
Komu pomagamy?

Dzieciom i m?odzie?y z warszawskiej Pragi, osobom 

starszym i innym potrzebuj?cym na terenie ca?ej Polski.

Jak to robimy?

Prowadzimy dwa domy dzienne na warszawskiej Pradze, zdrowo karmimy, wszechstronnie edukujemy,

a przede wszystkim codziennie jeste?my z dzie?mi, 

aby zapewni? im bezpieczny byt i rozwój.

Co robimy w programie Wielki Talerz?

Nie tylko ?ywimy, ale ?ywimy smacznie i zdrowo

Nie tylko jemy, ale jemy razem

Nie tylko jemy razem, ale razem gotujemy

Nie tylko gotujemy razem, smacznie i zdrowo, 

ale uczymy si? jak to robi? ekonomicznie

Nie tylko gotujemy ekonomicznie, 

ale nie marnujemy ?ywno?ci.

To wszystko codziennie robimy w fundacyjnym domu. 

Dlatego postanowili?my, ?e:

Nie jemy sami, chcemy dawa? innym 

Nie trzymamy wiedzy dla siebie – chcemy propagowa? jedzenie przy wspólnym stole, które jest: zdrowe, 

domowe i ekonomiczne
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¯E POMAGANIE JEST PROSTE

Mówimy innym o Twoich dzia³aniach.
Wszystkie informacje udostêpniamy w mediach spo³ecznoœciowych 

oraz na stronach www dotycz¹cych programu: fb Wielki Talerz,
fb Fundacja Joanny Radziwi³³ Opiekuñcze Skrzyd³a

www.wielkitalerz.pl  |  www.fundacjajoannyradziwill.pl

Jesteœ uczestnikiem wszystkich wydarzeñ 
spo³eczno - kulturalnych na rzecz fundacji. 

Odbywaj¹ siê one kilka razy w roku, ³¹cz¹ ludzi ze œwiata
kultury, sztuki, biznesu i arystokracji w dzia³alnoœci dobroczynnej.

Jesteœ propagatorem jedzenia zdrowego, ekonomicznego
i razem edukujesz z nami uczestników programu, tak¿e spo³ecznoœæ w której ¿yjesz.

Twoje pomaganie jest widoczne dla innych. 
Wszystkie dzia³ania promowane s¹ w mediach lokalnych i bran¿owych

- prowadzenie kampanii medialnej zapewni w programie pro bono agencja PR commfort group.

¯ywisz potrzebuj¹cych - podopiecznych programu.

ZOSTAÑ PARTNEREM KAMPANII

WIELKI TALERZ
I RAZEM Z NAMI DO¯YWIAJ I EDUKUJ

DZIECI W CA£EJ POLSCE

J A K M O ¯ E S Z P O M Ó C ?

Zorganizowaæ dowolne warsztaty
edukacyjno - kulinarne w fundacyjnym domu 

dla podopiecznych dzieci i m³odzie¿y.

Zorganizowaæ wydarzenie na rzecz Wielkiego Talerza
zaktywizowaæ we wspólnym dzia³aniu 

podopiecznych programu, swoich sympatyków oraz klientów.

Wprowadziæ do sprzeda¿y lub oznaczyæ logotypem programu
ju¿ istniej¹cy produkt jemu dedykowany

przekazaæ dowoln¹ czêœæ dochodu ze sprzeda¿y 
produktu na rzecz programu.

Ufundowaæ 1 Wielki Talerz w okresie 1 roku
w kwocie 96 z³ miesiêcznie zapewniæ obiady 1 dziecku.

Zachêciæ swoich odbiorców do wspierania programu
propaguj¹c program materia³ami promocyjnymi dostarczonymi przez fundacjê.

Przekazaæ 1% podatku na cele rozwoju kampanii.

Tu jest miejsce na Twój pomys³!
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Pytania i zg³oszenia dotycz¹ce udzia³u w programie:

Katarzyna Ostrowska

tel. 662 992 509

e-mail: wielkitalerz@fundacjajoannyradzwill.pl

www.wielkitalerz.pl

KRS 0000 630 706


