Odpowiedzialność społeczna

2017 rok to czas kolejnych wyzwań dla programu JEM DRUGIE ŚNIADANIE.
Odbyło się wiele ważnych wydarzeń, a do kampanii dołączyli nowi ambasadorzy
wspierający akcję. Kolejny rok przekonywaliśmy Polaków, głównie najmłodszych, do
dobrego nawyku, jakim jest jedzenie drugiego śniadania, a przede wszystkim działania przeciw niedożywieniu dzieci i wsparcie programu Pajacyk.

Już drugi rok jesteśmy partnerem medycznym

JEM DRUGIE ŚNIADANIE
tym roku ruszyła
trzecia już edycja
kampanii JEM DRUGIE ŚNIADANIE. Jej
inauguracja odbyła się 28 marca w
warszawskiej restauracji AïOLI, gdzie
zaprezentowana została wystawa
z udziałem mediów pt. EMOCJE, będąca kontynuacją działań nawiązujących do tematyki niedożywienia.
Zdjęcia, na których ambasadorzy akcji JEM DRUGIE ŚNIADANIE przedstawiają stany, jakie towarzyszą nam
w momencie niedożywienia organizmu oraz przeciwstawne.
W wydarzeniu udział wzięły gwiazdy dotychczas wspierające akcję
oraz nowi ambasadorzy i przyjaciele
kampanii. W trakcie tego wydarzenia przedstawiono też ambasadorkę
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główną tegorocznej edycji – Barbarę Kurdej-Szatan. Towarzyszyły jej
Edyta Zając-Rzeźniczak i Klaudia Halejcio, a także Jerzy Grzechnik oraz
Dariusz Kordek.
W związku z rozwojem programu
JEM DRUGIE ŚNIADANIE powstał
specjalny program edukacyjny skierowany do rodziców i nauczycieli
w całej Polsce. Przygotowali go eksperci wspierający akcję. W programie
mogły wziąć udział dzieci w całym
kraju. Miały okazję poznać zasady
żywienia w sposób pozwalający na
łatwe ich zapamiętanie, uzyskać informacje o ważności regularnego
odżywiania się, czyli zasadzie 5 posiłków dziennie oraz ich komponowaniu tak, aby były wartościowe i pełne
energii.

Radość z pomagania
W naszej codziennej pracy oprócz
edukacji, wsparcia i wszelkich działań, które pomagają w walce z niedożywieniem, najbardziej cenne są
słowa uznania, wsparcia i oczywiście efekty. Podczas powitalnego
spotkania w nowym biurze Polskiej
Akcji Humanitarnej, Janina Ochojska podziękowała organizatorom
i sponsorowi kampanii JEM DRUGIE ŚNIADANIE za współpracę
w ramach programu dożywiania
dzieci Pajacyk. Cały zespół tworzący
kampanię jest niesamowicie dumny
i zmotywowany do dalszej i jeszcze
bardziej wzmożonej pracy.
Dzięki współpracy z restauracją
AïOLI Cantine Bar Café Deli Świętokrzyska w maju odbył się wielki finał
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Lekcji JEM DRUGIE ŚNIADANIE &
Mały Master Chef, w którym udział
wzięły dzieci z ognisk wychowawczych. Dzieci z radością przygotowywały kanapki, które oceniało jury.
Wygrana kanapka weszła do menu
restauracji, a dochód z jej sprzedaży
przeznaczony jest na wsparcie Pajacyka. Dzieciom kibicował nasz ambasador – Dariusz Kordek, który także
był jednym z jurorów.

JEM DRUGIE ŚNIADANIE
w maratonie
Wiosna i lato obfitowały w aktywności. W tym czasie trwały przygotowania i odbyły się Maraton Mazury oraz
Bieg Szlakiem Krutyni w Galkowie.
Podczas gdy dorośli zmagali się z dystansem 10 i 42 kilometrów, ich dzieci
zadebiutowały w Biegu Rodzinnym,
którego patronem była kampania
JEM DRUGIE ŚNIADANIE. Wszyscy
mali biegacze otrzymali medale i puchary, które wręczała Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka kampanii JEM DRUGIE ŚNIADANIE.

„Wierzę, że działając razem, możemy wiele zmienić
w obecnych nawykach żywieniowych Polaków. Zespół naszych lekarzy Żagiel
Med będzie w dalszym ciągu służył programowi swoją wiedzą i wsparciem we
wszelkich kwestiach związanych ze zdrowiem” – podkreśla Dorota Karczewska,
prezes Żagiel Med.

Nagradzamy najlepszych
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy zwyciężyli w konkursie
NAKRĘĆ SIĘ NA DRUGIE ŚNIADANIE,
w którym nagrodą był udział w dwugodzinnym evencie z udziałem ambasadorów kampanii oraz wspólne warsztaty
kulinarne w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Drugiego Śniadania.
Zadaniem konkursowym było przygotowanie materiału wideo, który będzie promował zdrowe odżywianie ze
szczególnym uwzględnieniem drugiego
śniadania. Pomysłowość i kreatywność
doceniło jury w składzie: Barbara Kurdej-Szatan, Dorota Chotecka i Andrzej
Krzywy. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Niezbędne wsparcie
Tegoroczną akcję ponownie wsparli stali ambasadorzy JEM DRUGIE
ŚNIADANIE, tj. Dorota Chotecka
i Andrzej Krzywy, a do nich dołączyły kolejne gwiazdy: Barbara Kurdej-Szatan, Michał Będźmirowski, Klaudia Halejcio, Michał Szpak, Edyta
Zając-Rzeźniczak, Jerzy Grzechnik,

Zosia Ślotała, Halina Mlynkova i Gabi
Drzewiecka.
Udział tak wielu znanych i cenionych
osób, a także pochwała pani Janiny
Ochojskiej z Polskiej Akcji Humanitarnej tylko potwierdzają słuszność
tej akcji. Cieszymy się, że możemy
być jej częścią.
Autor: MG

Barbara Kurdej-Szatan

„Zostałam ambasadorką kampanii Jem Drugie Śniadanie, ponieważ jest to świetna akcja!
Drugie śniadanie to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia”.

Dorota Chotecka

„Jem drugie śniadanie i przygotowuję je mojej córce. Sama piekę chleb, a kanapki pakuję
do pudełek”.

Michał Szpak

„Zostałem przyjacielem kampanii Jem Drugie Śniadanie, ponieważ to bardzo ważna akcja.
Wspieram całym sercem!”

Klaudia Halejcio

„Drugie śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków, zwłaszcza dla dzieci. To ono powoduje, że są zdrowe i mają energię na cały dzień”.

Modny Tata

„Kolejny ambasador kampanii Jem Drugie Śniadanie - Michał Będźmirowski, najseksowniejszy bloger w Polsce, przełamuje z sukcesami stereotyp mężczyzny, a przede wszystkim ojca”.
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