Warszawa, 25 stycznia 2010 roku

40 lokalnych projektów z całej Polski otrzyma dotacje na walkę
z niedoŜywieniem dzieci.
Właśnie wyłoniono 40 najlepszych inicjatyw lokalnych, które, obok doŜywiania i edukacji nt.
prawidłowego Ŝywienia dzieci, pomogą poznać lokalne tradycje oraz będą przeciwdziałać
wykluczeniu dzieci pochodzących ze środowisk marginalizowanych.
Tegoroczny konkurs grantowy „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!” (VI edycja) bije
rekordy! Pokazuje, Ŝe w Polsce ciągle potrzebne jest wsparcie umoŜliwiające doŜywianie
dzieci. O dofinansowanie ubiegało się prawie 400 organizacji. To najwięcej w historii
programu.
Program Grantowy Danone „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!” jest częścią programu
społecznego Podziel się Posiłkiem. Celem konkursu grantowego jest wsparcie inicjatyw, które
w społecznościach lokalnych przeciwdziałają niedoŜywieniu i marginalizacji dzieci oraz młodzieŜy.
Członkowie Kapituły docenili zaangaŜowanie wnioskodawców, jak mówi psycholog, Superwizor Grupy
TROP, Jacek Jakubowski: DuŜe wraŜenie zrobiła na mnie bijąca z większości wniosków energia, chęć
działania, swoista przedsiębiorczość (tworzenie koalicji ludzi dobrej woli z róŜnych bajek - pomoc
społeczna, samorząd, biznes, nauczyciele etc). To sztuka przerobić nieszczęście, jakim jest bieda, w dość
radosne, wspólne i twórcze działanie, przynoszące zmianę.
Zwycięskie projekty wyłoniła Kapituła w oparciu o kryteria:
•
Minimalizowanie zjawiska niedoŜywienia wśród dzieci
•
Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej
•
Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym
•
Elementy edukacji ekologicznej
Jeden z członków Kapituły Przemysław Radwan–Rohrenschef, dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła
Liderów zauwaŜa: Dla mnie zaskakujące jest, Ŝe projekty angaŜujące lokalne instytucje są rozbudowane,
długofalowe, zachęcają do udziału lokalnych przedsiębiorców. WaŜny jest takŜe wątek dotyczący
zdrowego odŜywiania i ekologii. Mamy stosunkowo duŜo dobrej Ŝywności, zwłaszcza
w małych miejscowościach, ale nie potrafimy tego wykorzystać. Dlatego waŜne jest, aby od
najmłodszych lat uczyć właściwych nawyków Ŝywieniowych i ekologicznych, jak: przygotowanie
poŜywnych posiłków z dostępnych produktów, nie wyrzucanie jedzenia czy segregacja śmieci.
Realizacja projektów jest przewidziana w okresie marzec – sierpień, ale jeszcze w najbliŜszym miesiącu
moŜna wspomóc organizacje dodatkowymi posiłkami. 1 lutego w serwisie społecznościowym Facebook,
ruszy specjalna aplikacja. UŜytkownicy serwisu będą mogli przekazać wybranym przez siebie
grantobiorcom 15 000 dodatkowych posiłków (do 21 lutego br.).
Program grantowy cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy rekordowa liczba aplikacji.
Ponadto w tym roku wygrały takŜe organizacje reprezentujące województwa do tej pory mało aktywne
w programie, np. woj. opolskie i zachodniopomorskie. Dzięki zaangaŜowaniu lokalnych organizacji dzieci
otrzymają wiedzę, jak odpowiednio przygotować posiłki, aby były poŜywne i zdrowe. – mówi Przemek
Pohrybieniuk, członek zarządu firmy Danone, członek Kapituły.

Lista zwycięskich organizacji, skład Kapituły oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie
www.podzielsieposilkiem.pl
Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” jest częścią programu społecznego
Podziel się Posiłkiem, realizowanego od 2003 roku. Organizatorami są: firma Danone i Fundacja Polsat,
a Partnerem Strategicznym Banki śywności. Do tej pory w jego ramach do dzieci trafiło
PONAD 9 MILIONÓW POSIŁKÓW.
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