Warszawa, 18 września 2015 r.

INFORMACJA PRASOWA

Walczymy z niedożywieniem dzieci i młodzieży w Polsce
II edycja programu Dzwonek na Obiad

1. września – wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem – rozpoczęła się II edycja programu
pn. „Dzwonek na obiad”, w ramach którego uczniowie z ubogich rodzin otrzymają stypendia
obiadowe. Wsparcia prowadzonej przez Fundację Być Bardziej inicjatywie dofinansowywanie
szkolnych obiadów dla dzieci i młodzieży z potrzebujących rodzin udzielił Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Dotychczasowe osiągnięcia Dzwonka na obiad
W ubiegłym roku szkolnym, w ramach I edycji programu Dzwonek na obiad, sfinansowanych zostało
ponad 11 880 obiadów (przy średniej cenie obiadu ok. 5 zł) dla ponad 160 podopiecznych.
Stypendia obiadowe zostały sfinansowane z darowizn oraz ze zbiórek pieniędzy zorganizowanych
w 234 szkołach w ramach akcji Grosz do Grosza.

List Prezydenta RP
W liście do Fundacji Być Bardziej Pan Prezydent Andrzej Duda napisał: „Niedożywienie dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym jest zjawiskiem, obok którego nie można przechodzić obojętnie. Dlatego
ogólnopolski program społeczny Dzwonek na obiad to akcja niezwykle ważna i potrzebna,
zasługująca na promowanie i jak największe wsparcie. Liczy się każda forma pomocy, każdy datek.
W ten sposób pomagamy naszym młodym rodakom w potrzebie i ułatwiamy im życiowy start.
Tym, co dobre, warto się dzielić.”
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Stypendia obiadowe Dzwonka
Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie obiadów w szkołach w programie Dzwonek
na obiad w roku szkolnym 2015/2016 może otrzymać każdy uczeń uczęszczający do szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni
łączny dochód netto na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł.
Termin nadsyłania wniosków o stypendium obiadowe na rok szkolny 2015/16 mija 30 września
2015 r.

Jak pomóc w fundowaniu stypendiów obiadowych Dzwonka?
Mamy dwa podstawowe źródła finansowania programu stypendialnego:
•

darowizny – w tej formie każdy może pomóc: zarówno indywidualnie, jak i jako firma,
jednorazowo lub poprzez stałe zlecenie zapłaty;

•

akcję konkursową dla szkół Grosz do Grosza.

Grosz do Grosza, czyli zbiórki pieniędzy na obiady dla dzieci
W ramach programu Dzwonek na obiad zostanie przeprowadzona akcja szkolnych zbiórek pieniędzy
pn. „Grosz do Grosza. Akcja odbędzie się pomiędzy 5 a 23 października 2015r. (I semestr) i 1 a 25
marca 2016r. (II semestr). Akcji będą towarzyszyć różne wydarzenia dodatkowe (np. konkursy,
warsztaty) zorientowane na promocję solidarności, dobroczynności oraz zasad zdrowego odżywiania.

Jak zgłosić szkołę do akcji Grosz do Grosza?
Zgłoszenieszkoły do akcji Grosz do Groszajest szybkie i proste. Wystarczy wypełnić krótki
formularz zamieszczony na stronie internetowej www.dzwoneknaobiad.pl i odesłać go tradycyjną
pocztą na adres Fundacji w terminie do 30 września 2015 r.

Kilka faktów o problemie ubóstwa i niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce
•

GUS, Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa 2014
(http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/13/1/3/warunki_zyci
a_rodzin_w_polsce.pdf):
o

„Zła sytuacja finansowa w niektórych gospodarstwach rodzinnych spowodowała, iż
podstawowa potrzeba jaką jest wyżywienie dzieci, nie mogła zostać w pełni zaspokojona.”
(s. 41);

o

„Czynnikiem determinującym stopień zaspokojenia potrzeb żywnościowych jest liczba
dzieci w gospodarstwie rodzinnym. Im więcej dzieci na utrzymaniu w rodzinie tym trudności
w zapewnieniu tej podstawowej potrzeby są większe. Najbardziej niekorzystna sytuacja
w zakresie żywienia dzieci wystąpiła w rodzinach wielodzietnych. Zapewnienie co drugi
dzień mięsa, ryb lub wegetariańskiego odpowiednika stanowiło problem dla 1,9% rodzin
z 1 dzieckiem i nieco więcej, bo dla 2,7% rodzin z 2 dzieci, ale już w gospodarstw
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rodzinnych z 3 dzieci i więcej, problem ten był dużo większy i dotyczył aż 8,5% rodzin.”
(s. 42);
o

„(…) w 2011 roku 15,5% gospodarstw rodzinnych w Polsce było zagrożonych ubóstwem.”
(s. 75);

o

„W miastach zagrożonych ubóstwem było 11,0%, a na wsi – 23,5%. Analiza według typów
gospodarstw rodzinnych wskazuje na największą skalę zagrożenia ubóstwem, zarówno
w miastach, jak i na wsi wśród małżeństw (oraz związków nieformalnych) z co najmniej
trójką dzieci na utrzymaniu (34,4% ogółem, 28,0% w miastach i 41,2% na wsi) oraz
w przypadku samotnych rodziców z co najmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu (29,6%
ogółem, 25,8% w miastach i 46,3% na wsi). Nieco tylko niższe wskaźniki wystąpiły
w przypadku samotnych rodziców z dziećmi na utrzymaniu i innymi osobami(odpowiednio
27,9%, 19,3% i 40,6%).” (s. 76);

•

GUS, Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (opracowanie sygnalne), Warszawa 2015
(http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/ubostwoekonomiczne-w-polsce-w-2014-r-,14,2.html):
o

„W Polsce częściej ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci.
W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia
osiągnął ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej
ubóstwem skrajnym (w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należała w przybliżeniu
co czwarta osoba).” (s. 3);

o

„Grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym stanowiły rodziny wielodzietne.
W 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyło ok. 11% osób w gospodarstwach małżeństw
z 3 dzieci oraz ok. 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci
na utrzymaniu.” (s. 3);

o

„Podobnie jak w poprzednich latach, zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był w 2014 r. ponad
dwukrotnie wyższy niż w miastach.” (s. 5).

Osoba do kontaktu

Więcej informacji

ks. Andrzej Sikorski

www:

www.dzwoneknaobiad.pl

Prezes Fundacji Być Bardziej

FB:

http://www.facebook.com/Dzwoneknaobiad

Tel.: 730 969 797

TT:

https://twitter.com/DzwonekNaObiad

E-mail: fundacja@bycbardziej.pl

3

