Carta fundacional dels Bancs d'Aliments d'Europa.

El funcionament dels Bancs d'Aliments es basa en el principi de donar i compartir, i s'articula al
voltant de tres eixos principals.
1 .- L'aprovisionament d'aliments.
1 .- Primer objectiu:
Lluitar contra el malbaratament.
2 .- Segon objectiu.
L'acció d'aprovisionament d'aliments tendeix a recuperar, dins el més estricte respecte dels
imperatius de les normes d'higiene dels següents aliments.
• 1.2.1 .- Excedents agrícoles.
• 1.2.2 .- Excedents de producció del sector de les indústries alimentàries.
• 1.2.3 .- Aliments consumibles però no comercialitzables.
• 1.2.4 .- Excedents de la restauració col·lectiva o de les cadenes de restaurants.
• 1.2.5 .- Així com mitjançant aportacions de les persones privades mitjançant les col·lectes
en grans superfícies, escoles, etc.
Totes les aportacions han de ser gratuïtes.
2 .- La distribució d'aliments.
2.1 .- Els bancs d'aliments són associacions al servei d'altres associacions que lluiten contra la fam.
2.2 .- Els bancs d'aliments no distribueixen directament a les persones en situació d'exclusió social,
però de forma obligatòria aporten els aliments a les associacions locals, grups o entitats en relació
amb les persones en situació de pobresa.
2.3-Es realitzarà un conveni d'aprovisionament gratuït entre els Bancs d'aliments i els grups o
associacions beneficiàries, indicant que els bancs d'aliments no disposen de tots els productes
necessaris.
2.4 .- L'Ajuda Alimentària és lliurada per cada associació, grup o entitat benèfica sota la forma de:
• 2.4.1 .- Menjars en menjadors socials.
• 2.4.2 .- Menjars compartides en petits locals d'acollida.
• 2.4.3-Bosses de menjar.
3 .- Funcionament dels Bancs d'Aliments.
Els Bancs d'aliments refusen explícitament la primacia dels diners, la seva actuació s'inscriu dins
d'una voluntat de promoure la solidaritat activa i responsable. Els bancs d'aliments s'esforcen a
donar testimoni de pobresa per l'acceptació de la dependència. Per això el seu funcionament és
assegurat mitjançant:
• 3.1 .- Donacions de material d'equip.
• 3.2 .- Pagament de les despeses de funcionament per persones o entitats externes.
• 3.3 .- Participació de les associacions benèfiques que reben aliments.
• 3.4 .- Donacions o subvencions.
4 .- Gestió dels Bancs d'Aliments.
4.1 .- Els Bancs d'aliments són gestionats per voluntaris mitjançant associacions d'inspiració humana
i espiritual diversa.
4.2 .- Els bancs d'aliments donen d'aquesta manera testimoni que es pot ser diferent i actuar
conjuntament al servei del proïsme.

