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IKEA Kraków wesprze instytucje lokalne

Trwa nabór do drugiej edycji programu Minigranty

Do 20 lipca czeka IKEA Kraków na zgłoszenia organizacji lokalnych chcących

otrzymać grant na swoje projekty. Wsparcie w ramach drugiej edycji projektu

Minigranty  otrzymają  wybrane  instytucje  realizujące  inicjatywy  społeczne  z

zakresu edukacji i rozwoju dzieci lub wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym. 

Minigranty IKEA Kraków to projekt wspierający organizacje, fundacje i inne podmioty,

aktywnie  działające  w  środowisku  lokalnym.  Program  kierowany  jest  do  instytucji

zajmujących  się  wyrównywaniem szans  rozwoju  i  nauki  dzieci,  działających  na  rzecz

polepszania warunków życia rodziny oraz pomagających osobom starszym, chorym lub

niepełnosprawnym. 

Spośród  nadesłanych  zgłoszeń  organizatorzy  wybiorą  minimum  2  instytucje,  które

otrzymają produkty IKEA o łącznej wartości 10 000 zł. W szczególnych, uzasadnionych

przypadkach,  kwota  może  ulec  zwiększeniu.  Aby  wziąć  udział  w programie,

przedstawiciele organizacji powinni zapoznać się z jego zasadami dostępnymi na stronie

www.ikea.pl/krakow. Następnie, do 20 lipca 2018 roku włącznie, przesłać organizatorowi

uzupełniony formularz współpracy i opis projektu. 

Ubiegłoroczna edycja programu Minigranty cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do

udziału zgłosiło się ponad 50 instytucji z Krakowa i okolic. Wsparcie w postaci produktów

z  asortymentu  IKEA  otrzymały  4  organizacje:  Oddział  Kardiologii  Uniwersyteckiego

Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu w

Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie,  prowadzona przez Fundację Promyk

placówka Zielony Domek oraz  Klub Ojców, działający w ramach Klubu Jędruś, Ośrodka

Kultury Kraków – Nowa Huta.
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Dodatkowych informacji udzielają:

Sabina Patryas, IKEA Kraków

tel. 12 293 11 45, e-mail: sabina.patryas@ikea.com

Agnieszka Dźwigoń, Open Media Public Relations

tel. 698 618 575, e-mail: agad@openmedia.pl   

Przemysław Pawluś, Open Media Public Relations

tel. 608 642 583, e-mail: przemek@openmedia.pl

        
IKEA Kraków  istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której

obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym konkursie IKEA

Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie

poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi

dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64

inspirujących  wnętrzach.  Ponadto  posiada  przestronną  restaurację  na  500  miejsc  siedzących  z bezpłatnym

dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną

bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Nazwa marki  IKEA  to akronim – skrót  utworzony z pierwszych liter  imienia,  nazwiska  oraz nazw farmy

i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).
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