
Mathjälp Finlands Röda Kors

Vid planering för att påbörja mathjälpen ska åtminstone 
följande saker beaktas:

✓ Antalet hjälpbehövande och det lokala behovet av verksamheten

• Befintliga matutdelningar och deras tidpunkt

• Att informera om utdelningen och utdelningsmetoden till målgruppen

✓ Form och mängd på mathjälpen som utdelas

• Butikernas svinn eller skolornas matsvinn t.ex. 1 ggr/vecka eller 2 ggr/månad, EU:s mathjälp 2 ggr/år, 
matsvinnsskåp

✓ Antalet frivilliga som deltar och förbinder sig till verksamheten  

• De frivilligas tidsmässiga möjligheter och att beakta kunskapen i utdelningen 

• Att utse ansvarsperson/-personer för mathjälpen

✓ Lokala samarbetspartner

• Eventuellt samarbete med olika aktörer, t.ex. turvis utdelning veckovis och användning av utrymmen

✓ Tillgängliga utrymmen och kylförvaringsmöjligheter

• Utrymmets tillgänglighet, funktionalitet och rengöring 

• Kylanläggningar och temperaturmätare för att garantera matförvaringen

✓ (Kall)Transportmöjligheter

• Möjlighet att använda bil och kylväskor eller samarbetspartner för mattransport

✓ Utarbetande av plan för egenkontroll

• Hjälp av livsmedelstillsynsmyndigheterna i egen kommun och av Evira
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