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Informacja prasowa

27 zwycięzców w województwie łódzkim w VI edycji programu
„Decydujesz, pomagamy”
31 lipca ogłoszono zwycięzców VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”!
który został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Sulejowa Wojciecha
Ostrowskiego.
W województwie łódzkim, dzięki wsparciu Tesco i Fundacji Tesco zrealizowanych
zostanie 27 inicjatyw społecznych, które korzystnie wpłyną na najbliższe
otoczenie.

Wy decydujecie, my pomagamy!
Program „Decydujesz, pomagamy” wspiera społeczności lokalne w działaniach, mających
pozytywny wpływ na ich najbliższe sąsiedztwo. Na potrzeby programu mapa Polski została
podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich od 17 czerwca do 14 lipca odbyło się
głosowanie, podczas którego klienci sklepów Tesco zadecydowali o wysokości grantu.

Każda edycja programu „Decydujesz, pomagamy” przynosi nowe emocje. To niesamowite
jak różnorodne pomysły są zgłaszane – z roku na rok wnioskodawcy coraz bardziej zaskakują
nas swoimi kreatywnymi pomysłami. Lokalne społeczności doskonale wiedzą czego
potrzebują i w jaki sposób najlepiej zmienić swoją okolicę, dlatego program „Decydujesz,
pomagamy” dostosowuje się do ich potrzeb. Jesienią tego roku rusza siódma edycja naszego
programu. Nie możemy się doczekać kolejnych twórczych inicjatyw w województwie łódzkim!
– mówi Marek Cywiński z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. – Już teraz
zachęcamy
do
przygotowywania
nowych
projektów
i
zgłaszania
ich
w nadchodzącej siódmej edycji – dodaje.
W VI edycji programu klienci sklepów Tesco w województwie łódzkim oddali łącznie 381588
głosów na projekty społeczne.

Laureaci VI edycji programu „Decydujesz, Pomagamy” w województwie łódzkim:
Granty w wysokości 5 000 złotych otrzymały projekty:
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu - Warsztaty
florystyczne
• Fundacja Lawendowy Anioł - Warsztaty Edukacyjne "Pętelka" dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Ozorkowa
• Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach - Akcja sterylizacja

• Fundacja Zdrowy Vibe - Projekt na czasie czyli pierwsza niezakaźna epidemia cukrzyca wciąż zbiera czarne żniwa. Pomóż to zmienić.
• Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka - "Krwinka" dla Mam na
oddziale onkologicznym - poprawa wizerunku w celu lepszego samopoczucia.
Pozytywnie nastawiona mama = pozytywnie nastawione dziecko.
• Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - Spartakiada dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich
• FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT KUNDELEK - NAKARM
BEZDOMNIACZKA
• STOWARZYSZENIE SULEJÓW DLA POKOLEŃ - Wapienniki - sulejowska
historia muralem malowana.
• Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Mazowieckim - Najważniejsze,
to widzeć sercem.

Wsparcie w wysokości 3 000 złotych klienci Tesco przyznali inicjatywom:
• Fundacja Abi - A może tak zbudujmy z dziećmi zabawkę?
• Fundacja "ARKA" - Mobilne Centrum Uśmiechu
• Warsztat Terapii Zajęciowej - PABIANICKA KLINIKA PLUSZAKÓW
• Stowarzyszenie Centrum Wsparia Terapeutycznego - Sport jest ważny, a wiek jest
niestraszny - Sportowa integracja międzypokoleniowa
• Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół
- "Pomost„ - Wolontariat w rytmie hip - hop
• Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Zastępczego oddział w Łodzi
Wposażenie Centrum Rodziny i Dziecka

-

• Stowarzyszenie Cztery łapy - Zapobiegaj bezdomności - sterylizuj !
• Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej
EURO - CENTRUM - Przygoda ze sztuką
• Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepelnosprawnych

Dofinansowaniem w kwocie 1 000 złotych zostaną wsparte inicjatywy:
• Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych
- Ogólnorozwojowy Turniej Ciężarowy

• Stowarzyszenie "Razem W Przyszłość" w Kadzidłowej
zapraszamy do altanki !

- Koledzy i koleżanki,

• Uczniowski Klub Sportowy Korona - IX Międzynarodowy Festiwal Badmintona w
Pabianicach dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
• Fundacja Swim For a Dream - Uniwersytet Potężnych Dzików
• Fundacja Moonway - Roller Pack - Wyjdźmy do siebie!
• Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie - Pomagajmy tym, którzy zapominają
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie - AKTYWNOŚĆ RECEPTĄ
NA NUDĘ
• Lokalna Organizacja Turystyczna "Sulejów Turystyczny" - Spacerkiem po
raju.
• klub sportowy nr 31 TRENER - nauka gry w curling

Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy” oraz opisy zwycięskich projektów
znajdują się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy.

Aktywne działania lokalne
Od 2016 roku odbyło się sześć edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. W ciągu trzech lat
Tesco wraz z Fundacją Tesco wsparło 1 565 projektów społecznych, które w otwartym
głosowaniu, wybrali klienci sklepów – oddając w sumie aż 32 000 606 głosów. Od IV edycji
programu wsparcie finansowe zostaje zapewnione wszystkim organizacjom, które dostaną
się do etapu głosowania. Tym samym w każdym z mikroregionów przyznawane są granty
wysokości 5 000, 3 000 lub 1 000 złotych.
Program „Decydujesz, pomagamy” realizowany jest w ramach działań społecznej
odpowiedzialności Tesco. Więcej informacji o strategii CSR - owej sieci handlowej Tesco
można znaleźć w raporcie przygotowanym na rok 2018/19.

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Tesco Polska jest czołową siecią sklepów samoobsługowych, funkcjonującą na polskim rynku od
1995 roku. Struktura sieci składa się na blisko 350 sklepów – od hipermarketów po małe osiedlowe

supermarkety. Firma oferuje klientom produkty ponad 3700 polskich dostawców, co tydzień sklepy
Tesco odwiedza ponad 4 milionów klientów. Firma od lat konsekwentnie angażuje się w działania
społeczne prowadząc programy edukacyjne – „Od uprawy do potrawy”, promując zdrowy styl życia
oraz podejmując wiele inicjatyw społecznych takich jak program „Decydujesz, pomagamy”, zbiórki
żywności dla potrzebujących czy walka z marnowaniem żywności nie tylko w ramach własnej sieci, ale
w całym łańcuchu dostaw.
Więcej informacji: www.tesco.pl
Fundacja Tesco powstała z inicjatywy Tesco Polska w 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju
strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez
firmę Tesco. Celem działania Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów
społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na
rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Fundacja realizuje programy pomocowe w obszarach
związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia. Za swoją działalność została
wyróżniona odznaką „Przyjaciel Dziecka” oraz tytułem „Filantrop Krakowa A.D. 2014” oraz medalem
”50 Lat dla Zdrowia Dzieci” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Więcej informacji: www.fundacjatesco.pl
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała, aby rzetelnie
i krytycznie opisywać wyzwania dotyczące życia społecznego w Polsce. Opracowuje i upowszechnia
innowacyjne rozwiązania, które mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom. Szuka ich, łącząc perspektywę
badaczy-akademików i aktywistów społecznych oraz podejmując działania koncentrujące się na
kluczowych zagadnieniach: rozwoju wspólnot lokalnych, innowacjach społecznych, wolontariacie oraz
partycypacji obywatelskiej.
Więcej informacji: www.stocznia.org.pl
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