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IVECO Poland wsparło Dom Dziecka w Pacółtowie 

 

W ramach działań na rzecz lokalnej społeczności IVECO Poland przekazało darowiznę dla Domu Dziecka 

w Pacółtowie koło Nowego Miasta Lubawskiego, wpierając edukację podopiecznych oraz poprawę 

warunków ich życia.  

 

 

Warszawa, 12 stycznia 2022 r. 

 

 

W drugiej połowie grudnia spółka IVECO Poland przekazała na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie darowiznę, 

która wsparła placówkę i jej mieszkańców w zakresie edukacji oraz poprawy warunków życia podopiecznych. 

Przeznaczone dla Domu Dziecka fundusze, umożliwiły zakup sprzętu w postaci nowej pralki, laptopów i tabletów 

do zdalnej nauki oraz zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację programu 

nauki języka angielskiego dla podopiecznych, które będą odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na liście 

potrzeb Domu Dziecka w Pacółtowie znajduje się także zakup samochodu osobowego, który jest niezbędny do 

transportu dzieci do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne czy w ramach stałej opieki lekarskiej. Przekazane środki 

będą mogły wspomóc także ten wydatek. 

 

„W IVECO Poland zdecydowaliśmy o udzieleniu wsparcia dla Domu Dziecka w Pacółtowie w postaci 

zapewnienia dzieciom niezbędnego sprzętu, ponieważ pragniemy przyczynić się do wyrównywania szans dzieci 

z tej placówki oraz wspierać ich edukację. Cieszymy się, że środki pozwolą także wspomóc inne, niezbędne 

potrzeby. Zależy nam na wspieraniu lokalnej społeczności, dlatego od początku pandemii w Polsce 

systematycznie przeznaczamy fundusze na cele charytatywne”. - powiedział Daniel Wolszczak, Dyrektor 

Generalny IVECO Poland.   

 

„Domy dziecka borykają się z wieloma problemami. Istotnym są braki w podstawowym wyposażeniu. Aby je 

rozwiązać, potrzebne są fundusze, a tych ciągle brakuje. Dlatego tak ważne jest wsparcie sponsorów oraz 

prywatnych darczyńców, którzy chcąc wspierać placówki opiekuńcze, oferują różnoraką pomoc, aby poprawić 

los najbardziej potrzebujących. W obecnej chwili zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie, wychowankowie 

domów dziecka, także naszego, często mają utrudniony dostęp do zajęć lekcyjnych z powodu braku sprzętu 

odpowiadającego wymaganiom umożliwiającym zdalną naukę, co może poważnie utrudnić realizację obowiązku 
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szkolnego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie i okazane serce”. – powiedziała Małgorzata 

Wojnarowicz, Dyrektor Domu Dziecka w Pacółtowie.  

 

 

Dom Dziecka w Pacółtowie w gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, jest placówką opiekuńczą 

działającą od 1984 roku. Aktualnie przebywa w nim czternaścioro podopiecznych w wieku od 2 do 20 lat.  

 

 

Zdjęcia 

Zdjęcie 2. Od lewej: Robert Jóźwiak, Reprezentant Handlowy IVECO Poland; Małgorzata Wojnarowicz, Dyrektor 

Domu Dziecka w Pacółtowie; Piotr Ways, Agencja POP OFF; Łukasz Sawicki, Agencja POP OFF, Jadwiga 

Kremska, pedagog Domu Dziecka w Pacółtowie; Aleksandra Zielińska, Marketing Manager IVECO Poland.  

 

Zdjęcie 3. Robert Jóźwiak, Reprezentant Handlowy IVECO Poland; Aleksandra Zielińska, Marketing Manager 

IVECO Poland; Piotr Ways, Agencja POP OFF; Łukasz Sawicki, Agencja POP OFF. 

 

Zdjęcie 4. Jadwiga Kremska, pedagog Domu Dziecka w Pacółtowie, Antonina i Agata, podopieczne Domu 

Dziecka w Pacółtowie; Robert Jóźwiak, Reprezentant Handlowy IVECO Poland; Aleksandra Zielińska, Marketing 

Manager IVECO Poland.  

 

 

IVECO 
 

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich 

pojazdów użytkowych, ciężarówek terenowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych. 

 

Gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz, w 

segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim 

terenie i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych. Ponadto marka IVECO Astra produkuje terenowe samochody ciężarowe, wozidła 

sztywne i przegubowe oraz pojazdy specjalne. 

 

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii 

i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i 

serwisu w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje. 

Więcej informacji o IVECO: www.iveco.com 
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W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine 

aleksandra.zielinska@iveco.com 

 

Magdalena Wójcik  

Commercial Marketing & PR Senior Specialist 

magdalena.wojcik@cnhind.com 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/IvecoPoland  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com 
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