
SZKOLNE WYZWANIE?
ZDROWE DZIAŁANIE!

DOŁĄCZ DO GRONA ODPOWIEDZIALNYCH SZKÓŁ. 
DBAJ O ZDROWIE DZIECI W TWOIM REGIONIE



NASZA MISJA

KIM JESTEŚMY

MY NIE GADAMY,
MY DZIAŁAMY.

Fundacja Polskiedzieci.org powstała w odpowiedzi na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 
sierpnia 2015 r., które zakazuje sprzedaży tzw. “śmieciowego jedzenia” w szkołach. Wiele 
placówek nie radzi sobie z dostosowaniem się do wymogów wynikających z ustawy. Jako 
Fundacja, wykorzystując wiedzę i kreatywność naszego zespołu, chcemy dać dzieciom 
dostęp do zdrowych przekąsek, po które będą sięgały z przyjemnością. 

Od 2016 r. aktywnie promujemy zdrowy styl życia wśród uczniów polskich szkół. 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. 

Fundację Polskiedzieci.org tworzą ludzie, dla których zdrowe żywienie to pasja i sposób na 
życie. Nasz zespół składa się z dietetyków, pedagogów i wolontariuszy z wrocławskich 
uniwersytetów. Poprzez rozmaite inicjatywy w szkołach codziennie inspirujemy dzieci do 
zmiany nawyków żywieniowych i towarzyszymy im w tym na każdym kroku. 

Trzy niepokojące fakty o zdrowiu dzieci

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



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.

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. 

CO ROBIMY?

1.

2.

8  
sklepików 

szkolnych Zdrowik

800h
kulinarnych warsztatów 
edukacyjnych w szkołach

600 
dzieci, które codziennie 
edukujemy i zachęcamy 

do zmiany nawyków 
żywieniowych

Warsztaty, które prowadzimy w szkołach, podzieliliśmy na trzy bloki dostosowane do wieku 
dzieci:

WARSZTATY KULINARNE I EDUKACYJNE

KLASY

7-8

KLASY

4-6

KLASY

1-3

Dbamy o to, by nasze warsztaty miały jak największą wartość edukacyjną. 
Współpracujemy z Instytutem Psychodietetyki, Uniwersytetem 
Medycznym i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Warsztaty 
prowadzą nasi wolontariusze, którzy ukończyli kierunki związane 
z żywieniem człowieka i zostali przeszkoleni przez doświadczonego 
dietetyka Fundacji PolskieDzieci.org.

Co jest ważne, aby zdrowo żyć?
Owocowo znaczy zdrowo!
Kto je warzywa, ten wygrywa
Żeby w pełni zdrowym być, trzeba mleko co dzień pić
Zboża zjadamy - energię z nich mamy
Wody picie = życie!
Komponujemy menu do Zdrowika
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Człowiek to sprawnie działająca maszyna. 
Czy wiesz, jakiego paliwa potrzebuje?
Cukier - wróg czy przyjaciel?
Czy białko zawsze jest białe?
Czy tłuszcze zawsze są tłuste?
Wody picie = życie!
Rozkminy na temat witaminy
Quiz wiedzy z nagrodami

Dbasz o swój wygląd? Odpowiednie żywienie może 
Ci w tym pomóc
Co jeść, aby osiągać dobre wyniki w sporcie?
Anoreksja, bulimia i bigoreksja - choroby, które zmieniają 
postrzeganie własnego ciała



SKLEPIKI SZKOLNE ZDROWIK

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu

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 

Zdrowik nie jest zwykłym sklepikiem szkolnym. To miejsce, w którym codziennie rano nasze 
Ambasadorki Dobrego Smaku przygotowują posiłki zaspokajające dzienne zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego rozwoju (np. desery owocowe na bazie 
jogurtu, smoothie, koktajle, mieszanki bakalii czy kanapki z pełnoziarnistego pieczywa). 
Ambasadorki biorą pod uwagę podpowiedzi dzieci przy kreowaniu codziennego menu, żeby 
te mogły jeść to, co lubią najbardziej. 

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



PATRON FUNDACJI 
POLSKIEDZIECI.ORG

DYREKTORZY 
I NAUCZYCIELE

URZEDNICY

RODZICE

ŚWIEŻE PRODUKTY

ZDROWIKOWA CIOCIA AMBASADORKA 
DOBREGO SMAKU

IMPREZY 
DLA DZIECI

EKSPERCI 
DIETETYCY

KONKURSY 

EKIPA REMONTOWA

MATERIALY EDUKACYJNE

PIELEGNIARKA 
SZKOLNA

WARSZTATY 
KREATYWNO-KULINARNE

STARANNIE DOBRANI 
DOSTAWCY

KUCHARKI

O WSPÓŁPRACUJĄCE Z NAMI PLACÓWKI 
DBAMY KOMPLEKSOWO. JAK DZIAŁAMY?

Wspólnie ze szkołą tworzymy projekt sklepiku Zdrowik 
i planujemy niezbędne prace remontowe

Organizujemy cykliczne konkursy z nagrodam

Prowadzimy zabawy i warsztaty kulinarne podczas eventów szkolnych;

Przygotowujemy wyjątkowe menu na szkolne okazje 
(dni otwarte szkoły, spotkania z gośćmi specjalnymi, 
wywiadówki, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka); 

Organizujemy warsztaty kulinarne dla dzieci i ich rodzin 
z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci czy Dnia Dziadka

Przygotowujemy paczki z suchym prowiantem na wycieczki szkolne;

Wybieramy tylko tych dostawców, których produkty nie zawierają 
konserwantów, polepszaczy smaku czy sztucznych barwników
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Posiadamy produkty dla dzieci z alergiami;

Oferujemy możliwość zakupu voucherów do Zdrowika.

8.

9.



CZEGO OCZEKUJEMY OD SZKOŁY?

Podpisania bezkosztowej umowy współpracy; 

Wyznaczenia wśród pracowników koordynatorów 
warsztatów dla klas 1-3, 4-6, 7-8;
 
Udostępniania drogą elektroniczną materiałów edukacyjnych 
nauczycielom i rodzicom; 

Informowania Fundacji o ważnych wydarzeniach w szkole;

Wsparcia w organizacji konkursów i dni specjalnych w szkole;

Zgody na zbudowanie sklepiku szkolnego Zdrowik; 

Pomocy przy remoncie pomieszczenia przeznaczonego na sklepik;

Udostępnienia sali z dostępem do bieżącej wody na czas trwania warsztatów;

Motywacji i zaangażowania w zmianę nawyków żywieniowych uczniów.

DOŁĄCZ DO SZKÓŁ, KTÓRE DBAJĄ 
O ZDROWIE UCZNIÓW
Obecność Zdrowika w szkole to dla rodziców pewność, że ich pociechy przeznaczają 
kieszonkowe na pełnowartościowe produkty, które zawierają składniki mineralne 
i witaminy niezbędne dla rozwijającego się organizmu. Zadbajmy o zdrowie dzieci razem!

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

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

Justyna Niziołek
Dietetyk
tel.: +48 785 346 282
jniziolek@polskiedzieci.org

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
CHĘTNIE UDZIELIMY ODPOWIEDZI 
NA WSZELKIE PYTANIA:



PATRONI

INSPIRUJEMY I SKUTECZNIE 
WPŁYWAMY NA ZMIANĘ 
NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH.

NASZE DZIAŁANIA WSPIERAJĄ

.

PRZYJACIELE FUNDACJI



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


