


PUŚĆ CIUCH W RUCH  
Puść ciuch w ruch, to akcja organizowana przez Centrum 
Handlowe Posnania we współpracy z firmą 3R Recycling Solutions 
-  jedną z większych firm sektora odzieży używanej w Polsce.  
To projekt skierowany do placówek oświatowych – szkół  
oraz przedszkoli z Poznania i okolic. 
 
W ramach tego projektu placówki zbierają niepotrzebne tekstylia 
nadające się do powtórnego użycia, a 2 zł z każdego kg zasila 
konto fundacji. Beneficjentem akcji w Poznaniu jest Fundacja Ewy 
Błaszczyk AKOGO?. 
 
 
 



KONKURS  
W związku z akcją zbiórki odzieży, Posnania organizuje konkurs dla szkół  
i przedszkoli, trwający w dniach 18-23 marca 2019 r., a polegający na 
zbiórce jak największej ilości odzieży. 
 
Nagrodzone zostaną 3 pierwsze placówki, które zbiorą najwięcej 
kilogramów odzieży: 
I miejsce – bon na zakupy do Posnanii o wartości 600 pln  
II miejsce – bon na zakupy do Posnanii o wartości 300 pln  
III miejsce – bon na zakupy do Posnanii o wartości 200 pln  
Nagrody wręczy Anna Nowak-Ibisz w czasie finału akcji 23 marca, 
podczas którego wykonane zostanie również pamiątkowe zdjęcie. 
 
Punktem oddawania odzieży jest FORUM w Centrum Posnanii przy  
„Ciuch box” w dniach 18-22.03 w godz. 12.00-18.00, natomiast 23.03 –  
w godz. 12.00-15.00. Na miejscu odzież będzie ważona, a jej ilość 
odnotowywana na koncie odpowiedniej placówki.   



POMAGANIE PRZEZ UBRANIE  
Wszystkie rzeczy pochodzące ze zbiórek są dokładnie sortowane  
i dzielone na 200 kategorii asortymentowych. Następnie są 
sprzedawane do krajów, takich jak Pakistan, Afganistan, Ukraina, 
Ghana, Nigeria, Togo, Kenia, Tanzania, Uganda, Indie, w których 
mniej zamożnych osób nie stać na zakup nowej odzieży i obuwia.  
 
Głównym założeniem akcji jest wsparcie finansowe fundacji 
charytatywnych, do których trafią pieniądze wygenerowane z 
zawartości oddanej odzieży. W tym wypadku Fundacji AKOGO?. 
  
 
 



JAKIE RZECZY MOŻNA ODDAWAĆ?  



FUNDACJA AKOGO?  
FUNDACJA "AKOGO?" została założona w 2002 roku przez 
Ewę Błaszczyk-Janczarską oraz ks. Wojtka Drozdowicza.  
Celem fundacji jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach 
mózgu, często przebywających w śpiączce.  
Fundacja wybudowała pierwszą w Polsce klinikę „Budzik” – 
wzorzec przy oddziale Rehabilitacji neurologicznej  
w Centrum Zdrowia Dziecka - Centralnym Szpitalu 
Dziecięcym w Polsce, gdzie te najcięższe przypadki trafiają. 
Prowadzi również działalność społeczno-edukacyjną, 
popularyzując wiedzę, sygnalizując skalę problemu, a także 
propagując nowe rozwiązania medyczne. 
 



KONTAKT  
Natalia Ilczuk 
natalia.ilczuk@mindzone.co 
Tel. +48 731 846 200 
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Ul. Milczańska 16i/1 
61-131 Poznań 


