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Mennica Polska i UNICEF dla dzieci z Gruzji
Niemal 300 tys. zł trafi na pomoc dzieciom z Gruzji dzięki tzw. „Dobrym Dukatom”! Taką kwotę udało
się pozyskać w wyniku zakończonej trzeciej edycji akcji „Reszta w Twoich Rękach”. Poprzednie edycje akcji
przyniosły łącznie 1 mln zł.
Dobiegła końca trzecia akcja pod hasłem „Reszta w Twoich Rękach”, organizowanej przez Mennicę Polską oraz UNICEF Polska. Patronat
honorowy nad tegoroczną edycją objęła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. Program wspiera także Magdalena Różczka,
Ambasador Dobrej Woli UNICEF.
Tzw. „Dobre Dukaty” dostępne były w ponad 2 tys. punktów handlowych w całej Polsce, należących do 16 partnerów handlowych. Wśród nich
największą liczbę Dukatów dystrybuował: E.Leclerc. Wyróżnienia zdobyły także sieć supermarketów OBI, Drogerie Natura i Aster. Dochód z akcji
zostanie w całości przekazany na projekty UNICEF umożliwiające dzieciom w Gruzji dostęp do edukacji.
Jak podkreśla Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy Polskiej: – „W ciągu trzech lat zyskaliśmy na pomoc dla dzieci blisko 1 mln zł. Ten projekt
jest dla Mennicy Polskiej projektem szczególnym.”
Katarzyna Kordziak-Kacprzak, Dyrektor Fundraisingu UNICEF Polska dodaje: – „W tym roku wspieraliśmy projekt edukacyjny w Gruzji, gdzie wiele
dzieci w Gruzji razem z rodzicami było zmuszonych opuścić swoje domy na skutek konfliktu zbrojnego. Ich dostęp do szkoły jest często utrudniony.
Wiele wysiłku wymaga w Gruzji również umożliwienie nauki integracyjnej dzieciom z niepełnosprawnością czy odpowiedni dostęp do edukacji
dla dzieci osieroconych. Mamy nadzieję, że dzięki zebranej przez nas kwocie prawie 300 tys. zł, UNICEF będzie miał możliwość pozytywnie wpłynąć
na system edukacyjny w Gruzji.”

***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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