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Otyłość jest jednym z większych wyzwań globalnych XXI wieku.

Środowiska naukowe mówią już o epidemii, a nawet pandemii otyłości. 

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie w ciągu ostatnich dwóch 

dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się. Aż 25,2% populacji Polski jest otyła, 

jak wynika z najnowszej aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, 

opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU), to o 2,9% więcej niż średnia 

w Europie, która wynosi 22,3%.



Organizatorzy „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja 

Producentów Żywności Związek Pracodawców.



Cel główny programu 
„Trzymaj Formę!”

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 

szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad 

aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, 

w oparciu o odpowiedzialność indywidualną 

i wolny wybór jednostki. 



Uczestnicy programu

Program adresowany jest do uczniów 

gimnazjów oraz klas V-VII szkół 

podstawowych i ich rodziców.



Wyróżnienie

W 2014 r. program został uhonorowany Godłem 

„Teraz Polska”.  

Otrzymanie nagrody w XXI plebiscycie konkursu 

stanowi wyróżnienie dla najwyższej jakości tego 

programu, transparentności oraz rzetelności 

podejmowanych działań. 



Realizacja w liczbach

Ogółem dotychczas, w trakcie jedenastu edycji, 

działaniami programowymi objętych zostało 

ponad 8,5 miliona uczniów.

Program w XI edycji realizowany był na 

podstawie założeń programowych 

i zaproponowanej metodyki w 7 372 szkołach. 

Odbiorcami XI edycji programu było 

758 528 uczniów.

W woj. świętokrzyskim w  ostatnich pięciu 

edycjach działaniami objęto 82 641 uczniów 

oraz 38 784 rodziców i opiekunów. 



Konkurs

W ramach programu cyklicznie organizowany jest 

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości 

wśród młodzieży, na temat wpływu żywienia 

i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności 

poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie 

prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia

oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Konkurs cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem 

uczestników, w bieżącym roku szkolnym do I etapu 

zakwalifikowanych zostało ponad 11 tys. uczniów 

z 1164 szkół. 



Patronaty honorowe





„ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka
Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania 

substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest 

do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.



Cel ogólny

Celem programu jest ograniczenie 

niekorzystnych następstw zdrowotnych, 

prokreacyjnych i społecznych związanych 

z używaniem i nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych przez młodzież 

wchodzącą w dorosłe życie.



Pośredni odbiorcy:Bezpośredni odbiorcy: Pośredni odbiorcy:

Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

(w założeniu znaczna grupa gwarantująca wpływ 

społeczny podobnie jak w kampaniach 

edukacyjnych). Grupą bezpośrednich odbiorców 

są więc uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

w wieku 16-19 lat.

Rodzice uczniów 

- poprzez broszurę

Nauczyciele, 

wychowawcy klas

Grupa docelowa



Edycje I-IV


3529 szkół ponadgimnazjalnych, 492 584 – uczniów, 151 704 rodziców


W województwie świętokrzyskim  wzięło udział 17443 uczniów, 6090 rodziców, 


W IV edycji w programie wzięło 114 szkół ponadgimnazjalnych 



Materiały do programu

Materiały są dostępne do pobrania 

ze strony internetowej 

(www.gis.gov.pl – zakładka 

promocja zdrowia).

Udział w programie

ARS mogą realizować wszystkie formy 

szkół ponadgimnazjalnych, zarówno 

technika, licea, „zawodówki”, licea 

profilowane, a także np. zakłady poprawcze, 

miejsca spotkań młodzieży w danej grupie 

wiekowej...



Baza Programów Rekomendowanych

http://programyrekomendowane.pl


podniesienie jakości programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego


szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk/programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego


popularyzacja wiedzy na temat skutecznych 


strategii profilaktyki oraz metod konstruowania 

programów.

CELE SYSTEMU REKOMENDACJI:

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość” został 

wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych
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Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”



Cel programu

Zwiększenie wiedzy i umiejętności 

uczniów na temat zdrowia w kontekście 

szkodliwości palenia papierosów 

i używania e-papierosów



grupa wiekowa 9-10 lat - dzieci 

w IV klasie szkoły podstawowej 

używanie wyrobów tytoniowych nie jest 

normą. Program powinien powodować 

zmianę postrzegania co jest normą 

w społeczeństwie

program powinien angażować nie tylko 

środowisko szkolne, ale i domowe 

uczniów oraz całe społeczności lokalne



Podczas cyklu zajęć dzieci:


dyskutują, 


wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, 

refleksje i pomysły, 


przeprowadzają wywiady z osobami 


niepalącymi, 


liczą koszty palenia papierosów, 


pracują w grupach przy tworzeniu 


antyreklamy dla papierosów, 


tworzą komiks z bohaterami programu.



Cykl filmów edukacyjnych


szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, 


poznanie kluczowych wskazówek dotyczących 

wychowywania dzieci,


umiejętność rozwiązywania swoich problemów, 


poznanie sposobów komunikowania się 

z dzieckiem, 


poznanie sposobów radzenia sobie 

z uzależnieniami dzieci, 


skłonienie do refleksji i przemyśleń.

Uzupełnieniem programu jest cykl filmów 

edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny 

psychologii oraz autorów programu.

Nasze filmy to:



W I edycji programu 

udział wzięło 

18% szkół podstawowych (2205 szkół) 

oraz 51 304 uczniów

W woj. świętokrzyskim 1910 uczniów
ze 112 szkół



Wiedza uczniów

na temat zdrowia 

Osłabieniu uległy błędne przekonania, 

które nie sprzyjają dbaniu o zdrowie

Nasileniu uległy pozytywne 

i konstruktywne przekonania 

dotyczące zdrowia

Zmiana też w grupie kontrolnej 

- zmiany nie związane z programem
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Programy edukacyjne  o zasięgu wojewódzkim
realizowane przez Państwową

Inspekcje Sanitarną województwa świętokrzyskiego



Program edukacyjny:

„Podstępne WZW” 



Cel programu: 

 upowszechnienie wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na
temat sposobów zakażenia wirusami
HBV oraz HCV. Podczas lekcji
uczniowie dowiadują się, jakie sytuacje
wiążą się z ryzykiem zakażenia HBV i
HCV oraz w jaki sposób można się
przed nimi zabezpieczyć.

 W roku szkolnym 2016/2017 program
realizowano w 62 szkołach
ponadgimnazjalnych na terenie
województwa świętokrzyskiego.
Edukacją objęto 4691 uczniów.



Program edukacyjny 
„ Znamię! Znam je?”

Cel programu:

zwiększenie świadomości i wiedzy na
temat czerniaka, jednego
z najbardziej agresywnych nowotworów
skóry, zachęcanie do regularnych badań
oraz przestrzeganie podstawowych
zasad ochrony przed czerniakiem.

W roku szkolnym 2016/2017
w programie uczestniczyło 64 szkoły
ponadgimnazjalne w województwie
świętokrzyskim. Edukacją objęto 4954
uczniów.



Programy edukacyjne o tematyce antytytoniowej – o zasięgu wojewódzkim.

„Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do
dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców.
Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na
dym tytoniowy.

"Nie pal przy mnie, proszę”. Program edukacji
antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Program przeznaczony jest dla
uczniów klas I-III szkoły podstawowej, stanowi drugie
ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej
adresowanych do dzieci i młodzieży.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program profilaktyki 
palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Cel główny programu : 
Zapobieganie paleniu tytoniu wśród adresatów 
programu oraz nauka asertywnych zachowań.



Nowe propozycje
Program edukacyjny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka
szyjki macicy i zakażeń HPV.

Konferencje, akcje profilaktyczne, spotkania 
edukacyjne.

Profilaktyka chorób odkleszczowych –
konferencje,  akcje profilaktyczne, spotkania 
edukacyjne.



Edukacja onkologiczna w ramach projektu „Szkoła promująca 
zalecenia Europejskiego kodeks walki z rakiem”

Edukacja żywieniowa 
uczniów i ich rodzin                

w szkole i poza szkołą

(m.in. nauka czytania etykiet, 

zdrowe drugie śniadania)

Promocja form 
aktywności ruchowej 

dla całej rodziny uczniów
i ich rodzin w szkole

i poza szkołą
m.in. aktywne przerwy, rajdy, 

zawody, festyny szkolne

Profilaktyka stosowania 

używek i uzależnień 

skierowana do uczniów 

i rodziców

Samoobserwacja                    

i samokontrola własnego 

organizmu 

Program edukacyjny  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  we współpracy z Państwową 
Inspekcją Sanitarną województwa świętokrzyskiego.



 Zapraszamy Państwa do realizacji programów
edukacyjnych proponowanych przez Państwową Inspekcję
Sanitarną.

 Służymy Państwu pomocą w realizacji przedsięwzięć
prozdrowotnych i zachęcamy do kontaktu z nami.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


