
 (Boroumeبرومی ) نهاد معرفی سازمان مردم

 

غذا   ارسافماموریت آن کاهش    و نهاد است  توانیم( یک سازمان مردمبرویم )به معنای ما یم

 و مبارزه با سوء تغذیه در یونان است. 

با استفاده از منابع  و عرضه غذا«، به طور روزانه نگهداریاز طریق برنامه »این سازمان 

ه یم کند و برای اینکه غذای مورد نظر به دست افرادی برسد که امنیت مختلف غذا ذخیر

یهغذای    را ندارند آن را به خیر
به   از این دست،اقدامای   کند. های مختلف عرضه یم کافی

ی حال با کاهش کمک یم  یونان پذیرترین اقشار جامعهآسیب ارساف غذا از کند و در عیر

 نماید. محیط زیست حفاظت یم

 های بروم برنامه 

ی اهدافش یمبه عمیل ها های مختلفی دارد که از طریق آنبرویم برنامه  پردازد: ساخی 

این برنامه برای آگایه بخشی به شهروندان جهت پایان دهیم«:  برنامه »ارساف غذا را 

ی از ارساف غذا  د. صورت یمجلوگیر تحت عنوان  دهندهموارد آگایهبرخی از  در ادامه گیر

 خواهد آمد.  های  که برویم به تمام شهروندان دارد«توصیه»

وزان با مسئله ارساف آمشود تا دانشدر این برنامه تالش یم برنامه »برویم در مدرسه«: 

طرح به این است آموزان در این دن و بخشش آشنا شوند. اهمیت دانششغذا، داوطلب

آموزند که ارساف های کالیس یمشود. آنها در فعالیتیم  که جامعه آینده پذیرای این ارزش

توانند آن را کاهش داد. دانش آموزان یم تواندالیل آن چیست و اینکه چگونه یم غذا و 

ات مثبت  را در خانهبرای کاهش ارس   هایشان انجام دهند. اف غذا تغییر

شود تا محصوالت کشاورزی باقیمانده الش یمدر این طرح ت چیتی برویم«: برنامه »خوشه

نسبت به اثرات مخرب هدررفت  بخشی روند. بخشی از این طرح آگایهدر مزرعه هدر ن

در سطح شود تا این محصوالت رزی است و در بخشی از آن تالش یممحصوالت کشاو 

یس ندار   محیل . این فضا برای کسایی که با طبیعت ند به کسایی برسد که معموال به آنها دسی 



ی دارند فرصت مناستی است تا با فضای تولید محصوالت آشنا شوند. این  رابطه کمی 

 و سازماندیه
ی

یه اقدامات بیشی  با هماهنگ د. های محیل صورت یمخیر  گیر

ی شبیه برنامه باال است : برنامه »برویم در بازار کشاورزان« البته در فضای  و این برنامه نیر

 شود. اجرا یمارهای روستای  باز 

شوند که کار کردن با اهداکنندگان غذا مطلع یمدر این برنامه : برنامه »برویم در محله«

ون بریزند یمبرویم چقدر آسان است و به ج توانند آن را اهدا کنند. در ای اینکه غذا را بیر

یهاین برنامه برویم اهداکنندگان غذا را با  ی  کند. یم ها مرتبطخیر برخی از اهداکنندگان نیر

ی برویم به آنها کمک یم مایلند کار اهدا را مستقیما انجام دهند. در این کند تا رابطه نیر

ند.   نیازمندان واقیع را بشناسند و با آنها ارتباط بگیر

رایه های غذای  را از حمایت ،از طریق این برنامه برویم برنامه »ما خانواده هستیم«: 

مانه به خانواده انداز . چشمدارد زیادی به غذا دارند عرضه یمنیاز های  که شفاف و محی 

ی حال افزایش  برویم این است که یک جنبش اجتمایع برای کاهش ارساف غذا و در عیر

 بیفتد. های غذای  از افراد نیازمند به راه حمایت

 تمام شهروندان بروم به  های  توصیه 

دهد هدف های مختلفی دارد که نشان یمآگایه بخشی به شهروندان توصیه ای بر برویم 

ی از ارساف غذا است. برخی از  این موارد در ذیل آورده شده  اصیل این سازمان جلوگیر

 است: 

ی خرید کنید.  ریزی کنید و از خرید اضافی تان برنامههای غذای  در مورد وعده  با دقت بیشی 

 شوند. ریخته یم زبالهیدهای اضافی به سطل خودداری نمایید. معموال خر 

یجات   ی یجای  را انتخاب کنید که سایز، . میوهرا انتخاب کنید   های بد شکلو میوه سیی ی ها و سیی

ن محصوالت به سطل زباله ریخته رنگ و شکل درست  ندارند چرا که به طور معمول ای

 ه هستند. های دیگر سالم و خوشمز ها به اندازه میوهاین میوه شوند. یم

اگر مواد غذای  به طور صحیح نگهداری  شوند. نید که غذاها واقعا یک فاسد یمبرریس ک

 توان از آنها استفاده کرد. پس از تاری    خ پیشنهادی مرصف هم یمشوند چند روز 

ه کنید و موادی را  تان را مرتب کنید. یخچال مواد غذای  را به درست  در یخچال خود ذخیر

 های مناسب قرار دهید. وند. این مواد را در قفسهشکه ابتدا خراب یم  بخورید 

این طریق   توانیم مواد غذای  را در فریزر نگهداری کنیم و از ما یم  از فریزر خود استفاده کنید. 

 تری نگه داریم. آن را برای مدت طوالیی 



ی سفارش دهید.  شوید از آنها بخواهید که کمی  از وقت  در رستوران حاضی یم غذای کمی 

کنید کمی  از . وقت  هم که خودتان غذا درست یممقدار معمول برایتان غذا حاضی کنند 

 مقدار معمول تهیه کنید. 

ید.  ل، مثال رستوران غذا یماگر در خا  باقیمانده غذایتان را به خانه بیی ی خورید، یادتان رج از میی

ل آن را رایتان در بستهها بخواهید باقیمانده غذا را بباشد که از آن ی ای قرار دهند تا در میی

 استفاده کنید. 

 مانده غذایتان کود درست کنید. از باقی برای گیاهانتان کود درست کنید. 

ست« را این پیام را که »یک وعده غذا هم مهم ا پیام مرصف هوشمند غذا را منتشی کنید. 

 باشید.  ها در آن بخش تغییر رفتار تان ارسال کنید و الهامو بستگان به دوستان

و نش  غذاهای باقیمانده را اهدا کنید.  ایط خویی دارد و هنوز رسر
تواند ده است یمغذای  که رسی

یه خانهها، آشبه خیر ی ا عرضه شود. شما برای این های سوپ و خدمات اجتمایع منطقه می 

ید. کار یم  توانید برای مشورت با برویم تماس بگیر

 مزایای سازمان مردم نهاد بروم 

در ذیل به رساند از جهات مختلفی قابل توجه است که های  که برویم به انجام یمفعالیت

 گردد: برخی از آنها اشاره یم

مسئله غذا، ارساف و گرسنگان موضویع است که برای بسیاری از افراد دغدغه است  ❖

افراد زیادی حاضی   ،ها رسوکار دارند لذا در صورت حضور یک متویلم هر روز با آنو مرد 

 به همکاری خواهند بود. 

 آید و در ستند که بخشی از غذایشان اضاف یمهای بسیاری ه ها و غذاخوریرستوران ❖

فایده در حال خراب شدن هستند. مردم با آگاه شدن برخی موارد یکشی مواد غذای  یی 

ی بهرهتوانند از ارسافهای  مثل برویم یمسازوکارهای سازمانبا  های خویی را های  چنیر

 به وجود آورند. 

 هایش را به دوش نیمهای مرتبط با دغدغهبرویم تمام مسئولیت ❖
ی

کشد بلکه با هماهنگ

یه یههای نیازمند را شناساکند طرفها سیع یمبا خیر ها ی  و مدیریت کند. آموزش به خیر

یهتواند سبب شود تا بخشی از فعالیتاین زمینه یمدر  ای در کشور به این های خیر

 سمت حرکت کند. 

ای فرهنگ جامعه داشته باشد و جامعه تواند تاثیر مثبت  بر های برویم یمآگایه بخشی  ❖

ی سازمان سئله ارساف به دید تجمل نگاه کنند به مهای  در آن فعالیت یمکه چنیر

 دانند. را ضدارزش یمکنند بلکه آن نیم

 پیشنهادات کاربردی 



توان به تروی    ج گفتمایی اسالیم، یم-هنگ ایرایی با توجه به اهمیت مسئله ارساف در فر 

تعدادی پیشنهاد در ذیل ارائه  اینچنیتی در فضای کشور مبادرت نمود. در این رابطه

 گردد: یم

یهسازمانهای  همچون برویم به گوش های سازمانکارکرد و موفقیت ❖ ای بزرگ های خیر

 و کوچک در ایران برسد. 

اند قدیرهای  که نزد مردم شناخته شدهها و تتوانند با تهیه نشانهای مزبور یمسازمان ❖

ها و مراکز مرتبط با مواد غذای  تقدیر کنند و این مراکز را جزء حامیان خود از رستوران

 معرفی نمایند. 

 اعتبار بخشی سالمت یا محیط زیست، مراکز فعالدر صورت وجود سازوکارهای  برای   ❖

ند.   در این زمینه مورد توجه قرار بگیر

سبا سازماندیه پیک ❖ توان مراکز مرتبط با غذا را از نیازمندان یم ،های رایگان و در دسی 

آگاه نمود تا بتوانند در صورت اضافه آمدن غذا یا محصویل به طور مستقیم و بدون 

 نیازمندان برسانند. هزینه آن را به دست 

ی این است که سازمایی مردم ❖ ین پیشنهاد نیر
نهاد مشابه برویم در ایران تاسیس شود و بهی 

 و آگ
ی

 سازی مردم در این عرصه باشد. اهمتویل اصیل هماهنگ

ی )ای : بروم در کل اروپا  مشابهای پروژه  سازمان مشابه ایپروژه( EU FUSIONSیو فیوشیی

کاهش   از این پروژه. هدف  به اجرا رسیده است  2012از سال    برویم است که در سطح اروپا 

ی و بهره ه تامیر  پروژه. این  استهای اجتمایع  وری بیشی  از طریق نوآوریاتالف غذا در زنجیر

ی مایل یم دهاز سوی کمیسیون اروپا تامیر ای را در این زمینه به انجام شود و تحقیقات گسی 

ی از  است.  رسانیده ر ارساف غذا در اروپا استفاده برای مانیتو  کنندگانشمشارکتفیوشیی

آمده است که ما از غذاهای باقیمانده برای سیر   پروژههای این  کند. در بخشی از فعالیتیم

کنیم تا نشان دهیم که چقدر غذاهای باقیمانده ارزشمند کردن گرسنگان استفاده یم

ی از ارساف غذا در سطیح فراتر به برریس سیاستگذاری  پروژهاین    هستند.  ها جهت جلوگیر

ها مفید باشد اما مطالعات ارائه تواند بیش از همه برای دولتپردازد. برریس این نمونه یمیم

 شده از طریق آن برای همه مفید است. 

 بع: ا من

www.boroume.gr/en 
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