Warszawa, 21 sierpnia 2018r.
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie wszystkich szkół na terenie Polski!
Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w trwającej od 1 września 2018r. V edycji
programu pn. „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2018/19, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin
bardziej potrzebujących ubiegają się o dofinansowanie szkolnych obiadów. Program ten realizowany jest
przez Fundację „Być Bardziej”, która w ten sposób przyczynia się do zniwelowania problemu niedożywienia
dzieci i młodzieży w Polsce, a także dba o zdrowy styl żywienia i życia. Program ten objęty został
patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.
Fundacja „Być Bardziej” powstała pod koniec 2012r. Najważniejszym naszym celem jest walka z
niedożywieniem wśród najmłodszych. W ostatnich czterech edycjach przy współpracy ponad 900 szkół
udało nam się łącznie zebrać w akcji konkursowej „Grosz do grosza” 268 375,27 zł., co pozwoliło nam na
sfinansowanie ponad 53 675 obiadów (przy średniej cenie obiadu: 5zł) dla naszych podopiecznych.
Pragniemy dziś zaprosić Państwa do dalszego udziału w tworzeniu społecznego programu pn. „Dzwonek na
obiad”.
Chcemy, aby kolejne dzieci mogły otrzymywać dodatkowy ciepły posiłek. Dlatego zapraszamy
Państwa uczniów do wzięcia udziału w naszym programie „Dzwonek na obiad” poprzez
przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Akcja ta zostanie przeprowadzona w I semestrze (1-31.10.2018) i
II semestrze (1 – 29.03.2019) we wszystkich szkołach zgłoszonych wcześniej. W tym czasie zgłoszone
placówki oświatowe powołują komitet organizacyjny (uczniowie i jeden nauczyciel) i przeprowadzają zbiórkę,
z której dochód Fundacja „Być Bardziej” przeznaczy na wykupienie obiadów dla uczniów z całej Polski. Akcji
mogą towarzyszyć np. festyn, loteria fantowa, konkurs na najlepszą potrawę, promocja zdrowego odżywiania,
w zależności od pomysłu uczniów i nauczycieli. Po zakończeniu akcji należy nadesłać do nas sprawozdanie
wraz z xero dowodu wpłaty uzbieranych pieniążków.
Aby zgłosić się do akcji konkursowej „Grosz do Grosza” należy wypełnić odpowiedni formularz
elektroniczny na http://dzwoneknaobiad.pl. w zakładce „zgłoś szkołę”, a także wydrukować go (prosimy
pamiętać o pieczątce szkoły i podpisie dyrektora szkoły) i odesłać go pocztą tradycyjną na adres Fundacji. Dla
szkoły, która zbierze największą kwotę w ciągu jednego semestru, Fundacja „Być Bardziej” przewiduje
nagrodę dydaktyczną, a dla pozostałych szkół dyplomy z podziękowaniem za udział w akcji „Grosz do
Grosza” w programie „Dzwonek na obiad”. Dla najbardziej aktywnego nauczyciela-opiekuna i
dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 przewidzieliśmy także niespodziankę.
Liczymy, że włączenie się Państwa Szkoły znacząco przyczyni się do zrealizowania programu
„Dzwonek na obiad” w Roku Szkolnym 2018/19. Już teraz cieszymy się, że los niedożywionych dzieci może
odmienić się dzięki naszej współpracy.
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