Folha de dados
Global FoodBanking Network e Rotary International

Qual o propósito desta parceria?
A parceria entre a Global FoodBanking Network (GFN) e o Rotary International (RI) é um meio
de colaboração pela combinação de recursos para o combate da fome e da falta de comida
através de bancos de alimentos. Estes bancos recebem e distribuem alimentos doados por
meio de uma rede que inclui escolas, despensas comunitárias, sopões, lares para pacientes de
aids e tuberculose, asilos, orfanatos e ONGs de assistência a quem tem fome.
O que é a Global FoodBanking Network?
A Global FoodBanking Network (GFN) é uma organização internacional cuja missão é reduzir a
fome no mundo usando bancos de alimentos globalmente nos lugares onde sejam mais
necessários. A GFN opera em 22 países, onde vive mais de um terço do um bilhão de pessoas
desnutridas do planeta. A entidade atua na coleta de alimentos de organizações locais para
posterior distribuição.
Como meu clube ou distrito pode participar?
Clubes e distritos podem:


Voluntariar em um banco de alimentos;
o

organizando campanhas de coleta de alimentos;

o

patrocinando caminhões para o transporte e distribuição de alimentos;

o

doando alimentos/equipamentos, e viabilizando serviços;

o

identificando recebedores para os alimentos.



Ajudar na criação de um banco de alimentos servindo de ponte entre a GFN e os líderes
locais de Rotary em lugares que estão crescendo, e também alinhar sistemas de banco
de alimentos com recursos, governo e parceiros locais.



Aumentar a conscientização, incluindo questões comunitárias de saúde na agenda de
reuniões locais e pensar em outras formas de envolver outros na iniciativa.



Distribuir comida em escolas para a merenda de crianças e adolescentes.



Comparecer e fazer contatos no Food Bank Leadership Institute, que é um treinamento
anual realizado pela GFN para pessoas interessadas no assunto. Este instituto de
treinamento está na linha de frente dos empenhos da GFN para fortalecer bancos de
alimentos e promover a abertura de novos estabelecimentos do tipo visando o combate
da fome no mundo.

Recursos
Comunidades em Ação: Guia para Desenvolvimento de Projetos (605A)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605a_po.pdf
Ferramentas para Identificar as Necessidades da Comunidade (605C)
www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/605c_po.pdf
Knowledge Center
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http://www.foodbanking.org/site/PageServer?pagename=resources_knowledge
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