Rys. 16. GadĪety reklamowe, upominki na imprezy Ğrodowiskowe oraz strona internetowa Projektu
„BądĨmy zdrowi – wiemy, wiĊc dziaáamy”

Na uwagĊ zasáugują dodatkowe dziaáania:
- festiwal „Piosenki o Zdrowiu” zorganizowany przez PSSE w Turku, we wspóápracy
z lokalnymi partnerami, w którym wystąpiáo 30 máodych wykonawców,
- „Maraton zdrowia i sprawnoĞci fizycznej” zorganizowany przez PSSE we WrzeĞni dla uczniów
I klas szkóá gimnazjalnych. W maratonie wziĊáo udziaá 10 druĪyn szeĞcioosobowych z 10 szkóá,
które rywalizowaáy w kategoriach wiedzy z zakresu prawidáowego Īywienia i aktywnoĞci
fizycznej.
Rys. 17. Festiwal „Piosenki o Zdrowiu” (PSSE Turek), „Maraton zdrowia i sprawnoĞci fizycznej”
(PSSE WrzeĞnia)

WyĪej wymienione dziaáania zaangaĪowaáy podmioty samorządowe, spoáecznoĞü lokalną, kadrĊ
pedagogiczną szkóá i rodziców. Przyczyniáy siĊ do wzrostu poziomu wiedzy na temat wpáywu
aktywnoĞci fizycznej i Īywienia na zdrowie.
X.2.6. Program „Moje dziecko idzie do szkoáy”
W roku szkolnym 2011/12 w szkoáach i przedszkolach
na

terenie

woj.

wielkopolskiego

realizowano

10 edycjĊ Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoáy”. Program
oraz materiaáy do jego realizacji opracowane zostaáy przez
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pracowników Oddziaáu OĞwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu. Program skierowany byá do dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
ich rodziców i opiekunów. Jego celem byáo podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych
elementów zdrowego stylu Īycia, a takĪe uĞwiadomienie rodzicom i opiekunom ich roli
w ksztaátowaniu prawidáowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
Druk materiaáów do realizacji Programu - 74400 broszur dla rodziców pod tytuáem „Moje
Dziecko Idzie do Szkoáy”, 3800 ulotek informacyjnych dla nauczycieli i 74400 kolorowanek dla
dzieci opáacono ze Ğrodków finansowych Polskiego Towarzystwa OĞwiaty Zdrowotnej Oddziaáu Terenowego w Poznaniu przy wspóápracy z firmą Hochland Polska Sp. z o.o.
Dodatkowo firma Hochland Polska Sp. z o.o. przekazaáa dla wszystkich dzieci zakáadki
i dáugopisy.
Program realizowany byá w 1389 szkoáach i przedszkolach. Pracownicy pionu oĞwiaty
zdrowotnej i promocji zdrowia PIS przeprowadzili 839 wizytacji wraz z oceną realizacji
Programu, z których wynikaáo, Īe dziaáania prowadzone byáy zgodnie z zaáoĪeniami.
Zorganizowano i przeprowadzono 324 szkolenia i narady, w których uczestniczyáo 1349 osób.
W 223 wykáadach, prelekcjach, pogadankach i instruktaĪach wziĊáo udziaá 3012 dzieci
i rodziców. W 492 róĪnorodnych zajĊciach (pokazy, üwiczenia, konkursy, gry i zabawy, festyny
rodzinne i sportowe) uczestniczyáo 19982 dzieci. W lokalnych mediach ukazaáo siĊ 26 artykuáów
tematycznych, 3 audycje radiowe i 5 telewizyjnych. InformacjĊ na temat Programu
zamieszczono takĪe na stronach internetowych WSSE w Poznaniu i PSSE woj. wielkopolskiego.
W przedszkolach i szkoáach Program realizowany byá przez nauczycieli nauczania
zintegrowanego i przedszkolnego, pracowników szkolnej sáuĪby zdrowia, pedagogów szkolnych,
psychologów. Do dziaáaĔ wáączyli siĊ takĪe przedstawiciele policji, straĪy poĪarnej, urzĊdów
miast i gmin, lekarze, logopedzi oraz szkolni koordynatorzy zdrowia.
Program przyczyniá siĊ do zwrócenia uwagi rodziców na istotne sprawy dotyczące
zdrowia ich dzieci oraz poszerzyá wiedzĊ rodziców i podniósá ich ĞwiadomoĞü prozdrowotną.
Dzieci zdobyáy wiedzĊ i umiejĊtnoĞci waĪne dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Dziaáania programowe są staáym elementem edukacji zdrowotnej w przedszkolach
i szkoáach juĪ nie tylko na terenie woj. wielkopolskiego. Pozytywna ocena wartoĞci
dydaktycznych i merytorycznych przyczyniáa siĊ do tego, Īe w roku szkolnym 2011/2012
Program

realizowany

byá

równieĪ

przez

pracowników

pionu

oĞwiaty

zdrowotnej

i promocji zdrowia PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województw: dolnoĞląskiego,
lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmiĔsko-mazurskiego.
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W roku szkolnym 2012/13 kolejna edycja Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoáy”
realizowana jest w przedszkolach i szkoáach na terenie 8 województw i dodatkowo
po raz pierwszy - na terenie województwa áódzkiego.
Rys. 18. Dziaáania realizowane w ramach programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoáy” (Piáa, Sáupca)

Podsumowanie:
1. PIS postrzegana jest jako dobry i sprawdzony partner przy realizacji programów
zdrowotnych, akcji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, szkoleĔ.
2. Dziaáania realizowane przez PIS w zakresie umacniania i ochrony zdrowia na staáe wpisaáy
siĊ w kalendarz imprez zdrowotnych szkóá, są poĪądane i oczekiwane oraz integrują
spoáeczeĔstwo lokalne.
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