SZKOLNE WYZWANIE?
ZDROWE DZIAŁANIE!
OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PARTNERÓW

KIM JESTEŚMY
Fundację Polskiedzieci.orag tworzą ludzie, dla których zdrowe żywienie to pasja i sposób na
życie. Poprzez rozmaite inicjatywy w szkołach dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem
oraz inspirujemy dzieci do zmiany nawyków żywieniowych. Codziennie zachęcamy
najmłodszych do prowadzenia zdrowego stylu życia i towarzyszymy im w tym na każdym
kroku. Dzięki wsparciu społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców obejmujemy opieką
coraz więcej placówek w Polsce.

NASZA MISJA
Od 2016 r. aktywnie promujemy zdrowy styl życia wśród najmłodszych. Naszą misją jest
przełamywanie stereotypów związanych ze zdrowym odżywianiem. Chcemy pokazać, że nie
musi ono opierać się tylko na wodzie i sałacie, a ciekawie zestawione naturalne składniki
mogą być naprawdę smaczne.
Fundacja Polskiedzieci.org powstała w odpowiedzi na Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2015 r., które zakazuje sprzedaży tzw. “śmieciowego jedzenia” w szkołach.
Wiele placówek nie radzi sobie z dostosowaniem się do nowych wymogów. Wykorzystując
wiedzę i kreatywność naszego zespołu, chcemy dać dzieciom dostęp do zdrowych przekąsek
w szkole.

Trzy niepokojące fakty o zdrowiu dzieci

MY NIE GADAMY,
MY DZIAŁAMY.

5 lat

o tyle krócej będzie
żyło pokolenie obecnych
10-latków w stosunku
do ich rodziców

100%

o tyle wzrosła liczba
dzieci z nadwagą
w ciągu ostatniej dekady

80%

tylu nastolatków
z nadwagą zostanie
otyłymi dorosłymi
źródło:easo.org

CO ROBIMY?
By zrealizować naszą misję, ściśle współpracujemy z polskimi szkołami. Wraz z dietetykami
stworzyliśmy autorski program edukacyjny, który wdrażamy w szkołach.
Nasza działalność opiera się na dwóch ﬁlarach.

1.
2.

Warsztaty kulinarne - wykorzystujemy pedagogikę przeżyć, by
poprzez zabawę nauczyć najmłodszych dobrych nawyków żywieniowych.
Prowadzimy w szkołach cykliczne spotkania, podczas których omawiamy
z dziećmi tematy dotyczące zdrowego odżywiania i dbania o organizm.
Organizujemy też eventy specjalne na pikniki szkolne czy dni otwarte, podczas
których angażujemy dzieci i nauczycieli w samodzielne przygotowanie dań
z warzywami i owocami w roli głównej.

Sklepiki Zdrowik

- odmieniamy oblicze sklepików szkolnych.
W Zdrowiku, zamiast chipsów i gazowanych napojów, dzieci znajdą przekąski
z warzyw i owoców, orzechy oraz produkty marek, które unikają konserwantów
i stawiają na naturalne składniki. Wszystkie produkty są starannie
selekcjonowane przez naszego dietetyka.

Dzięki aktywizacji społeczności lokalnej i ścisłej współpracy z polskimi szkołami,
rodzicami i zaangażowanymi społecznie przedsiębiorcami udało nam się otworzyć już
8 sklepików Zdrowik.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej
Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu

8

sklepików
szkolnych Zdrowik

800h

kulinarnych warsztatów
edukacyjnych w szkołach

600

dzieci, które codziennie
edukujemy i zachęcamy
do zmiany nawyków
żywieniowych

Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy

JAK DZIAŁAMY?
1.

Nasze menu tworzymy wspólnie z dziećmi, by dać im to, co lubią
PATRON FUNDACJI
POLSKIEDZIECI.ORG

2.

DYREKTORZY
I NAUCZYCIELE

Wybieramy tylko najlepszych dostawców
URZEDNICY

3.

Codziennie przygotowujemy świeże propozycje na drugie śniadanie

4.

Przygotowujemy menu specjalne na szkolne święta

EKIPA REMONTOWA

ŚWIEŻE PRODUKTY

5.

Posiadamy specjalne produkty dla dzieci z alergiami
RODZICE

6.

Organizujemy cykliczne konkursy z nagrodami

7.

W naszą działalność angażujemy rodziców

STARANNIE DOBRANI
DOSTAWCY

EKSPERCI
DIETETYCY

ZDROWIKOWA CIOCIA AMBASADORKA
DOBREGO SMAKU

IMPREZY
DLA DZIECI

MATERIALY EDUKACYJNE

O współpracujące z nami placówki
dbamy kompleksowo:
Wspólnie ze szkołą tworzymy projekt sklepiku Zdrowik, planujemy niezbędne
prace remontowe i przygotowujemy wycenę.
Tematy warsztatów dostosowujemy do wieku dzieci - opracowaliśmy trzy bloki
tematów, które realizujemy kolejno w klasach 1-3, 4-6 i 7-8

KUCHARKI
PIELEGNIARKA
SZKOLNA

WARSZTATY
KREATYWNO-KULINARNE

KONKURSY

OFERTA DLA FIRM - ZOSTAŃ NASZYM
PARTNEREM
Chcemy promować zdrowe żywienie wśród rodzin w całej Polsce. Żebyśmy mogli budować nowe
Zdrowiki i utrzymywać te istniejące, potrzebujemy wsparcia Partnerów, którzy - podobnie jak my chcą realnie kształtować zdrowe nawyki w społeczeństwie.

DOFINANSOWANIE OTWARCIA SKLEPIKU SZKOLNEGO ZDROWIK

Szacunkowy koszt 35 tys. zł
USŁUGI remontowe

9 000 zł

Wyposażenie

15 000 zł

Pierwsze zatowarowanie

11 000 zł

SUMA:

35 000 zł

DOFINANSOWANIE ROCZNEGO UTRZYMANIA SKLEPIKU SZKOLNEGO ZDROWIK

Roczne koszty stałe 50 tys. zł.

umywalka

zlew 1-komorowy
do mycia warzyw
i owoców

duża lodówka
do przechowywania
wody

42 000 zł

Koszty księgowo- administracyjne

6 000 zł

Wynajem lokalu

2 000 zł

SUMA:

zlew 2-komorowy

lodówka

Koszty roczne
Koszty pracownicze

zamrażarka

50 000 zł

witrynka chłodnicza
do przechowywania
jednodniowych produktów
witrynka
do przechowywania
bakalii

blender
kielichowy

stanowisko
ﬁskalne

Partner:
Wsparcie

Dzięki Twojemu wsparciu:

roczne

Tablica informacyjna

Logo Twojej ﬁrmy

Dzień specjalny ze

Warsztaty

Kreatywny blok

Konkurs dla dzieci

Promocja ﬁrmy

Tytuł Partnera

Znaczek "Wspieram

w sklepiku Zdrowik

w materiałach

Zdrowikiem w Twojej

edukacyjne

eventowy dla dzieci

i rodziców oparty

podczas wydarzeń

Fundacji Polskiedzie-

Fundację Polskie

z logo Twojej ﬁrmy

edukacyjnych dla

ﬁrmie: catering,

prowadzone przez

podczas pikniku lub

o strategię

specjanych poprzez

ci.org, logo Twojej

Dzieci.org" wraz

i naszym podzięko-

dzieci i rodziców

paczki ze zdrowymi

naszego dietetyka

imprezy ﬁrmowej

i działalność Twojej

umieszczenie logo

ﬁrmy na stronie

ze zgodą na

waniem za wsparcie

(w formie drukowanej i elektronicznej)

przekąskami lub
oferta na specjalne

dla pracowników
Twojej ﬁrmy i ich

ﬁrmy; tytuł Partnera
konkursu**

na standach; pakiet
zdjęć i ﬁlmów

Fundacji i
w materiałach

wykorzystanie
logotypu

okazje*

rodzin

ze zgodą na ich

marketingowych

wykorzystanie

PARTNER
SZKOŁY
I ZDROWIKA

15 - 50 tys. zł

PARTNER
STATUTOWY
FUNDACJI

5 - 15 tys. zł

W wybranej przez Ciebie placówce oświatowej otworzymy sklepik szkolny Zdrowik i
zrealizujemy nasz autorski program edukacyjny

Dotrzemy do większej liczby dzieci i utrzymamy Zdrowiki w mniejszych placówkach
oświatowych

1.Wyremontujemy i wyposażymy sklepiki Zdrowik w meble, AGD czy sprzęty kuchenne
forma wsparcia

PARTNER
ustalana
PRODUKTOWY

indywidualnie

2.Urozmaicimy ofertę zdrowych przekąsek dla dzieci w sklepikach
3.Przygotujemy wyjątkowe warsztaty kulinarne z wykorzystaniem podarowanych przez
Twoją ﬁrmę artykułów spożywczych, dekoracyjnych, poligraﬁcznych czy reklamowych
4.Zrealizujemy w szkołach konkursy z nagrodami rzeczowymi lub uługowymi

PARTNER
MEDIALNY

PRZYJACIEL
FUNDACJI

forma wsparcia
ustalana
indywidualnie

Dotrzemy do większej liczby ﬁrm, szkół, rodziców i dzieci zainteresowanych ofertą
Fundacji. Aktywizując społeczność, wspólnie zaradzimy problemowi braku dobrej
jakości produktów w szkołach i nauczymy dzieci, jak być świadomymi konsumentami

Zakupimy materiały potrzebne do realizacji warsztatów i imprez kulinarnych, lepiej
100 zł - 5 tys. zł

wyposażymy Zdrowiki i zainspirujemy do zdrowego odżywiania jeszcze więcej dzieci

*Oferta dostosowana do potrzeb Twojej ﬁrmy. W przypadku większych zamówień indywidualna wycena obejmująca jedynie koszt wykorzystanych produktów spożywczych.
**Opracowanie i realizacja konkursu zależą od formy wsparcia oraz wymagają dodatkowych ustaleń.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
CHĘTNIE UDZIELIMY ODPOWIEDZI
NA WSZELKIE PYTANIA:

SKLEPIK ZDROWIK MIEJSCE INSPIROWANE
SMAKIEM - W KTÓRYM DZIECI MOGĄ KUPIĆ
ZDROWE, SMACZNE I POŻYWNE PRODUKTY.

Monika Kaczmarczyk

Agata Pęcikiewicz

Marketing & Event Manager
tel.: +48 71 733 38 20
tel.: +48 603 995 587
mail: mkaczmarczyk@polskiedzieci.org

Project Manager
tel.: +48 71 733 36 61
tel.: +48 535 946 451
mail: agata@polskiedzieci.org

PATRONI

PRZYJACIELE FUNDACJI

.

NASZE DZIAŁANIA WSPIERAJĄ

INSPIRUJEMY I SKUTECZNIE
WPŁYWAMY NA ZMIANĘ
NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH.

Fundacja Polskiedzieci.org
Brzozowa 2/9
52-200 Wysoka
Tel.: +48 508 269 978
kontakt@polskiedzieci.org
Adres do korespondencji
Fiołkowa 3
52-200 Wysoka
kontakt do biura: tel. 71 733 36 61

KRS: 0000622177
NIP: 8961552064
REGON: 364668569
Konto: 61 1750 1309 0000 0000 3377 2076
facebook.com/polskiedzieci.org
facebook.com/zdrowik.org
instagram.com/polskie_dzieci

