50 tysięcy złotych od Fundacji BOŚ pomoże
w rewitalizacji sklepików szkolnych w całej Polsce
W ramach projektu „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” Fundacja BOŚ wspiera przebudowę
sklepików szkolnych. Dofinansowanie otrzymało 35 placówek z 12 województw. Dzięki Fundacji
blisko 12,5 tys. dzieci uzyska dostęp do zdrowych, świeżych i pełnowartościowych produktów.
W dobie barów z fast food’em, mrożonek i wszechobecnych reklam sztucznie ulepszonych
produktów najmłodszych trudno przekonać do zbilansowanej diety. Nie pomaga w tym asortyment
sklepików szkolnych, w których dzieci często zaopatrują się w drugie śniadania. Niestety powszechna
praktyka to energetyzujące i dosładzane napoje, nafaszerowane solą chipsy, batoniki i inne słodycze
czyli produkty o długim terminie przydatności do spożycia, pozbawione wszelkich wartości
odżywczych. Na ladach sklepików brakuje owoców, warzyw, jogurtów, a nawet świeżych kanapek.
Nie ma też chłodziarek do przechowywania świeżej żywności. Efekt jest łatwy do przewidzenia:
powszechna otyłość oraz choroby dietopochodne dzieci.
Fundacja BOŚ od dwóch lat mówi STOP zaśmiecaniu żołądków dzieci. Nasz projekt daje realną szansę
na zmianę tragicznej sytuacji w szkołach – informuje Aleksandra Koper, koordynatorka akcji,
dietetyczka. W każdej z dofinansowanych placówek powołano zespół projektowy złożony z uczniów,
nauczycieli i rodziców. Do zadań grupy zależy nie tylko zmiana asortymentu sklepiku ale także
przeprowadzenie w szkole kampanii informacyjnej o zdrowym odżywianiu – dodaje Koper.
Uczestnicy konkursu przepracują ponad 2 tys. godzin w ramach rewitalizacji sklepików. Fundacja BOŚ
monitoruje postęp prac, a najlepsze realizacje wyróżni nagrodami rzeczowymi. Więcej informacji o
projekcie można znaleźć na stronie www.aktywniepozdrowie.pl (zakładka „Sklepiki – Reaktywacja”).
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
Fundacja powstała w 2010 roku. Naszą intencją od początku było zbudowanie interesujących
i angażujących projektów dla młodych ludzi. Chodziło o ofertę, która wypełni lukę na rynku edukacji
prozdrowotnej i proekologicznej w Polsce. W nasze działania angażujemy różne grupy: nauczycieli
i całe społeczności szkolne, pracowników i klientów BOŚ, organizacje pozarządowe.
Inicjatywy Fundacji podzieliliśmy na trzy nurty: prozdrowotny program „Aktywnie po zdrowie”,
proekologiczny program „Przyroda u twoich drzwi” oraz wolontariat pracowniczy w BOŚ Banku.
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