
                                                   Oddział  Biura  Akcji  
                                            ““PPoommóóżż    DDzziieecciioomm    PPrrzzeettrrwwaaćć    ZZiimmęę””  
                                                                      ddllaa    mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy  ii  wwoojj..  mmaazzoowwiieecckkiieeggoo  
                                                                                                                      SSzzttaabb    nnrr  22  
                                  pprrzzyy    TToowwaarrzzyyssttwwiiee    PPrrzzyyjjaacciióółł    DDzziieeccii    WWaarrsszzaawwaa  --  MMookkoottóóww  
          0000  --777755    WWaarrsszzaawwaa  ,,  uull..  KKoonndduukkttoorrsskkaa    1177,,    tteell//ffaaxx  ((  2222  ))  884411--1199--4444  
  
  
„„ZZwwyykkłłaa    kkrroommkkaa    cchhlleebbaa,,  mmaa    wwssppaanniiaałłyy    ssmmaakk..  

  CCoo    ddzziieeńń    jjeejj    ppoottrrzzeebbaa,,  aa    nniieekkttóórryymm    bbrraakk......  

  PPooddzziieell    ssiięę    zz    kkoolleeggąą,,  mmnniieejj    oodd    CCiieebbiiee    mmaa..  

PPiieerrwwsszzyy    wwyyjjddźź    ddoo    nniieeggoo”” 
 

Co dała nam Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” ? 

Otóż: obchodzimy 15-lecie w Warszawie, które zostało zaszczepione na mokotowskim gruncie 

przez Pana  Marka Reszkę, prosto z Lublina. 

To Pani Ewa DADOS - Kawaler Orderu Uśmiechu, pomysłodawczyni tak przyniosła i niesie pomoc „Serce 

dla Serca”! 

15 lat temu w lubelskim sercu Akcji został zarejestrowany Sztab nr 2 na warszawskim Mokotowie. 

Natychmiast do współpracy przyłączyła się Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  

Historia jest bardzo długa, rozwijająca się, ale dzisiaj podamy dane statystyczne. 

- przez 15 lat w Akcji uczestniczyło 3000 wolontariuszy w śród nich: samorządy dzielnicowe, szkoły, 

przedszkola, osoby indywidualne, w poprzednich latach uczestniczyła Straż Miejska, politycy. 

- przez 15 lat w Akcji na uliczne zbiórki, 400 kierowców użyczyło samochody i przeznaczyło swój wolny 

czas. 

- przez 15 lat wydano około 5250 paczek żywnościowych 

- przez 15 lat wydano około 6750 paczek świątecznych dla Dzieci. 

- zorganizowano 15 Wieczorów Wigilijnych. 

- przez 15 lat przygotowano 45 000 posiłków w świetlicy TPD Mokotów dzięki Akcji PDPZ. Dożywiano 

i dożywiamy codziennie około 30 Dzieci tj. 600 posiłków miesięcznie. Dożywiamy Dzieci z żywności Akcji od 

stycznia do wyczerpania zapasów (mniej więcej do maja). 

Ponadto Darczyńcy przekazywali również odzież, zabawki, sprzęt AGD, środki czystości, co trafiło dla 

potrzebujących. 

Szef Sztabu nr 2 p. Zofia Różycka Kawaler Orderu Uśmiechu oraz p. Stanisław Kowalski Kawaler Orderu 

Uśmiechu, prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w imieniu obdarowanych serdecznie dziękują Pani red. 

Ewie Dados - Kawalerowi Orderu Uśmiechu – Organizatorce Akcji PDPZ, Dziennikarzom, Środkom Masowego 

Przekazu, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Wszystkim, którzy otworzyli swoje serce, aby móc się podzielić 

dobrem. Niech to dobro ze zwiększoną jeszcze mocą powróci do Wszystkich. 

Z okazji 25-lecia Akcji PDPZ dalszego rozkwitu i przynoszenia dobra, szczęścia i uśmiechu Dzieci. 

  Życzą:   

Zofia Różycka  - Kawaler Orderu Uśmiechu, Szef Sztabu Nr 2 

Stanisław Kowalski - Kawaler Orderu Uśmiechu, Prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

wraz z wieloletnimi organizatorami Sztabu nr 2 – TPD Warszawa Mokotów  

 


