
SØKNAD OM ØKOMISK BISTAND

Matsentralen Rogaland
Matsentralen Rogaland er en frivillig organisasjon som driver veldedig arbeid, beliggende i Hoveveien
9, 4306 Sandnes. Vårt nedslagsfelt er hele Rogaland. Foreningens medlemmer er organisasjonene
Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon Stavanger, Evangeliesenteret og Hjerte for Sandnes.

Matsentralen driver med innsamling av mat og andre dagligvarer, primært fra produsenter og
grossister, og stiller de innsamlede varene til rådighet for ideelle foretak som driver hjelpearbeid for
vanskeligstilte. Varene mottas og deles ut vederlagsfritt.

Om driften
Matsentralen har pr idag 1,8 årsverk fordelt på daglig leder i 100 % stilling, og en lager-medarbeider i
80 % stilling. Vi har også en sjåfør som begynte som frivillig, som nå har gjennomført et program via
NAV og hatt arbeidstreningen hos oss. Han har i perioden han har vært hos Matsentralen, fått
truckførerbevisog lastebilsertifikat via NAV, og er nå i ferd med å skaffe seg jobb i det private
næringsliv. Enormt motiverende for oss å delta til slike utviklingsprosjekter – og ikke minst en seier
for samfunnet.

Vi har også to trofaste frivillige som har vært med siden dag 1. I tillegg har vi jevnlig hjelp fra
personer fra kriminalomsorgen som skal gjennomføre samfunnsstraff.

Normalt er de frivillige hos oss i 5-6 timer om dagen, 4 dager i uken. Sjåføren er 5 timer om dagen, 5
dager i uken.

Fokuset til Matsentralen Rogaland i 2021 har vært å sikre jevn tilgang på mat for å dekke det økte
behovet for mathjelp som både koronaepidemien og ukraina-krisen har medført i Rogaland.

Vi har i 2021 opplevd en betydelig vekst både i mat inn og mat ut. Matsentralen reddet i 2021 hele
700 tonn mat, mot ca 520 tonn i 2020. En økning på ca 35%(!). Dette tilsvarer for 2021 over 1,4
millioner måltider, og en besparelse på miljøet for utslipp, av over 2000 tonn CO2-ekvivalenter.

I 2021 var det i snitt 46 mottakerorganisasjoner som hentet varer på jevnlig basis, mens vi har
registrert 65 organisasjoner som har skrevet avtale med Matsentralen.

Matsentralens Interntransport har gitt et løft for alle matsentralene i Norge. Dette er en sentralt
finansiert ordning hvor vi kan ta imot større kvanta vi ellers ikke kunne tatt imot, og dele med de
andre matsentralene. På denne måten ble det omfordelt over 250 tonn mellom matsentralene, mat
som den enkelte matsentral ellers ikke kunne håndtert.

Vi vil med dette be om økonomisk støtte til dette meget posit ive og samfunnsnyttige
arbeidet.


