
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”. 
Nasz cel:.Struktura została stworzona, aby pomóc polskim dzieciom z najbiedniejszych członków rodziny, 

zastraszonych głodem.Każde dziecko może mieć normalne życie i niepowiązane wspomnienia z 

dzieciństwa.z izolacją, zachciankami, a także cierpieniem. Niedożywienie obniża wyniki w nauce i jest 

destrukcyjne.na zdrowie, ma reperkusje na zawsze. 

• Co piąty wychowany w trudnej sytuacji dzieciak boryka się z apetytem.a także ubóstwo także w 

wieku dorosłym.  

• Głód działa jak błędne koło.Zadaniem Fundacji jest ich przełamanie. 

Osiągnięcia struktury:.W rzeczywistości sfinansowaliśmy ponad 1 300 000 bezpłatnych posiłków.szkoły 

dla najbiedniejszych dzieciDofinansowujemy dożywianie biednej młodzieży w 400 college'ach.na terenie 

całej PolskiFundacja współfinansuje projekty prowadzone przez kompetentne osoby.specjalistyczne 

zajęcia regeneracyjne (hipoterapia) dla dzieci.chorzy, niepełnosprawni i niepełnosprawni;. 

Rodziny wielodzietne, których zarobki są poniżej poziomu minimalnego.rozwiązania społecznościowe na 

osobę, co miesiąc przygotowujemy pakiety.Szczególnie kilka razy w roku sklepy spożywcze i paczki z 

odzieżą.przed zimą;. 

Do 1 września przygotowujemy wyprawki oraz je odbieramy.podręczniki i podręczniki szkolneW czasie 

wakacji Fundacja obdarowuje najbiedniejszych.drobne upominki dla dzieciWspółpracujemy z 

nauczycielami oraz kadrą edukacyjno-uczącą. 

Wraz z nimi rozwiązujemy problem zachcianek wśród uczniów.Połysk Struktury Pomocy dla Dziecka 

„Maciusia” korzysta ze społecznego funduszu powierniczego.Mamy ponad 65 000 współpracowników, 

którzy regularnie wspierają finansowo działalność Struktury.Polska Fundacja Pomocy Dzieciakowi 

„Maciuś”. 

Polska Fundacja Pomocy Dzieciakowi „Maciuś” Strona 3. 
Tajne werdykty.Polska Struktura Pomocy Dzieciom „Maciuś” zleciła wykonanie badań.głodu i 

niedożywienia dzieci w Polsce w celu efektywniejszego przygotowania pomocy.Badanie (Spotkanie 

Telefoniczne Wspomagane Komputerowo) faktycznie się zakończyło.wykonane na obrazowym 

przykładzie ogólnopolskim.wychowawców, nauczycieli, a także pracowników Centrów Pomocy. 

Społeczne, a także Regionalne Ośrodki Pomocy Członkom Rodziny przy ul. 

Rezydencja badawcza MAISON.Wnioski:.Skala problemu jest znaczna. W opinii nauczycieli jak i 

pracowników szkół.a także pracownicy ośrodków pomocy społecznej, praktycznie co dziesiąte dziecko w 

Polsce.jest niedożywiona.  

• Oznacza to, że około 800 000 młodych ludzi w naszym kraju jest głodnych.lub natychmiast 

potrzebuje dodatkowych posiłków.Prawie połowa pracowników szkoły uważa, że podejmuje 

działania, aby pomóc.niedożywione dzieci są nieodpowiednie.Większość dzieci 

doświadczających apetytu zasadniczo nie otrzymuje żadnej pomocy poza tym.instytucja. 

• W przybliżaniu zakresu złego odżywiania zgadzają się z tym zarówno personel placówki, jak i 

OPS/PCPR.co może sugerować, że transfer informacji pomiędzy tymi organizacjami 



działa.prawidłowo (prawie 90% OPS/PCPR uzyskuje szczegółowe informacje od instytucji z 

otoczenia.złe odżywianie). 

Wielu uczestników deklaruje, że odsetek dzieci niedożywionych w Polsce maleje;.jednocześnie znacznie 

większy odsetek ludzi naprawdę czuje, że jest to wynikiem tego.wsparcie różnych organizacji, a także nie 

na rzecz naprawy finansowej.Polski.Polska Struktura Pomocy Dzieciom „Maciuś”. 

Polska Struktura Pomocy Dzieciom „Maciuś” Strona 4. 
Najwięcej niedożywionej młodzieży występuje w województwie pomorskim i dolnośląskim;.jednocześnie 

województwo dolnośląskie charakteryzuje się najwyższym możliwym odsetkiem szkół/gmin.w których 

nie są realizowane programy pomocy niedożywionej młodzieży.(podobnie w województwie 

świętokrzyskim).Zakres kłopotów jest najmniejszy.w województwach podlaskim.i Małopolska.  

W dzielnicach.lubuskim oraz zachodniopomorskim.odżywianie jest prawie stosowane.wszystkie 

instytucje.Deklaruje 90% badanych uczelni, a także 96% gmin.stosowanie systemu pomocy.dla 

niedożywionych dzieci. Najlepsze.scenariusz ma miejsce w pobliżu zachodu.granica.Największy problem 

z apetytem istnieje.w dużych miastach.Wychowawcy z powodzeniem rozpoznają objawy złego 

odżywiania u dzieci. 

• Zwykle.dla uczniów, którzy przychodzą do szkoły bez śniadania lub nie mają ze sobą jedzenia. 

• Zwracają również uwagę na młodzież, która nie ma podstawowych narzędzi.wychowanków 

placówek i tych, którzy zaczęli mieć problemy z poznaniem. 

• Pomoc dla niedożywionych dzieci w Polsce jest finansowana z budżetu gminy, wielkie 

dzięki.wsparcie dla firm charytatywnych oraz dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Nauki. 

 Działa w wielu instytucjach.także program Szklanka mleka.Cel badania naukowego oraz zapytania 

badawcze.Podstawowym celem badania naukowego było zebranie informacji pozwalających na 

wyjątkowo skuteczną pomoc.a także informacje ułatwiające dystrybucję potraw dla najbardziej 

potrzebujących regionów. 

Do tej pory Fundacja Pomocy Dzieciakowi Gloss „Maciuś” wydała ponad 1 300 tys.bezpłatne posiłki dla 

dzieci.Struktura postawiła sobie za cel znalezienie rozwiązania następujących problemów:.- Liczba 

młodych głoduje? 

Czy te dzieciaki są wspierane? 
Jak duża jest wspierana grupa?- Jaka jest forma tej pomocy?- Jakie podmioty i organizacje są 

zaangażowane w udzielanie wsparcia?- Jaka jest skuteczność różnych wyborów aktywności?Dodatkowe 

dane, którymi Struktura dysponowała przed rozpoczęciem badań:.W badaniach przeprowadzonych w 

2010 roku program Polska zajęła 3. miejsce.w Europie ze względu na zakres niedożywienia młodzieży.  

Miały miejsce gorsze punkty.tylko w Bułgarii i Rumunii.Pod względem ubóstwa Polska zajmuje 24 

miejsce na 29 krajów europejskich. Z informacji.Z Głównego Zakładu Statystycznego wynika, że 30% 

złych obywateli Polski.to dzieci, a także nastolatki poniżej 18 roku życia.  

Co piąty dzieciak awansował.w trudnej sytuacji boryka się z problemem nędzy do końca życia.Z 

doświadczeń Fundacji „Maciuś” wynika, że ponad 10% stażystów w Polsce.pozostaje poza miejscem 

dobrego samopoczucia, a także różnych innych zakładów energetycznych.w dziedzinie żywienia. 


