Czy to możliwe, że skala problemu jest wyższa lub niższa niż szacuje Fundacji?
W różnych źródłach szacunki dotyczące skali niedożywiania dzieci w Polsce wahają się od 130 tys.
dzieci cierpiących z powodu niedożywienia (dotyczy tylko dzieci w wieku 7 – 12 lat) do 1,5 mln
wszystkich polskich dzieci wymagających dożywiania. Otrzymaliśmy wiele głosów wskazujących, że
szacunku Fundacji dotyczące skali niedożywienia są zaniżone (te osoby powołują się na szacunki PAH,
dane GUS i raport o ubóstwie przygotowany przez UNICEF). W debacie publicznej pojawiły się
również głosy, że problem niedożywienia jest marginalny lub w ogóle nie istnieje. Zapewniamy, że
skalą staraliśmy się oszacowad bardzo ostrożnie na podstawie wszystkich dostępnych nam źródeł. Ze
względu na liczne zapytania w tej kwestii umieściliśmy na naszej stronie internetowej wykaz badao i
danych wraz z linkami, które każdy z Paostwa może samodzielnie przeanalizowad.

Czy możliwe jest, że w Polsce w ogólne nie ma dzieci niedożywionych?
Niestety takie dzieci są, a skala problemu jest poważna. Pamiętajmy, że rząd i samorządy prowadzą
programy pomocowe (dofinansowanie z Urzędu Gminy, Szklanka Mleka, dofinansowanie z MEN).
Gdyby problem niedożywienia nie występował programy rządowe nie byłyby potrzebne, a liczne
organizacje dobroczynne nie spotykałyby się z potrzebującymi w swojej codziennej pracy. Problem
niedożywienia istnieje i najważniejszą rzeczą jaką powinniśmy wszyscy zrobid to znaleźd w tej kwestii
rozwiązanie.

Czy nauczyciele mają wiedzę na temat niedożywienia dzieci?
Tak, nauczyciele dysponują taką wiedzą. Fundacja współpracuje z ponad 400 szkołami z całego kraju,
ponieważ w ramach naszego programu „Dobry jak Chleb” finansujemy posiłki w szkołach. W naszej
opinii nauczyciele, dyrektorzy szkół i pedagodzy są osobami, które dysponują ogromną wiedzą na
temat sytuacji dzieci, spędzają w nimi wiele czasu, uważnie obserwują zachowania uczniów.

Czy Ośrodki Pomocy Społecznej dysponują wiedzą na temat niedożywienia dzieci?
Tak, ponieważ w codziennej pracy kontaktują się z rodzinami potrzebującymi pomocy finansowej. Co
więcej: w szacunkach na temat skali niedożywienia pracownicy szkół i OPS/PCPR są zgodni, co może
oznaczad, że przekazywanie informacji pomiędzy tymi instytucjami działa prawidłowo (85%
OPS/PCPR otrzymuje informacje ze szkół na temat niedożywienia).

