασία με το The Hellenic Initiative Australia
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Προετοιμασία για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ CineDoc 2017 σχετικά με
εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν παράλληλα με την προβολή ενός
ντοκιμαντέρ για τη σπατάλη τροφίμων
Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την προώθηση
της εθελοντικής συμμετοχής φοιτητών στο Μπορούμε
Εργαστήριο παιγνιοποιημένης συμμετοχής στα πλαίσια διπλωματικής
εργασίας φοιτητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμμετοχή σε έρευνα του Trinity College στο Δουβλίνο σχετικά με τη
σπατάλη τροφίμων στην Ε.Ε.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας σε έρευνα σχετικά με τις
πιο δυναμικές κοινωνικές πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωσης της
φτώχειας και της διατροφικής ανασφάλειας στην Ευρώπη
Συμμετοχή σε έρευνα του Roskilde University στη Δανία σχετικά με τα
κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα
Συμμετοχή σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα "European
Commission Study on Date Labelling & Food Waste"
Επίσκεψη σε 10 κοινωφελείς φορείς-αποδέκτες και διαδικτυακή
ανάρτηση αναγκών 6 φορέων-αποδεκτών

Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:
Στήριξη του Μπορούμε από το ξενοδοχείο Belvedere στη Μύκονο μέσω
των εσόδων από 3 πιάτα από το βιβλίο «A Taste of Greece» της Τατιάνας
Μπλάτνικ, τα οποία θα προσφέρονται στο εστιατόριο «Thea»
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος «Ο Φρεσκούλης προσφέρει μια
αγκαλιά φρούτα και λαχανικά» η εταιρεία Φρεσκούλης πρόσφερε το
περασμένο τρίμηνο με τη βοήθεια του Μπορούμε 17.868 μερίδες φαγητού
σε 10 κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα
Συνεργασία με τη Nestlé στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλή Μέρα με
Μία Καλή Πράξη» με στόχο την προσφορά 20 μπολ δημητριακών
NESQUIK® για κάθε παιδική ζωγραφιά που θα λαμβάνει. Από τον Ιούλιο
έως και τον Σεπτέμβριο στηρίχθηκαν 16 κοινωφελείς φορείς με συνολικά
18.240 μερίδες δημητριακών.
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος «Πλούσια Γεύση για Όλους» η
Knorr πρόσφερε 9.114 μερίδες φαγητού σε συσσίτια της Αττικής
Μόνιμη στήριξη του προγράμματος «Μπορούμε στη Λαϊκή» με εθελοντές
από τις εταιρείες Agile Actors, Nestle, Pernod Ricard
Στήριξη της ετήσιας εκδήλωσης του Μπορούμε για τη συγκέντρωση πόρων
προς κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Σπιτιού του Μπορούμε με
χορηγίες σε είδος από τις εταιρείες Coca-Cola 3E, Pernod Ricard, Revival
Consulting Services, ΑΒ Βασιλόπουλος και VIPARTIES
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Περιγραφή Μελλοντικών Δράσεων, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017
Το επόμενο τρίμηνο προβλέπουμε ενδεικτικά τις παρακάτω δράσεις:
Εκδήλωση «Μπορούμε στο Τρίγωνο» μαζί με το Πρόγραμμα Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου του Δήμου
Αθηναίων, 14 Οκτωβρίου
Κοινή εκπαιδευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τη WWF, Fair Trade και το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, 16 Οκτωβρίου
Απονομή Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2017, Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της καμπάνιας «One Greece» του Hellenic Initiative Australia σε 3 πόλεις της
Αυστραλίας, 1-10 Οκτωβρίου
Συνεργασία με την οργάνωση Ethelon στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΝενεργώ» με στόχο την
ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση ατόμων που ανήκουν στην Τρίτη Ηλικία, μέσα από την εθελοντική
προσφορά και τη δια βίου μάθηση
Εκκίνηση πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας «SavingFood» στη θεματική ενότητα της διάσωσης &
προσφοράς τροφίμων στο χωράφι
Εκκίνηση συνεργασίας με νέες λαϊκές αγορές με στόχο τη σταθερή διάσωση & προσφορά περισσευούμενων
προϊόντων τους

Το Μπορούμε μέσα από τα λόγια…
…του πατέρα Δημήτριου από τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κατσιφαριανά:
«Θα σταματήσω να πηγαίνω να παραλαμβάνω φαγητό από όπου μου πείτε μόνο όταν σταματήσει ο κόσμος
να πεινάει»
…του Παύλου Κοροβέση από τον «Πλησίον»:
«Χτες το βράδυ δεν μαγειρέψαμε, αλλά μοιράσαμε το φαγητό που λάβαμε από εκδήλωση της Aria Fine
Catering που μας δώσατε. Χτες, όλο το φαγητό ήταν κερασμένο από εσάς»
…της κυρίας Κοτζιά από το Δήμο Κρωπίας:
«Η συνεργασία μας με τον ΑΒ Βασιλόπουλο που έχετε δημιουργήσει εσείς, πραγματικά μας ξελασπώνει.
Μπορεί να μην είναι πάντα πολλά, αλλά το ότι μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια ακόμα και το γάλα της
ημέρας, για μας είναι πολύ σημαντικό»

Μπορούμε Αναφορά Δράσης Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017

6

