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Armoedebestrijding in Europa
Europa wil de armoede bestrijden. Het Fonds voor
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
vormt een van de manieren om dit doel te berei‑
ken. In maart 2014 werd het fonds in het leven
geroepen met als belangrijkste doel de vicieuze
cirkel van armoede en ontbering te doorbreken.
Dat doet het door niet‑financiële bijstand te ver‑
lenen aan de meest kwetsbare mensen in de EU.

sociale insluiting van de meest behoeftigen. Deze
activiteiten zijn ontwikkeld om de vaardigheden
en capaciteiten van mensen te vergroten zodat
ze de moeilijkheden of discriminatie waarmee ze
dagelijk s te maken hebben, kunnen
overwinnen.

Wie zijn de begunstigden en
welke hulp krijgen ze?

Het FEAD wil bijdragen aan het verlichten van de
ergste vormen van armoede in de EU. Op deze
manier speelt het fonds een rol bij het behalen
van de EU‑doelstelling voor 2020 om het aantal
mensen dat in armoede leeft of met armoede
wordt bedreigd te verminderen met ten minste
20 miljoen. Door de groepen in de samenleving
die het het zwaarst hebben te helpen, draagt het
fonds tevens bij aan de algemene doelstelling
om de sociale samenhang te versterken.

Het Fonds verleent bijstand aan individuele per‑
sonen, gezinnen, huishoudens of groepen mensen
in de EU‑lidstaten. De bijstand wordt gegeven in
de vorm van voedsel, kleding en andere eerste
levensbehoeften, en gaat vergezeld van advies,
begeleiding of andere hulp om in de samenleving
te herintegreren. Het FEAD biedt ook financiering
van op zichzelf staande activiteiten gericht op

Wat zijn de doelstellingen van
het FEAD?

Het FEAD in vogelvlucht
Doelstellingen:

Soorten materiële bijstand:

yy Bijdragen aan het verlichten van de ergste vormen
van armoede
yy Bevorderen en versterken van sociale samenhang
yy Bijdragen aan het halen van de EU‑doelstelling
voor 2020 inzake armoedebestrijding

yy Voedselpakketten of maaltijden

Reikwijdte van de actie:

Geografische dekking:

yy Ondersteunen van nationale regelingen waarmee
materiële bijstand wordt verleend aan de meest
behoeftigen

yy In alle 28 EU‑lidstaten

yy Ondersteunen van het inzamelen en
verdelen van levensmiddelenschenkingen om
voedselverspilling te verminderen
yy Financieren van activiteiten die bijdragen aan de
sociale insluiting van de meest behoeftigen

yy Kleding en schoeisel
yy Schoolbenodigdheden
yy Andere benodigdheden (zeep, shampoo enz.)
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Een nieuwe aanpak

Meer dan alleen voedsel

De EU verleent al meer dan vijfentwintig jaar
voedselhulp aan degenen die deze hulp het hardst
nodig hebben. Dit begon in 1987 met het Pro‑
gramma voor voedselverstrekking aan de meest
behoeftigen in de Gemeenschap (het voedsel‑
hulpprogramma). Het voedselhulpprogramma
verstrekte voedsel via organisaties die recht‑
streeks in contact stonden met mensen die te
maken hadden met materiële ontbering, en lid‑
staten konden hier op vrijwillige basis aan deel‑
nemen. In 2011 hielp dit succesvolle programma
18,9 miljoen mensen in 20 begunstigde
lidstaten.

Het FEAD komt met een nieuwe aanpak om de
meest behoeftige mensen in de EU te helpen.
Het geeft lidstaten meer flexibiliteit in de inza‑
meling van het voedsel dat ze verdelen. Bovendien
kan de FEAD‑subsidie ook worden gebruikt om
kleding en andere noodzakelijke goederen zoals
schoenen, zeep en shampoo te verstrekken. Met
andere woorden: het fonds is er niet alleen voor
voedselhulp, maar ook voor materiële behoeften
van mensen die in armoede leven.

„Het fonds is er niet alleen voor
voedselhulp, maar ook voor
materiële behoeften.”

De hoofdbeginselen van het FEAD
De volgende hoofdbeginselen vormen het fundament
van het FEAD:
yy Non‑discriminatie: versterken en behouden van
de gelijkheid van mannen en vrouwen; respect en
waardigheid voor iedereen
yy Milieu: rekening houden met de mogelijke gevol‑
gen voor het klimaat bij het aankopen van voedsel,
en inspanningen leveren om voedselverspilling te
verminderen
yy Bevorderen van een evenwichtig voedings‑
patroon: bijdragen aan een evenwichtig voedings‑
patroon van de meest behoeftigen
yy Partnerschap: partnerschappen vormen tussen
lidstaten, regionale en plaatselijke overheden en
non‑gouvernementele organisaties (ngo’s)
yy Doeltreffendheid en doelmatigheid: invoeren
van goed financieel beheer en verminderen van
administratieve lasten

Bevorderen van sociale
integratie
Het opvallendste kenmerk van het FEAD is dat
het vereist dat de steun voor basisbehoeften wordt
aangevuld met advies en begeleiding om sociale
integratie te bevorderen. Het fonds biedt de meest
behoeftigen onmiddellijke hulp zodat ze hun leef‑
omstandigheden kunnen verbeteren.
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Armoede in Europa: de realiteit
Ondanks de economische vooruitgang in Europa
vormen armoede en ontbering hier nog altijd een
groot probleem. In 2013 was bijna een op de vijf
Europeanen — dat zijn bijna 100 miljoen mensen
— materieel gedepriveerd, terwijl 9,6 % van de
EU‑burgers zich in een situatie van ernstige mate‑
riële deprivatie bevond. Bovendien woonde een
op de vier Europeanen, oftewel 122,9 miljoen
mensen, in een huishouden dat gevaar liep in
armoede of sociale uitsluiting te vervallen. Kin‑
deren liepen in 20 van de 28 lidstaten een groter
risico op armoede of sociale uitsluiting dan de
rest van de bevolking.1

„Bijna een op de vijf
Europeanen is materieel
gedepriveerd.”
Deskundigen schatten dat er in 2009 op een wil‑
lekeurige nacht in de EU misschien wel 410 000
daklozen waren. Dat zou betekenen dat ongeveer
4,1 miljoen mensen in de EU ieder jaar voor lan‑
gere of kortere tijd geen onderdak hebben2. Onder‑
zoeken die zijn uitgevoerd door de Europese
Federatie van nationale organisaties die met dak‑
lozen werken, laten zien dat de dakloosheid in de
lidstaten blijft stijgen.

1	Eurostat Statistics Explained: Material deprivation
and low work-intensity statistics http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Material_
deprivation_and_low_work_intensity_statistics#At_
risk_of_poverty_or_social_exclusion
2	H. Frazer, E. Marlier en I. Nicaise: A Social Inclusion
Roadmap for Europe 2020. Non-validated figures.

Armoede: een Europees probleem

Een op de vijf
Europeanen
Of bijna 100 miljoen
mensen zijn materieel
gedepriveerd.

Een op de vier
Europeanen
Of ongeveer 120 miljoen
mensen woonden in 2013
in een huishouden dat risico
liep op armoede of sociale
uitsluiting.

Een op de vier
Europese kinderen
Ongeveer een kwart van
alle kinderen (27,6 %) liep
in 2013 risico op armoede of
sociale uitsluiting.

Bijna een op de 100
Europeanen
Of ongeveer 4 miljoen mensen
zijn dakloos in de EU —
daaronder zijn jongeren,
migranten en gezinnen met
kinderen.

© Belgaimage
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Wie zijn de begunstigden van het
FEAD?
Ontbering treft niet iedereen op
dezelfde wijze
De verschillen op het gebied van ontbering worden
in de hele EU steeds groter in en tussen de lidsta‑
ten. Deze diversiteit maakt duidelijk dat de lidsta‑
ten op maat gemaakte oplossingen die aansluiten
bij hun nationale omstandigheden moeten aan‑
nemen. Het FEAD biedt hun de flexibiliteit dat te
doen door specifieke groepen mensen te identi‑
ficeren die door het fonds worden ondersteund.

Doelgroepen van het FEAD
Er wordt op nationaal niveau vastgesteld welke
mensen worden gesteund door het FEAD. Hoewel
de nationale aanpak verschilt en zich op specifieke
behoeften of problemen in een bepaalde regio kan
richten, zijn een aantal groepen waarop de voed‑
selhulp en/of elementaire materiële bijstand of
sociale insluiting zich richten:
yy Mensen die in armoede leven
yy Daklozen
yy Kinderen
yy Ouderen
yy Mensen met een handicap
yy Mensen die in een afgelegen gebied wonen
yy Immigrantenfamilies

Verhalen uit de praktijk:
Echte mensen krijgen echte hulp
De volgende verhalen zijn voorbeelden van gezinnen die
zijn geholpen met door het FEAD medegefinancierde
bijstand.

Hulp voor een gezin met werkloze ouders
om hun situatie te stabiliseren
Dit gezin bestaat uit zes mensen: de werkloze ouders
en hun vier kinderen, in de leeftijd van 8 tot 17 jaar. De
ouders hebben geen recht op een uitkering; ze leven van
tijdelijk werk.
Een liefdadigheidsorganisatie geeft dit gezin voedselhulp
die wordt gefinancierd door het FEAD en helpt hen ook
bij sociale insluiting. Het gezin krijgt ook groenten en fruit
via een programma dat met plaatselijke fruittelers is
ontwikkeld om voedselverspilling te voorkomen.
Omdat het gezin continu contact heeft met de organisatie
die hen helpt, kunnen ze hun armoede bestrijden en
sociale uitsluiting voorkomen. Als gevolg van de steun
kunnen de gezinsleden evenwichtige maaltijden bereiden
en hun huishoudbudget beheren.

Ervoor zorgen dat een alleenstaande
moeder haar drie kinderen evenwichtige
voeding kan geven
Deze alleenstaande moeder heeft grote moeite met het
grootbrengen van haar drie kinderen, van 16, 13 en 4 jaar
oud. De moeder woont met haar kinderen in een tehuis
voor ongehuwde moeders met kinderen; het tehuis wordt
geleid door een plaatselijke liefdadigheidsinstelling.
Het enige inkomen van het gezin is een gezinstoeslag en
een toeslag voor alleenstaande moeders met kinderen.
In de lente en zomer doet de moeder werk dat via de
instelling wordt aangeboden. Het gezin doet mee aan het
programma „Uit de dakloosheid stappen”.
Het gezin wordt ondersteund met voedselhulp uit een
FEAD‑programma dat de liefdadigheidsinstelling samen
met een plaatselijke voedselbank heeft opgezet. Het
gezin krijgt ook fruit, groente en brood van een andere
liefdadigheidsinstelling zodat er tegemoet gekomen
wordt aan de dagelijkse behoefte aan evenwichtige
voeding. Doordat het gezin een grote hoeveelheid
voedingsmiddelen ontvangt, zijn de kosten van hun
boodschappen lager.

© Belgaimage
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Welke bijstand wordt verleend?
Ieder EU‑land geeft een eigen invulling aan de
bijstand die het verleent. Een EU‑land richt zich
bijvoorbeeld op voedselhulp of elementaire
gebruiksgoederen voor de meest behoeftigen. Of
een land biedt activiteiten op het gebied van
sociale insluiting om optimaal tegemoet te komen
aan de plaatselijke behoefte.

Materiële bijstand, zoals:

Hier volgen enkele voorbeelden van het soort
bijstand dat kan worden verleend:

yy informatie over beschikbare maatschappelijke
diensten
yy informatie over tijdelijke opvang
yy financiële vaardigheden en
schuldbemiddeling
yy informatie over een evenwichtig
voedingspatroon
yy toegang tot gezondheidsdiensten en
onderwijs
yy psychologische ondersteuning en
zelfredzaamheid

yy voedselpakketten
yy maaltijden
yy inzamelen en distribueren van gedoneerd
voedsel

Bijstand in de vorm van
begeleidende
maatregelen, zoals:

Voorbeelden van standaardhulppakketten © Ministerie van Welzijn - Republiek Letland

Voedselhulp, zoals:

yy elementaire verzorgingsproducten
yy kleding/slaapzakken
yy schoolbenodigdheden
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Andere activiteiten op het gebied
van sociale insluiting, zoals:
yy stimuleringsactiviteiten
yy socialiserings- en netwerkactiviteiten
yy trainingen voor meer zelfstandigheid, een
gezondere en actievere leefstijl, en betere
vaardigheden
yy oriënteringsactiviteiten en informatie over
rechten en plichten
yy taalonderwijs

Het soort bijstand dat het FEAD verleent
Het soort bijstand dat het Fonds voor Europese
hulp aan de meest behoeigen (FEAD) verleent
voedselhulp

Canarias

elementaire materiële bijstand
zowel voedselhulp als elementaire materiële
bijstand
operationele programma’s voor sociale insluiting

Guadeloupe
Martinique

Guyane

Mayotte Réunion

Açores

Madeira

REGIOgis

© Belgaimage
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Hoe bereikt materiële bijstand van
het FEAD de mensen?
1. Plannen en aanpassen: lidstaten hebben
hun programma gepland op basis van hun
nationale situatie en behoeften. Ze kunnen
de aan te bieden bijstand combineren: alleen
voedsel, alleen goederen, of beide.
2. Kiezen welk uitvoeringsmodel de voor‑
keur heeft: elke nationale autoriteit heeft
vervolgens een besluit genomen over de wijze
waarop het verlenen van FEAD‑bijstand nati‑
onaal georganiseerd moest worden.
3. Goedkeuren van programma’s: de Euro‑
pese Commissie heeft goedkeuring verleend
aan de operationele programma’s van alle
lidstaten voor de periode 2014-2020.
4. Selecteren van partnerorganisaties:
lidstaten kiezen (publieke of non‑profit-) part‑
nerorganisaties om de FEAD‑steun te beheren.
Het fonds tracht te voorkomen deze partners
met te veel administratie te belasten; dat geldt
met name voor plaatselijke ngo’s die afhan‑
kelijk zijn van vrijwilligers.

5. Hulp bij aankoop en vervoer: de hulp moet
eerst worden aangekocht bij een nationale
autoriteit of partnerorganisatie. Daarna moet
het vervoerd worden naar alle partnerorgani‑
saties die verantwoordelijk zijn voor de
verdeling.
6. Bijstand verlenen: partnerorganisaties
verdelen de bijstand onder de meest behoef‑
tigen. De verstrekking van materiële bijstand
moet worden gecombineerd met aanvullende
niet‑materiële maatregelen zoals begeleiding
en ondersteuning (behalve wanneer de bij‑
stand wordt verleend aan voorzieningen voor
kinderopvang.)

Partnerorganisaties: de „mensen in
het veld” voor FEAD
Het is voor alle FEAD‑programma’s
verplicht om met partnerorganisaties te
werken. Dat kunnen nationale, regionale of
plaatselijke overheidsorganen zijn of ngo’s.
Zij zijn verantwoordelijk voor de eigenlijke
bijstandsverlening en/of maatregelen die
gericht zijn op sociale insluiting van de meest
behoeftigen. Ze dienen de relevante kennis
te bezitten waarmee ze in de beste positie
verkeren om de doelgroepen van het FEAD te
bereiken, omdat deze soms moeilijk te vinden
zijn. De uitwisseling van informatie en beste
praktijken tussen partnerorganisaties vormt een
belangrijk onderdeel van het FEAD‑platform
en is een manier om synergie‑effecten binnen
Europa te ontwikkelen.
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Hoe groot is het budget?
De totale begroting van het FEAD bedraagt voor
de jaren 2014-2020 in reële termen circa 4,5 mil‑
jard EUR. Het grootste deel daarvan — 3,8 mil‑
jard EUR — komt uit de EU‑begroting, terwijl de
lidstaten dit met 674 miljoen EUR aanvullen als
nationale medefinanciering.

Hoe wordt het gebruik van de
begroting gecontroleerd?
De EU wil de prestaties van FEAD‑programma’s
meten. Daarom bevat het nieuwe fonds voorzie‑
ningen voor toezicht, verslaglegging en evaluatie.
De belangrijkste voorzieningen zijn:
yy Jaarlijkse bijeenkomsten van iedere lidstaat
met de Commissie om de voortgang die
gedurende het jaar is geboekt te bespreken.
yy Jaarlijkse indiening van uitvoeringsverslagen
om de geboekte voortgang te volgen.
yy Verslag over voortgang met gebruikmaking
van indicatiefactoren die gelden voor alle
lidstaten.
yy Overlegging door de Commissie van een
samenvatting van de uitvoeringsverslagen

Het FEAD‑platform: kennis delen,
synergieën vinden
Het FEAD is meer dan alleen een
financieringsbron, het is ook een netwerk.
Partnerorganisaties die deelnemen aan
de tenuitvoerlegging van de nationale
programma’s, de beheerautoriteiten en de
organisaties op Europees, nationaal, regionaal
of plaatselijk niveau die betrokken zijn bij
het toezicht op de acties of bij de bestrijding
van armoede en sociale uitsluiting kunnen
deelnemen aan het netwerk.
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aan het Europees Parlement en de Raad aan
het eind van ieder jaar.
yy Presentatie van een tussentijdse evaluatie van
het FEAD tegen het eind van 2018.

Hoe vormt het FEAD een
aanvulling op andere
EU‑steunmaatregelen?
Het FEAD dicht een gat in het cohesiebeleid van
de EU door de meest kwetsbare mensen te onder‑
steunen met tastbare hulp. Het vormt een aan‑
vulling op en werkt samen met andere
EU‑financieringsinstrumenten, en met name het
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF is er vooral
op gericht de werkgelegenheidskansen voor men‑
sen te verbeteren, terwijl het FEAD geen actieve
maatregelen voor de arbeidsmarkt financiert.
Het FEAD helpt mensen met name bij het nemen
van hun eerste stappen uit armoede en sociale
uitsluiting, door zich te richten op hun meest ele‑
mentaire behoeften en de eerste stappen naar
re‑integratie in de samenleving. Het ESF kan
daarna te hulp schieten om hun integratie op de
arbeidsmarkt te ondersteunen.

Uitwisseling, leren en capaciteitsopbouw
omvatten onderwerpen zoals de aanpak van
ernstige materiële ontbering, armoede onder
kinderen en dakloosheid; ondersteuning van
sociale insluiting van de meest behoeftigen; en
technische aspecten van de tenuitvoerlegging
van het FEAD. De interactie tussen leden van
het FEAD‑netwerk kan allerlei verschillende
vormen aannemen, zoals rechtstreekse
uitwisseling over specifieke initiatieven,
het organiseren van thematische seminars,
intervisiebijeenkomsten en discussiegroepen.
Online uitwisselingsinstrumenten, zoals sociale
media, worden ook intensief gebruikt.

© Belgaimage
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Het FEAD in actie
FEAD‑steun wordt in de verschillende landen en
soms zelfs binnen één land op verschillende
manieren uitgevoerd. De voorbeelden die we hier
geven zijn niet per se representatief voor
FEAD‑steun in het hele land, maar geven een
idee van de wijze waarop en door wie de steun
wordt verleend en laten bovendien zien hoe doel‑
treffend de steun is.

Polen
De voedselbank in Olsztyn verkrijgt voedsel van
voedselfabrikanten en -distributeurs en geeft dat
voedsel door aan organisaties die betrokken zijn
bij de ondersteuning van mensen die het risico
op sociale uitsluiting lopen. Het voedsel wordt
verstrekt aan liefdadigheidsinstellingen, onder‑
wijsinstellingen, centra voor maatschappelijk
welzijn en centra voor daklozen, gehandicapten,
alleenstaande moeders of kinderen. Deze part‑
nerorganisaties verstrekken voedselpakketten of
maaltijden.
De voedselbank verdeelt niet alleen voedsel, ze
verzamelt ook voedselschenkingen, geeft voor‑
lichting over voedselverspilling en gezonde voe‑
ding voor mensen van alle leeftijden, en biedt
sociale activiteiten die plaatselijke partners sti‑
muleert om samen te werken en de situatie van
mensen die risico lopen op sociale uitsluiting te
verbeteren.
De voedselbank krijgt al sinds 2004 steun van
het voedselhulpprogramma en het FEAD. In 2014
werkte de voedselbank samen met 284 organi‑
saties die voedselhulp boden aan 83 011 mensen.
Doordat ze voedsel ontvangen, kunnen mensen
die door het FEAD gefinancierde steun krijgen hun
financiële middelen gebruiken voor de aankoop
van andere noodzakelijke producten, zoals onder‑
wijsbenodigdheden voor hun kinderen, schoon‑
maakproducten en medicijnen. Met de producten
van de voedselbank kunnen mensen ook een
evenwichtig voedingspatroon aanhouden.

Letland
De Samaritaanse organisatie in Letland is een
vrijwillige, politiek en religieus onafhankelijke,
actiegerichte, maatschappelijke organisatie met
als motto „Helpen om te leven”. De organisatie is
een van de grootste ngo’s in Letland. Ze biedt
thuiszorg, gespecialiseerd vervoer, sociale hulp‑
verlening, crisiscentra voor slachtoffers van
geweld, EHBO‑cursussen en liefdadigheidspro‑
jecten om arme mensen te ondersteunen. En
wanneer dit van toepassing is, wordt het verstrek‑
ken van voedselpakketten, hygiënepakketten,
schoolbenodigdheden en schooltassen gecom‑
bineerd met begeleidende maatregelen die wor‑
den ondersteund door het FEAD.
De organisatie verleent FEAD‑bijstand in samen‑
werking met vier regionale partners, ngo’s in zeven
districten in Letland, via negen distributiepunten.
Mensen met een mobiliteitsbeperking ontvangen
de pakketten aan huis.
De organisatie heeft het laatste jaar met de
FEAD‑steun bijna 17 395 voedselpakketten, 5 170
verzorgingspakketten en 795 schoolpakketten
kunnen leveren. De bijstand helpt kinderen uit
begunstigde gezinnen om een goede hygiëne te
handhaven en naar school te gaan.
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Frankrijk
De Franse Federatie van voedselbanken coördi‑
neert een netwerk van 79 voedselbanken ver‑
spreid over Frankrijk en drie overzeese gebieden.
De voedselbanken verzamelen, beheren en ver‑
delen gratis voedsel om mensen „er weer bovenop”
te helpen.
De voedselbanken verstrekken het voedsel echter
niet rechtstreeks. In plaats daarvan werken ze
met een netwerk van 5 300 organisaties. Jaarlijks
helpen deze partners meer dan 1,8 miljoen men‑
sen die onder de armoedegrens leven. Mensen
die hulp nodig hebben, krijgen voedselhulp nadat
hun situatie door maatschappelijk werkers is
beoordeeld.

Voedselhulp kan verschillende vormen aanne‑
men, zoals:
yy verstrekking van voedselmanden
yy bereiding van maaltijden
yy verstrekking van voedsel op straat aan
daklozen
yy het aanbieden van ontbijt
De voedselhulp heeft twee functies: aan de ene
kant helpt de hulp mensen om beter om te gaan
met voedseltekorten doordat hun maaltijden wor‑
den aangevuld, terwijl deze hulp aan de andere
kant de eerste stap biedt in de richting van sociale
insluiting — het werkt doordat mensen die de
bijstand ontvangen niet langer in een isolement
zitten en door hun begeleiding aan te bieden.

„Het FEAD is meer dan alleen
een financieringsbron, het is
ook een netwerk...”

© Belgaimage
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Het FEAD in uw land
BELGIË
Begrotingstoewijzing FEAD: 73,8

miljoen EUR

+
Nationale bijdrage: 14,4 miljoen EUR

Hoe het geld wordt besteed: financiering van

gratis voedselverstrekking aan mensen die worden
geconfronteerd met armoede. Er wordt gebruik gemaakt
van een netwerk van partnerorganisaties die ook
maatregelen bieden die zijn gericht op sociale integratie.
België verleent in de toekomst wellicht ook materiële
bijstand aan kinderen.

Beheerautoriteit:

SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté,
Économie Sociale et Politique des Grandes Villes
Boulevard Roi Albert II 30
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 25088586
www.mi-is.be
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en Grootstedenbeleid
Koning Albert II‑laan 30
1000 Brussel
BELGIË
Tel. +32 25088586
www.mi-is.be

BULGARIJE
Begrotingstoewijzing
FEAD: 104,8 miljoen

EUR
+
Nationale bijdrage: 18,5 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: financiering

van de verstrekking van individuele pakketten
met voedselproducten, en warme maaltijden via
gaarkeukens. Het programma biedt ook begeleidende
maatregelen om sociale insluiting te bevorderen.

Beheerautoriteit:

Министерство на труда и социалната политика
Агенция за социално подпомагане
ул. „Триадица” № 2
1051 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Тел. +359 28119607, +359 28119639
www.asp.government.bg
Ministry of Labour and Social Policy
Social Assistance Agency
„Triaditsa” 2
1051 Sofia
BULGARIA
Tel. +359 28119607, +359 28119639
www.asp.government.bg

CYPRUS
Begrotingstoewijzing FEAD: 3,9

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 0,7 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: verschaffen van

schoolbenodigdheden (kleding en tassen) aan de meest
behoeftige leerlingen op openbare scholen. Het programma
vormt een aanvulling op een bestaand nationaal
programma dat de leerlingen voorziet van voedsel.

Beheerautoriteit:

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Κλήμεντος 9
1494 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS
Τηλ. +357 22400957
Φαξ +357 22400961
www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_en/
index_en?OpenDocument
Ministry of Labour and Social Insurance
Directorate‑General for European programmes,
coordination and development European Social Fund Unit
9 Klimentos Str
1494 Nicosia
CYPRUS
Tel. +357 22400957
Fax +357 22400961
www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_en/
index_en?OpenDocument

DENEMARKEN
Begrotingstoewijzing FEAD: 3,9

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 0,7 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: de financiering richt

zich op de insluiting van de meest kwetsbare daklozen,
degenen die zeer sporadisch of nooit contact hebben
met de maatschappelijke diensten. De doelstelling is om
jaarlijks 200 mensen op te nemen in de FEAD‑activiteiten
om hun situatie te verbeteren als een eerste stap naar
deelname aan bestaande sociale maatregelen.

Beheerautoriteit:

Socialstyrelsen
Kontoret for Økonomi og Tilskudsforvaltning
Landemærket 9
1119 København K
DANMARK
Tlf. +45 41851200
info@socialstyrelsen.dk
socialstyrelsen.dk
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DUITSL AND
Begrotingstoewijzing FEAD: 78,9

FINL AND
Begrotingstoewijzing FEAD: 22,5

Hoe het geld wordt besteed: ondersteuning bij

sociale insluiting van daklozen (of mensen die dakloos
dreigen te raken) en de meest behoeftige EU‑migranten
door hun betere toegang te verschaffen tot materiële
steun en sociale diensten. Met de financiering wordt
er ook naar gestreefd dat immigrantenkinderen betere
toegang krijgen tot voorschools onderwijs en sociale
insluiting.

Wofür werden die Mittel ausgegeben? Gewährung
von Nahrungsmittelhilfen für die am stärksten
benachteiligten Personen, die oft langfristig in
Schwierigkeiten sind, wie die auf Lebensmittelbanken
angewiesenen Menschen. Den Begünstigten werden
außerdem flankierende Maßnahmen wie die Vermittlung
an Sozial-, Wohnungs- und Arbeitsvermittlungsdienste
angeboten.

Beheerautoriteit:

Hoe het geld wordt besteed: verstrekken van

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 13,9 miljoen EUR

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI
Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung, Referat
EF 2
Rochusstr. 1
53107 Bonn
DEUTSCHLAND
Tel. +49 30185270
www.bmas.de

ESTL AND
Begrotingstoewijzing FEAD: 8

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 1,4 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: aanpakken van

voedseltekort, als aanvulling op nationale programma’s
die zijn toegespitst op andere soorten materiële
behoeften. Het geld helpt de meest behoeftigen de
kosten voor voedsel te beperken, wat met name in de
winter van belang is wanneer ze extra stookkosten
maken. Met het inzamelen en distribueren van
voedselschenkingen probeert het programma ook
voedselverspilling te verminderen.

Beheerautoriteit:

Rahandusministeerium
Suur‑Ameerika 1
15006 Tallinn
Estonia
EESTI/ESTONIA
Tel +372 6113516
www.fin.ee

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 4,0 miljoen EUR

voedselhulp aan de meest behoeftigen, vaak mensen
die al langdurig in moeilijkheden verkeren, zoals degenen
die afhankelijk zijn van voedselbanken. De begunstigden
krijgen ook begeleidende maatregelen aangeboden,
zoals de weg naar maatschappelijke diensten en
diensten voor huisvesting en/of werkgelegenheid.

Beheerautoriteit:

Maaseutuvirasto
PL 405
FI-60101 Seinäjoki
SUOMI/FINLAND
P. +358 295312362
www.mavi.fi
Jordbruksverket
Box 405
FI-60101 Seinäjoki
FINLAND
Tfn +358 295312362
www.mavi.fi

FRANKRIJK
Begrotingstoewijzing
FEAD: 499,3 miljoen

EUR
+
Nationale bijdrage: 88,1 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: verstrekken van

voedselhulp aan de meest behoeftigen. Dit wordt
aangevuld met begeleidende maatregelen zoals
begeleiding en steun om deze mensen uit de armoede
te halen.

Beheerautoriteit:

Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale
10-18 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75014 Paris
FRANCE
Tél. +33 153861041
www.social-sante.gouv.fr
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GRIEKENL AND
Begrotingstoewijzing
FEAD: 280,9 miljoen

EUR
+
Nationale bijdrage: 49,6 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: aanpakken van

voedseltekort en materiële ontbering van de meest
behoeftigen, met de nadruk op gezinnen, met name
eenoudergezinnen of gezinnen met meerdere kinderen,
en daklozen. Onder materiële hulp vallen bijvoorbeeld
voedselpakketten of kant‑en‑klaarmaaltijden (met name
voor daklozen), en schoenen en kleding, schoolspullen en
babyartikelen.

Beheerautoriteit:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
Κ. Παλαμά 6-8
111 41 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Τηλ. +30 2102120719
www.ekka.org.gr
Ministry of Labour, Social Solidarity, Insurance and
Welfare
National Institute of Labour and Human Resources
K. Palama 6-8
111 41 Athens
GREECE
Tel. +30 2102120719
www.ekka.org.gr

HONGARIJE
Begrotingstoewijzing FEAD:

+

Nationale bijdrage: 16,6

93,9 miljoen EUR

miljoen EUR

Hoe het geld wordt besteed: voedselverstrekking
en materiële bijstand aan kinderen uit arme gezinnen,
daklozen en gehandicapten en/of oudere mensen met
een laag inkomen. Naast voedselpakketten en warme
maaltijden wordt er andere materiële bijstand gepland
voor kinderen.

Beheerautoriteit:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest
Akadémia u. 3.
1054
MAGYARORSZÁG/HUNGARY
Tel. +36 17951200
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources

IERL AND
Begrotingstoewijzing FEAD: 22,8

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 4 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: verstrekking

van voedsel en andere elementaire goederen
zoals verzorgingsproducten, kleding, schoeisel en
schoolbenodigdheden. Het Ierse programma richt zich op
de meest behoeftigen die buiten de bijstandsregelingen
vallen. Hun sociale integratie wordt ook bevorderd met
behulp van begeleidende maatregelen.

Beheerautoriteit:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Tionscnaimh Phobail agus Seirbhísí Fostaíochta
Sráid Taoiling
Tobar an Choire, Co Shligigh/Tubbercurry, Co Sligo
ÉIRE
www.fas.ie
Department of Social Protection
Community Initiatives and Employment Services
Teeling Street
Tubbercurry, Co Sligo
IRELAND
www.fas.ie

ITALIË
Begrotingstoewijzing
FEAD: 670,6 miljoen

EUR
+
Nationale bijdrage: 118,3 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: verstrekking van

gratis voedsel aan behoeftige mensen. Met de subsidie
worden ook kinderen uit arme gezinnen gesteund met
schoolbenodigdheden en spullen, en wordt bijstand
verleend aan daklozen met bijvoorbeeld slaapzakken,
verzorgingsproducten, kleding en andere elementaire
goederen.

Beheerautoriteit:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali
Via Fornovo 8
00192 Roma
ITALIA
FEADgestione@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it
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KROATIË
Begrotingstoewijzing FEAD: 36,6

LITOUWEN
Begrotingstoewijzing FEAD: 77,2

Hoe het geld wordt besteed: voedselhulp bieden in

Hoe het geld wordt besteed: ondersteunen van

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 6,5 miljoen EUR
de vorm van maaltijden of voedselpakketten, samen met
hygiëneproducten, schoolbenodigdheden en sportspullen.
Begeleidende maatregelen zijn bijvoorbeeld voorlichting
over evenwichtige voeding, gezondheidszorg, persoonlijke
hygiëne, het ouderschap en financiële vaardigheden.

Beheerautoriteit:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske
unije u području rada i socijalne sigurnosti
Petraciceva 4
HR-10000 Zagreb
HRVATSKA
Tel. +385 13696452
fead@mrms.hr
www.mrms.hr

LETL AND
Begrotingstoewijzing FEAD: 41

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 7,2 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: voedselverstrekking

aan de meest behoeftigen. Huishoudens met kinderen
die te maken hebben met materiële ontbering worden
ook ondersteund met onderwijsmateriaal voor school en
met andere elementaire goederen.

Beheerautoriteit:

Labklājības ministrija
Skolas ielā 28
Rīga, LV-1331
LATVIJA
lm@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 13,6 miljoen EUR
verstrekking van voedselpakketten voor 300 000
hulpbehoevende mensen. Vanaf 2016 zullen pakketten
met elementaire verzorgingsproducten een aanvulling
op de voedselhulp vormen. Partnerorganisaties bieden
ook begeleidende maatregelen om sociale integratie te
bevorderen.

Beheerautoriteit:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
A. Vivulskio g. 11
LT-03610 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Tel. +370 52664208
www.socmin.lt

LUXEMBURG
Begrotingstoewijzing FEAD: 3,9

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 0,7 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: met voedsel en

elementaire materiële bijstand tegemoetkomen aan
de behoeften van de meest behoeftigen, zodat ze geld
overhouden voor andere uitgaven zoals woonlasten.

Beheerautoriteit:

Ministère de la famille et de l’intégration
Division de la solidarité
12-14, Avenue Emile Reuter
2420 Luxembourg
LUXEMBOURG
www.mfi.public.lu/
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MALTA
Begrotingstoewijzing FEAD: 3,9 miljoen

+
Nationale bijdrage: 0,7 miljoen EUR

EUR

OOSTENRIJK
Begrotingstoewijzing FEAD: 18

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 3,2 miljoen EUR

Hoe het geld wordt besteed: financiering van

Hoe het geld wordt besteed: gezinnen helpen

voedselpakketten die worden geleverd aan huishoudens
met de minste middelen, zoals mensen die sociale
bijstand krijgen, met ten minste twee kinderen en een
inkomen dat lager is dan het minimumloon, of mensen
die een laag premievrij pensioen ontvangen.

die aan het begin van het schooljaar moeite hebben
schoolbenodigdheden te kopen. Begeleidende
maatregelen bieden de begunstigden relevante
informatie om hun sociale insluiting te verbeteren, alsook
persoonlijk advies en oriënterende activiteiten.

Beheerautoriteit:

Beheerautoriteit:

Ministeru għall‑Affarijiet Ewropej u l‑Implimentazzjoni
tal‑Manifest Elettorali Diviżjoni għall‑Ippjanar
u l‑Koordinazzjoni tal‑Prijoritajiet
Santa Venera SVR 1411
MALTA
Tel. +356 22001142
www.odpm.gov.mt
Ministry for European Affairs and Implementation of the
Electoral Manifesto Planning and Priorities Coordination
Division
Triq il‑Kukkanja
Santa Venera SVR 1411
MALTA
Tel. +356 22001142
www.odpm.gov.mt

NEDERL AND
Begrotingstoewijzing FEAD: 3,9

POLEN
Begrotingstoewijzing
FEAD: ruim 473,4 miljoen

EUR
+
Nationale bijdrage: 83,5 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: ondersteuning van

miljoen EUR

+
Nationale bijdrage: 0,7 miljoen EUR

Hoe het geld wordt besteed: bestrijden van sociale

uitsluiting van mensen in de pensioengerechtigde leeftijd
die een laag inkomen of hoge schulden hebben. Naar
verwachting zal dit programma gedurende zeven jaar
ongeveer 5 000 deelnemers helpen.

Beheerautoriteit:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz (BMASK) Sektion V
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 1711006122
www.sozialministerium.at

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Agentschap SZW
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703334444
www.rijksoverheid.nl

voedselhulp aan mensen die risico op armoede of
sociale uitsluiting lopen, met vooral aandacht voor grote
gezinnen en daklozen. Er is ook financiering gepland voor
begeleidende maatregelen, zoals economieworkshops en
onderwijsprogramma’s die de beginselen van gezonde
voeding bevorderen en voedselverspilling tegengaan.

Beheerautoriteit:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 226610277
Faks +48 226610276
www.pozytek.gov.pl
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PORTUGAL
Begrotingstoewijzing
FEAD: 176,9 miljoen

EUR
+
Nationale bijdrage: 31,2 miljoen EUR
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SLOVENIË
Begrotingstoewijzing FEAD: 20,5

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 3,6 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: voedselhulp voor

Hoe het geld wordt besteed: verstrekking van

voedselhulp en pakketten met elementaire goederen,
zoals verzorgingsproducten, kleding, schoeisel en
schoolbenodigdheden, aan de meest behoeftigen.
Partnerorganisaties bieden begeleidende maatregelen
om sociale integratie te bevorderen.

de meest behoeftigen, samen met begeleidende
maatregelen. Voedselpakketten worden met name
aan plaatselijke distributiepunten of geselecteerde
partnerorganisaties geleverd, maar in het geval van de
meest kwetsbare en sociaal uitgesloten mensen ook
rechtstreeks aan tehuizen en opvangvoorzieningen.

Beheerautoriteit:

Beheerautoriteit:

Autoridade de Gestão do POPH
Avenida Infante Santo 2-5.º
1350–346 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 213944955
www.poph.qren.pt

ROEMENIË
Begrotingstoewijzing FEAD: 441

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 77,8 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: voedselverstrekking

aan de meest behoeftigen, en schoolbenodigdheden
voor kinderen in moeilijkheden. Onderwijs op het
gebied van hygiëne en voeding, hulp bij toegang tot
medische diensten of juridische hulp, oriëntering op
maatschappelijke diensten, en begeleiding en steun bij
het zoeken naar werk maken deel uit van de aanvullende
maatregelen.

Beheerautoriteit:

Ministerul Fondurilor Europene
Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2
020922 București
ROMÂNIA
Tel. +40 213150214/118
www.fonduri-ue.ro

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Kotnikova 28
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 13697700
gp.mddsz@gov.si
www.vlada.si

SLOWAKIJE
Begrotingstoewijzing FEAD: 55,1

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 9,7 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: voedselhulp en

elementaire materiële bijstand aan daklozen en
huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering en
materiële bijstand nodig hebben.

Beheerautoriteit:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 BratislavaSLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 220461055
www.employment.gov.sk
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SPANJE
Begrotingstoewijzing
FEAD: 563,4 miljoen

EUR
+
Nationale bijdrage: 99,4 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: verstrekking van

voedselhulp. Daarnaast bieden partnerorganisaties
begeleidende maatregelen om de sociale en
arbeidsmarktintegratie van de meest behoeftigen te
bevorderen.

Beheerautoriteit:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo
C/ Pío Baroja, 6
28009 Madrid
ESPAÑA
Tel. +34 913631800
unidadgestionfse@meyss
www.administracion.gob.es

TSJECHIË
Begrotingstoewijzing FEAD: 23,3

miljoen EUR

+
Nationale bijdrage: 4,1 miljoen EUR

Hoe het geld wordt besteed: aanpakken van

voedseltekort en materiële deprivatie van gezinnen
met kinderen en andere mensen die in ernstige sociale
nood verkeren, en mensen die dakloos zijn (of dakloos
dreigen te worden). Activiteiten op het gebied van
sociale insluiting vormen een aanvulling op de materiële
bijstand.

Beheerautoriteit:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Kartouzská 4/200
150 99 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 221923997
www.mpsv.cz

Het VERENIGD KONINKRIJK
Begrotingstoewijzing FEAD: 3,9 miljoen

+
Nationale bijdrage: 0,7 miljoen EUR

EUR

Hoe het geld wordt besteed: financiering van

voedselverstrekking aan de armste leerlingen. De
toegewezen subsidie wordt gebruikt voor ontbijt in het
lager en middelbaar onderwijs voor kinderen die recht
hebben op gratis schoolmaaltijden. Op deze wijze worden
arme kinderen geholpen hun schooldiploma te behalen,
leren ze op jonge leeftijd gezond te eten en besparen
gezinnen geld.

Beheerautoriteit:

Department for Education School Food Unit
Level 2, Sanctuary Buildings Great Smith Street
London
SW1P 3BT
UNITED KINGDOM
www.gov.uk/government/organisations/
department-for-education

ZWEDEN
Begrotingstoewijzing FEAD: 7,9

miljoen EUR
+
Nationale bijdrage: 1,4 miljoen EUR
Hoe het geld wordt besteed: ondersteuning van

sociaal uitgesloten mensen, met name EU‑EER‑burgers
die economisch gezien niet actief zijn, tijdelijk in Zweden
verblijven en geen recht hebben op bijstand van sociale
diensten. Het fonds ondersteunt ook activiteiten die erop
gericht zijn hun kennis van de Zweedse samenleving te
vergroten, en activiteiten voor een betere gezondheid en
ziektepreventie.

Beheerautoriteit:

Svenska ESF‑rådet
Box 471 41
SE-100 74 Stockholm
SVERIGE
Tfn +46 857917116
www.esf.se

WAAR ZIJN EU-PUBLICATIES VERKRIJGBAAR?
Gratis publicaties:
•

één exemplaar:
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

meerdere exemplaren of posters/kaarten:
bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/represent_nl.htm),
bij de delegaties in niet-EU-landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm),
door contact op te nemen met Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm),
door te bellen naar 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis in de hele Europese Unie) (*).
(*)

De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels
kunnen kosten aanrekenen.

Betaalde publicaties:
•

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

KE-01-15-518-NL-N

In deze brochure wordt beschreven hoe de EU haar meest kwetsbare burgers helpt met niet‑financiële
bijstand. Hierin zijn statistieken opgenomen die het huidige armoedeniveau in Europa weergeven en wordt
beschreven wat het FEAD is: waarom het fonds er is, waarom het nodig is, voor wie het is en hoe het
werkt. Daarnaast worden er praktijkvoorbeelden gegeven van de manier waarop het FEAD mensen in
Europa helpt en hoe bijstand wordt verleend door partners in verschillende EU‑landen. In de bijlage staat
per land gespecificeerd hoe hoog de begroting is, hoe het geld wordt besteed en wat de naam en
contactinformatie van de beheerautoriteit zijn.
Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

U kunt onze publicaties gratis downloaden of u kunt zich gratis inschrijven op
http://ec.europa.eu/social/publications
Wilt u regelmatig op de hoogte gebracht worden over het directoraat‑generaal
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie? Schrijf u dan in voor de gratis
elektronische nieuwsbrief „Social Europe” op
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

