
 

 

Drodzy Państwo, 
 
Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Francja-Polska oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Akcji 
Humanitarnej od 2001 roku z okazji 14 lipca organizują akcję pod nazwą: 

"Francuskie Firmy Polskim Dzieciom" 

 

Przedsiębiorstwa francuskie już po raz dwunasty mają możliwość wesprzeć program Pajacyk, dzięki 
czemu Narodowe Święto Francji może stać się również świętem dzieci w Polsce i na świecie! Dzięki 
dotychczasowemu wsparciu mogliśmy nakarmić tysiące dzieci. W tym roku przypada dwudziesta 
rocznica istnienia Polskiej Akcji Humanitarnej. Pomoc francuskich firm poza efektem wymiernym ma dla 
PAH również wymiar symboliczny, bowiem korzenie Fundacji Polska Akcja Humanitarna wywodzą się 
właśnie od francuskiej organizacji EquiLibre. Liczymy, że te wszystkie wyjątkowe daty sprawią, że do 
udziału w akcji zgłosi się wyjątkowo duża liczba przedsiębiorstw. 
 
Pajacyk to jeden z najbardziej znanych programów społecznych w Polsce. Wsparcie tej akcji to doskonała okazja 
do zaangażowania Państwa Firmy w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu, możliwość osiągnięcia 
długofalowego celu – jakim jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę przyjaznego 
wizerunku, a co najważniejsze, utrwalenie go w świadomości współpracowników i klientów. Umieszczanie bannera 
firmy na stronie Pajacyka to sposób na dotarcie z reklamą do tysięcy nowych klientów, ale przede wszystkim realna 
pomoc dla najbiedniejszych dzieci. 
Finansujemy  posiłki w szkołach podstawowych, gimnazjach i samodzielnych świetlicach oraz w centrach 
dożywiania, czyli tam, gdzie dzieci najbardziej potrzebują pomocy. Dożywianie dzieci za pośrednictwem szkół, 
świetlic oraz centrów dożywiania, jest gwarancją właściwego wykorzystania pieniędzy i klarownych rozliczeń. 

Apelujemy, zachęcamy, namawiamy, agitujemy: Przyłączcie się do akcji!  

 
Program można wesprzeć poprzez: darowiznę pieniężną [numer konta: BZ WBK 69 1090 1043 0000 0000 
0503 4588  z dopiskiem FRANCUSKIE FIRMY DZIECIOM], wsparcie w postaci usług, logo na produkcie – 
cause-related marketing, program lojalnościowy, payroll giving, zakup gadżetów oferowanych przez 
sklepik przyjaciół PAH, czy zakup reklamy na stronie http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/8/pajacyk . 
W tym roku, z okazji organizowanych w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej powstała 
unikalna kolekcja drewnianych kukiełek symbolizujących Pajacyka w strojach reprezentacji Polski w Piłce 
Nożnej. Nabywając tę specjalną kolekcję również można wesprzeć program Pajacyk, do czego gorąco 
zachęcamy. 
Więcej informacji pod adresem poczty elektronicznej: partnerzy@pah.org.pl lub pod numerem telefonu: 
+48 22 828 88 82-wew.226 lub wew. 258 
 
Z Państwa pomocą jesteśmy w stanie zdziałać znacznie więcej ! 
 
Pomóżcie nam pomagać! 

 
Janina Ochojska       Adam Sankowski  
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