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„NIESZABLONOWYCH
ZJADACZY KALORII”
ZA LATA 2012-2015

APERITIF

– SŁOWO WSTĘPU OD LIDERA STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,
niezmiernie się cieszę, że pierwszy raport „nieszablonowych zjadaczy kalorii” trafił w Państwa ręce.
To dla nas ogromna radość - móc dzielić się z innymi owocami apetycznej działalności i zarażać
naszym pozytywnym nastawieniem do życia.
Zawsze byłem optymistą i szczęśliwie w tej kwestii niewiele się zmieniło. Dziś jednak wiem, że
mój „apetyt na życie” z pewnością nie byłby tak intensywny, gdyby nie przeżycia, jakich miałem okazję doświadczyć. To właśnie one stały się podstawą do powołania naszego wyjątkowego
Stowarzyszenia, które opiekuje się „nieszablonowymi zjadaczami kalorii”
Nasz apetyczny raport podzieliliśmy na cztery części (wspieramy, integrujemy, informujemy i inspirujemy) zgodnie z obszarami działań, wokół których skupia się większość z naszych aktywności. Mam nadzieję, że udało nam się w nim zawrzeć wiele ciekawych informacji, które sprawią,
że dołączą Państwo do grona naszych apetycznych Przyjaciół :)
Bo w Apetycie – kochamy życie!
Marek Lichota
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ENTRÉE

– APETYCZNA PRZYSTAWKA
CZYLI „O STOWARZYSZENIU”
Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Apetyt na Życie” jest ogólnopolską organizacją skupiającą
chorych z dysfunkcją układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób wymagających terapii żywieniowej. Cieszymy się również z obecności w Stowarzyszeniu rodzin i bliskich Pacjentów, osób pracujących na
rzecz chorych i wszystkich innych, którym bliskie są cele i zasady działania Stowarzyszenia. Nasza organizacja
została zawiązana i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 2012 roku pod numerem 0000409039.
Aktualnie skupiamy ponad 130 apetycznych członków i oczywiście stale mamy apetyt na więcej. W 2015 roku
uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy młodą, szybko rozwijającą się organizacją, ukierunkowaną na osiąganie ambitnych celów i nie boimy się ich osiągać :)
Celem Stowarzyszenia „Apetyt na Życie” jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym leczonym żywieniowo. Ta
terapia polega na dostarczaniu niezbędnych do życia wartości odżywczych drogą pozajelitową (dożylną) lub
dojelitową. Taka forma odżywiania jest często jedyną szansą na przeżycie dla osób dotkniętych wieloma dysfunkcjami przewodu pokarmowego, które nastąpiły w następstwie chorób lub ciężkich operacji. Dla wielu
„kroplojadków” doustne spożywanie pokarmów jest niemożliwe, bądź nie wystarcza do zachowania normalnych funkcji życiowych organizmu. Czy mogą sobie Państwo wyobrazić, że w naszej społeczności są osoby, które
ostatni kęs miały w ustach kilkanaście lat temu a pomimo tego wciąż czują smak życia i cieszą się jego każdą
chwilą.
W naszej codziennej stowarzyszeniowej działalności przede wszystkim staramy się podnosić jakość życia „kropelkowych wyjadaczy” i „zaszczepić” pozytywne nastawienie do terapii. Prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną w tym zakresie, organizując wiele spotkań i warsztatów dla osób „na żywieniu”. Pomagamy im
odnaleźć się w nowej sytuacji i zaadaptować do wymogów leczenia żywieniowego. W miarę naszych możliwości wspieramy ich w zakupie sprzętu stosowanego w terapii żywieniowej, który nie jest finansowany w ramach podstawowej opieki. Dzieląc się swoim doświadczeniem, pragniemy udowodnić, że terapia żywieniowa
nie musi oznaczać rezygnacji z „miarę” normalnego życia zarówno dla Pacjentów jak i ich Rodzin. Działamy na
rzecz poprawy dostępu chorych do leczenia, w tym nowoczesnych metod terapii. Zachęcamy ośrodki medyczne
do pracy nad udoskonalaniem preparatów i form żywienia poprzez bliską współpracę z lekarzami w sprawie
wszystkich aspektów leczenia.
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MISJA
Naszą misją jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym, przebywającym na stałym leczeniu żywieniowym, podniesienie jakości ich życia, a także działalność badawcza i informacyjno-edukacyjna z zakresu leczenia żywieniowego wśród chorych, jak i całego społeczeństwa.

WIZJA
W ramach funkcjonowania Stowarzyszenia pragniemy do 2020 roku wdrożyć w życie zadania skupione wokół
następujących obszarów:
zagwarantować większą dostępność sprzętu medycznego i nowoczesnych terapii, podnoszących jakość
życia pacjentów (WSPIERAMY)
objąć pomocą i zintegrować środowisko osób przebywających na całkowitym, bądź częściowym
żywieniu pozajelitowym lub dojelitowym; (INTEGRUJEMY)
wykształcić wysoką świadomość w zakresie rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie
i likwidację barier, wynikających z terapii żywieniowej (INSPIRUJEMY)
podnieść poziom wiedzy Pacjentów i ogółu społeczeństwa na temat chorób układu pokarmowego
i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki żywienia.(INFORMUJEMY)
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„SPÉCIALITÉ DE LA MAISON”
– APETYCZNA SPECJALNOŚĆ ZAKŁADU
WSPIERAMY
Proszę Państwa pozwólcie przedstawić sobie,
U Mamy na rękach siedzi Tymek we własnej osobie,
Tymek ma dziś szczęśliwą minę,
Dzięki nowej pompie, spacer z bratem go nie ominie :)

Odżywianie pozajelitowe i dojelitowe przykuwa pacjentów do stojaka z kroplówką nawet 20 godzin dziennie.
Szansą na „w miarę„ normalne życie i większą mobilność jest specjalna przenośna pompa, która dostarcza organizmowi niezbędnych substancji odżywczych niezależnie od pozycji i miejsca pobytu. Przywiązujemy szczególną uwagę do jakości życia Pacjentów i dlatego pragniemy, by każdy chory miał szansę żyć aktywnie. Do końca 2015 roku, przekazaliśmy dzieciom i osobom dorosłym leczonym żywieniowo ponad 20 pomp i plecaków
oraz setki linii do podaży mieszanin żywieniowych o wartości blisko 70 tys. zł.
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RECEPTA NA APETYCZNĄ POMOC
– środki Stowarzyszenia i grant Fundacji Dbam o Zdrowie pozwolił sfinansować zakup
leków i środków medycznych o wartości blisko 60 tys. zł. dla grupy blisko 100 pacjentów.

Od początku naszej działalności obserwujemy, że potrzeby Pacjentów związane z koniecznością skutecznego
leczenia chorób podstawowych są ogromne. Zwiększenie dostępu do leków i narzędzi wykorzystywanych w
nowoczesnej terapii było jednym z powodów powołania naszego Stowarzyszenia. Choroby na które zapadają osoby leczone żywieniowo mają zazwyczaj charakter przewlekły a ich przebieg jest ciężki i skomplikowany.
Wraz z upływem czasu wymagają one coraz kosztowniejszego leczenia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom
podjęliśmy się realizacji projektu “Recepta na apetyczną pomoc”. W 2015 roku zostaliśmy laureatem programu
grantowego Fundacji ‘Dbam o Zdrowie’. Dzięki środkom otrzymanym od Fundacji oraz środkom własnym Stowarzyszenia, mogliśmy sfinansować zakup leków i środków medycznych o łącznej wartości 60 tys. zł dla grupy
blisko 100 osób leczonych żywieniowo.
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APETYT NA BIAŁE ŚWIĘTA
– 25 paczek z środkami czystości i pielęgnacji dla dzieci
z Oddziału Leczenia Żywieniowego w Krakowie-Prokocimiu.

Ogromne ilości środków czystości i pielęgnacji, zużywanych w codziennej opiece nad dziećmi leczonymi żywieniowo skłoniły nas do zorganizowania akcji „Apetyt na białe święta”. Dzięki ofiarności naszych Darczyńców,
w grudniu 2014 roku, udało nam się przygotować 25. - wypełnionych po brzegi - paczek, które trafiły do rodziców
dzieci z Oddziału Leczenia Żywieniowego – Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.
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„APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEŻDŻENIA” TO HASŁO JAKIE PRZYŚWIECAŁO
UCZESTNIKOM EVENTU NA PN. „APETYT NA GOKARTY”.
Komplet zawodników, doskonała zabawa, niezwykłe emocje i bardzo apetyczny
poczęstunek, tak w skrócie można scharakteryzować blisko 3-godzinną zabawę
na torze kartingowym w podkrakowskim Sulechowie.
Zawody swoją obecnością uświetnili Małgosia Rdest – mistrzyni Polski w kartingu
oraz Mateusz Bartsch – jeden z najlepszych kierowców kartingowych w Polsce.
Dochód z imprezy w całości został przekazany na zakup plecaka i linii do podaży preparatów
żywieniowych dla 12-letniego Alana, który jest od wielu lat żywiony pozajelitowo.

Nieustannie poszukujemy środków na realizację naszych celów i pomoc kolejnym osobom. Pragniemy docierać do nowych Darczyńców i Przyjaciół Stowarzyszenia poprzez organizację zbiórek publicznych oraz event’ów
o charakterze charytatywnym. Staramy się przygotować je w sposób nieszablonowy, a na każde z nich, zapraszać znane osoby publiczne.
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IDEĄ PIŁKARSKIEGO DNIA ŻYWIENIA BYŁO ZORGANIZOWANIE WYJĄTKOWEJ
IMPREZY BĘDĄCEJ POŁĄCZENIEM MECZU PIŁKARSKIEGO Z UDZIAŁEM OSOBISTOŚCI
ZE ŚWIATA POLITYKI, KULTURY, SPORTU I MEDYCYNY Z PIKNIKIEM RODZINNYM.
Prawdziwa apetyczna mieszanka sportowych emocji z dobrą zabawą dla małych i dużych,
wybuchła w 2012 roku i była naszą pierwszą imprezą zorganizowaną na taką skalę.
Wszystko to po to, by uzbierać środki na zakup pompy dla małej Emilki. Cel udało się
osiągnąć w 100% a dodatkowo o naszym Stowarzyszeniu usłyszało ponad tysiąc osób
obecnych podczas tego piłkarskiego, rodzinnego święta.

Stały rozwój Stowarzyszenia i liczne aktywności podjęte w ramach działalności statutowej, pozwoliły nam
w 2015 roku otrzymać status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu nasi podopieczni oprócz standardowej pomocy od Stowarzyszenia, mają możliwość założenia swojego subkonta. Zbierane w ten sposób bezpośrednie wpłaty, jak i środki z 1% podatku, mogą być przeznaczone na cele związane z ich leczeniem bądź
rehabilitacją.
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INTEGRUJEMY
Doroczne spotkania nieszablonowych zjadaczy kalorii, mają ogromne znaczenie na naszej
żywieniowej społeczności. Świadomość, że NIE JESTEŚMY SAMI jest bezcenna i daje siłę
w codziennych zmaganiach z chorobą i terapią, które każdy z nas prowadzi.
W lipcu 2012 roku, mieliśmy przyjemność spędzić wyjątkowe cztery dni na długo oczekiwanym pierwszym
wspólnym apetycznym wyjeździe wakacyjnym. Jako miejsce spotkania wybraliśmy urokliwą Lanckoronę, której leniwa atmosfera była świetnym tłem dla naszych pełnych aktywności dni. Głównymi bohaterami wyjazdu
były oczywiście nasze „milusińskie kroplojadki” i to głównie dla nich zorganizowane były atrakcje, choć i dla
dorosłych okazały się one też fantastyczną zabawą. Ze spotkania wróciliśmy z mocno naładowanymi akumulatorami i pełną świadomością, że NIE JESTEŚMY SAMI, a to świadomość bezcenna i dająca siłę w codziennych
zmaganiach z chorobą, które każdy z nas prowadzi.

Kolejną okazją do wspólnej wymiany doświadczeń
był zjazd zorganizowany się w grudniu 2013 roku
w Krakowie. Choć w naszych rozmowach nie da się
uniknąć tematu żywienia, bo jest ono naszym nadrzędnym celem, jednak spotykając się cyklicznie co
jakiś czas, zaczynamy trochę uczestniczyć w swoim
życiu nawzajem.
Opowiadamy sobie o czasie, który minął, o zmianach jakie nastąpiły, ale także o planach i marzeniach, których
tu, o dziwo, nikt nie boi się tu głośno wyrażać. Wspólnie spędzony weekend, dopełniła mikołajkowa niespodzianka i zabawa w krainie zabaw dziecięcych, które wywołały radość i uśmiech na twarzach wszystkich dzieci
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Apetycznie i „niebiesko” zrobiło się również we wrześniu 2014 r. w Rabce. To wszystko, za sprawą następnego spotkania zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Podczas gdy, najmłodsi „kropelkowi wyjadacze”
świetnie bawili się w Rabkolandzie, dorośli prowadzili interesujące konwersacje w jaskini solnej. Wyjazd był
doskonałą okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi życia ‘’na żywieniu’’. Było nam niezmiernie miło gościć również pacjentów leczonych żywieniowo z Czech i Słowacji..
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Chęć integracji środowiska rodziców dzieci żywionych
pozajelitowo i dojelitowo oraz osób dorosłych żywionych alternatywnie w Polsce, przyczyniła się do realizacji projektu „Północ-Południe na żywieniu w sieci”
realizowanego wspólnie z Fundacją „żyć z POMPĄ”.
Wśród innowacyjnych narzędzi, umożliwiających
osiągniecie powyższego celu, stworzono serwis internetowy www.nazywieniu.pl, oraz przeprowadzono
dwanaście internetowych seminariów (webinaria),
skupionych na tematyce praktycznych aspektów leczenia żywieniowego.

W Polsce działa kilkaset organizacji pacjenckich.
Część z nich to niewielkie stowarzyszenia starające się
pomóc osobom cierpiącym z powodu chorób występujących stosunkowo rzadko. Aby móc skuteczniej realizować swoje cele, mniejsze organizacje starają się
działać wspólnie z innymi podmiotami. By wzmocnić
nasze kompetencje w zakresie partycypacji w procesie tworzenia przepisów i regulacji w obszarze ochrony zdrowia w 2015 roku przystąpiliśmy do projektu
„Pacjenci Decydują” realizowanego przez Fundację
„My Pacjenci”. Dzięki zaproszeniu organizatorów mieliśmy okazję dzielić się również swoimi doświadczeniami w tym zakresie i naszym „apetytem na rozwój”.
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Apetyt na utworzenie Stowarzyszenia rósł w nas około roku. Jednym z czynników, który utwierdził nas w tym
przekonaniu, była wizyta w USA na konferencji największej organizacji Pacjentów leczonych żywieniowo - Oley
Foundation. Odmienny obraz codziennego życia ale przede wszystkim pozytywne podejście do terapii różniło
się od tego, do jakiego przywykliśmy w Polsce.
Od samego początku przywiązywaliśmy uwagę do budowania i umacniania relacji z organizacjami Pacjentów
z innych krajów.
możliwość porównania innowacyjnych rozwiązań stosowanych w terapii,
wymiana doświadczeń dotyczących praktycznych aspektów życie “na żywieniu”
wspólna aktywność w ramach budowy świadomości dotyczącej leczenia żywieniowego.
To wszystko przyczyniło się do zawiązania Międzynarodowego Porozumienia Pacjentów Leczonych Żywieniowo w warunkach domowych pod nazwą PACIFHAN. Stowarzyszenie “Apetyt na Życie” jest jednym z inicjatorów
i członków założycieli tej organizacji.
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – INSPIRUJEMY
Pomimo tego, że dotykamy często trudnych tematów związanych z chorobą, staramy się mówić o tym w możliwie najbardziej pozytywny sposób. Pragniemy przekazać nasz „apetyt na życie” zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz organizacji. Mamy nadzieję, że inspiruje to naszych członków do tego, by żyć możliwie najpełniej.
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Rytm życia osób żywionych poza- i dojelitowo wyznaczają krople preparatów żywieniowych. Chcemy aby każdy
z naszych podopiecznych, w miarę swoich możliwości zdrowotnych, mógł się realizować zarówno społecznie
jak i zawodowo. Często, w wyniku przebytej choroby, a także w związku z ograniczeniami wynikającymi z terapii
żywieniowej, powrót do wcześniej wykonywanej pracy jest znacznie utrudniony, bądź niemożliwy.
By pomóc osobom “na żywieniu” wrócić do aktywności i podjąć pracę, podjęliśmy się przygotowania projektu “Grasz o staż z POMPĄ”,
w ramach programu grantowego “Zwyczajnie
Aktywni”. Udało nam się przeprowadzić serię
warsztatów, webinarów i spotkań, których
celem było podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych “kropelkowych wyjadaczy”. Dzięki realizacji projektu mogliśmy również przekazać przenośne pompy żywieniowe
osobom, które podjęły staż w naszym Stowarzyszeniu.
Stale poszukujemy osób, które lubią pomagać innym, a przy okazji mogą rozwijać swoje
umiejętności i pasje. Jesteśmy przekonani, że
zaangażowanie w nasze projekty może wzbogacić niejeden życiorys, a przez to przyczynić
się do rozwoju osobistego.
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W tym celu powołaliśmy do życia grupę “Apetycznych Entuzjastów”, do której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ciekawe projekty, inicjatywy wzmacniające kompetencje Wolontariuszy, doskonała
atmosfera i stale rosnący „apetyt na pomaganie” to wizytówka naszej grupy.

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim Wolontariuszom, którzy poświęcili swój
prywatny czas i kompetencje przy organizacji apetycznych event’ów i projektów.
Wielu z nich nie udałoby się nam zrealizować, gdyby nie pomoc i zaangażowanie
„apetycznych entuzjastów”, na które bardzo liczymy również w przyszłości.

Wierzymy w to, że organizacja Pacjentów może w realny i konstruktywny sposób wpływać na kształtujące naszą rzeczywistość ustawy i rozporządzenia. W założeniu regulacje mają za zadanie pomóc i ułatwić życie osobom “na żywieniu”, które jest wystarczająco skomplikowane przez chorobę, Inicjujemy i uczestniczymy w wielu
wydarzeniach i spotkaniach, które przybliżają nas do osiągnięcia tych celów.
Od początku działalności opublikowaliśmy dziesiątki artykułów, przeprowadziliśmy setki rozmów i spotkań,
napisaliśmy tysiące mail’i a wszystko to po to, aby zainspirować do działania jak największą liczbę osób, które
mogą pomóc nam w przywróceniu Pacjentom na żywieniu ich “apetyt na życie”.
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Dzięki temu już wkrótce planujemy utworzyć oddziały Stowarzyszenia w Poznaniu i Gdańsku, ale również wokół innych głównych ośrodków żywieniowych.
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – EDUKUJEMY
Istotnym elementem naszej działalności jest również sfera edukacji. Wciąż świadomość dotycząca leczenia
żywieniowego jest niska i tylko niewielka część Pacjentów, ale również personelu medycznego wie, czym jest
żywienie medyczne.
Każdego roku angażujemy się w akcje
takie jak “Światowy Tydzień Żywienia
Dojelitowego i Pozajelitowego” w ramach której publikujemy historie naszych Pacjentów i w oryginalny sposób
staramy się zainteresować uwagę opinii
publicznej tematem leczenia żywieniowego. Wspieramy także ‘’Nutrition Day’’
- ogólnoświatową akcję pozwalającą ocenić stan odżywienia Pacjentów w szpitalach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. Akcja ta ma szczególne znaczenie,
gdyż wczesne wykrycie niedożywienia
a w konsekwencji zastosowanie terapii
żywieniowej pozwala na poprawę stanu zdrowia Pacjentów i uniknięcie wielu
komplikacji.
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Efekty naszej działalności zostały również dostrzeżone przez grono ekspertów z zakresu żywienia, którzy zaprosili nas do reprezentowania środowiska Pacjentów polskiej delegacji, która uczestniczy w projektach European
Nutrition for Health Alliance. Jednym z przejawów jej aktywności, jest kampania “Optimal nutritional care for
all”, której celem jest podniesienie jakości opieki żywieniowej oraz zmniejszenie ryzyka niedożywienia spowodowanego chorobą.

Przede wszystkim reprezentujemy grono Pacjentów i to na edukacji naszego środowiska skupiamy się najbardziej. Wiemy, jak ważne jest pełne zrozumienie aspektów żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Często brakuje czasu w gabinecie lekarskim i stąd rodzi się stała potrzeba organizacji spotkań, warsztatów i tworzenia
innych portali edukacyjnych.
Zależy nam na tym, aby informacja o pozytywnych skutkach jakie niesie ze sobą terapia żywieniowa dotarła
nawet do najmniejszych i najodleglejszych zakątków naszego kraju. W tym celu dwoimy się i troimy aby informować i edukować apetycznych “kroplojadków” :)
Prowadzimy aktywną kampanię informacyjną za pośrednictwem portalu NaZywieniu.pl oraz naszej strony internetowej www.ApetytNaZycie.org. Żywieniowe specjały serwujemy również w mediach społecznościowych.
Pomaga nam w tym nasz fanpage na Facebooku (fb.com/ApetytNaZycie), który jest obserwowany przez ponad
1000 osób z całego świata oraz kanał na portalu Youtube.com/ApetytNaZycie. Liczba naszych obserwatorów
stale rośnie, a dzięki wsparciu otrzymanemu od agencji Click Community i Click Apps, już wkrótce jeszcze
skuteczniej będziemy mogli komunikować nasze działania.
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Zdajemy sobie również sprawę z tego, jakie znaczenie ma bezpośredni kontakt z osobami, do których chcemy
trafić z naszym przekazem. By wyjść temu na przeciw uczestniczyliśmy bądź podjęliśmy się organizacji wielu
konferencji i warsztatów związanych bezpośrednio bądź pośrednio z tematyką terapii żywieniowej. Ich odbiorcami byli zarówno pacjenci, personel medyczny różnych specjalności jaki i studenci uczelni medycznych.
Ogromnym sukcesem zakończyła się zorganizowana w grudniu 2013 roku konferencja “Nowoczesne leczenie
żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku”. Aula Centrum Dydaktyczno-Kongresowego CM UJ, zgromadziła
blisko 400 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać wykładów dot. leczenia żywieniowego i roli poszczególnych członków zespołów żywieniowych (lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i dietetyka) w procesie terapeutycznym osoby leczonej żywieniowo.
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Oczywiście mamy niezaspokojony “apetyt na rozwój”, dlatego stale podnosimy nasze kompetencje w zakresie:

terapii żywieniowej uczestnicząc
w zjazdach i kongresach Polskiego
Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego,
Dojelitowego i Metabolizmu, Polskiego
Towarzystwa Żywienia Klinicznego,
Polskiego Towarzystwa Żywienia
Klinicznego Dzieci jak również innych
Towarzystw Naukowych podejmujących
tematykę żywienia medycznego.

zarządzania organizacją pozarządową.
poprzez uczestnictwo w szkoleniach
z zakresu m.in. fundraising’u,
zarządzania projektami i zasobami
ludzkimi, realizacji kampanii
społecznych, budowy strategii
organizacji czy wykorzystania
nowoczesnych technologii.

To wszystko przybliża nas do założonych celów i pozwala jeszcze skuteczniej realizować apetyczną misję.
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Większość z realizowanych przez nas działań nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony
Partnerów i Przyjaciół Stowarzyszenia.

Polskie Towarzystwo
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego
i Metabolizmu

Polskie Towarzystwo
Żywienia Klinicznego
Dzieci

Uniwersytet
Jagielloński
Collegium
Medicum

Wyższa Szkoła
Zarządzania
i Bankowości
w Krakowie

Pierwszy Krakowski
Klub
SOROPTIMIST
INTERNATIONAL

Grupa organizacji
rekomendacji
biznesowych BNI

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli i cieszymy się, że mogliśmy z Wami współpracować
przy realizacji naszych pomysłów i projektów.

Mamy nadzieję, że przedstawiona w raporcie apetyczna receptura, jest dowodem na to, że przekazane nam
substraty zostały właściwie wykorzystane a przygotowana w ten sposób “kompozycja żywieniowa” daje
potrzebną do życia energię wielu “nieszablonowym zjadaczom kalorii”.
Jednocześnie liczymy na dalszą owocną współpracę i zapraszamy do naszego apetycznego stołu kolejnych
Partnerów i wszystkie osoby, które pragną poświęcić cząstkę siebie na rzecz naszych działań.
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Pożegnamy się apetycznym toastem “I jeszcze po kropelce…!”

“Apetyczne Szychy”
Zarząd Stowarzyszenia
w składzie:
Klaudia Katarzyńska, Marcin Kępiński, Marek Lichota, Paulina Kowalik, Magda Sobieska

Dane Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”
Al.Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

NIP 513 023 20 07
KRS 0000409039

www.ApetytNaZycie.org
info@ApetytNaZycie.org

(+48 12) 200 25 85
(+48) 781 946 795

Numer konta bankowego:
mbank S.A. 25 1140 2004 0000 3702 7576 6399
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