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RAZEM NA RZECZ DZIECI W POTRZEBIE  

 

Fundacja Tesco Dzieciom i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zawiązały partnerstwo 

strategiczne. Organizacje podpisały porozumienie w ramach którego zobowiązały się do 

wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży 

w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Pomocą w ramach działań 

realizowanych przez Partnerów zostanie objętych ponad tysiąc dzieci rocznie.  

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Fundacja Tesco Dzieciom współpracują przy realizacji programów 

społecznych na rzecz poprawy sytuacji dzieci w Polsce od 2012 roku. Dobre doświadczenia z realizacji 

wspólnych działań doprowadziły obie organizacje do podjęcia decyzji o zawiązaniu formalnego 

partnerstwa.  

4 czerwca, podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Dziecka w Towarzystwie Przyjaciół 

Dzieci została podpisana umowa o partnerstwie strategicznym przy realizacji zadań mających na celu  

poprawę jakości życia społecznego młodych ludzi. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: 

prezes Fundacji Tesco Dzieciom – Katarzyna Michalska Miszczyk oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci – Wiesław Kołak. Partnerzy ustalili, iż sztandarowym, wspólnym działaniem realizowanym 

przez Fundację i Towarzystwo będzie Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci 

„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”.  

 

„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” jest programem skierowanym do podopiecznych świetlic i ognisk 

środowiskowych. Z udziału w programie korzysta rocznie blisko 1000 podopiecznych TPD, każdego 

roku Fundacja finansuje dla nich około 150 tys. posiłków. Program odpowiada na jeden  

z najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem  młodych ludzi 

– jak podaje GUS „W Polsce w 2012 roku wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym wśród dzieci  

i młodzieży do lat 18 wyniósł ok.10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji 

zagrożonej skrajnym ubóstwem” (Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, 2013).  

 

Program “Zdrowo jeść by rosnąc w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom to szansa dla wielu potrzebujących 

dzieci na zdrowy posiłek każdego dnia – mówi Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. TPD, które od ponad 90 lat zajmuje się przeciwdziałaniem 

marginalizacji społecznej dzieci gorszych szans nie może pozostać obojętne  wobec sygnałów o braku 

zaspokojenia najbardziej elementarnej potrzeby dziecka, jaką jest jedzenie. Jesteśmy wdzięczni, że  

w Fundacji Tesco Dzieciom znaleźliśmy sprzymierzeńca i dzięki temu wspólnymi siłami możemy 

sprawiać, że zdrowo odżywione dzieci mogą lepiej się uczyć, bawić i rozwijać  zainteresowania. 

 



 

 

 
 

 

Ale „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” nie jest jedynym działaniem, które Partnerzy planują wspólnie 

zrealizować. „Umowa partnerska  to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy między naszą Fundacją  

a Towarzystwem - mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes zarządu Fundacji Tesco Dzieciom. Do 

tej pory działaliśmy również na wielu innych polach - wsparliśmy m.in. organizację wydarzeń z okazji 

mikołajek, finansowaliśmy liczne projekty społeczne realizowane w placówkach Towarzystwa w całym 

kraju. Duży może więcej, a mając na uwadze wspólnotę celów statutowych naszych organizacji mamy 

nadzieję na to, iż razem – wspólnymi siłami – uda nam się zrobić wiele dobrego dla polskich dzieci.  

 

Więcej informacji: 

www.fundacjatesco.pl  

 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Śpiewla 

jspiewl1@pl.tesco-europe.com 

Tel.  +48 797 009 448 

 
 
Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska w 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii 
zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco. Celem działania 
Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom 
i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Programy Fundacji 
realizowane są w obszarach edukacji (konkurs grantowy „Pracownia Talentów”, program stypendialny dla dzieci 
pracowników Tesco POLSKA), pomocy społecznej (Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by 
rosnąć w siłę”, współpraca strategiczna z Fundacją Happy Kids), oraz ochrony i promocji zdrowia (biegi charytatywne, 
współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie). www.fundacjatesco.pl 

 

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało w 1919 roku, należy do najstarszych stowarzyszeń w Polsce działających na rzecz 
poprawy sytuacji dzieci i młodzieży. Towarzystwo posiada na terenie kraju rozbudowaną strukturę organizacyjną. Aktualnie 
w 3 tys. kół zrzesza 150 tys. członków, prowadzi kilkaset placówek wspierających dzieci i młodzież.  Ogniwa i placówki  
Towarzystwa są ośrodkami inicjatyw społecznych służących dzieciom, a równocześnie swą samorządną i samopomocową 
działalnością wnoszą twórczy wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego w Polsce. www.tpd.org.pl 
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