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Podstawy programu Zdrowe Miasta

Definicja zdrowia wg WHO

Zdrowie to pozytywny stan 

samopoczucia

(dobrostan - „well-being”)

fizycznego, psychicznego  

i społecznego a nie tylko 

brak choroby  lub 

niepełnosprawności

Czynniki warunkujące zdrowie

styl życia

50%

czynniki 

genetyczne

20%

środowisko 

fizyczne

i społeczne

20%

ochrona zdrowia

10%



Czynniki warunkujące zdrowie



Zdrowe Miasta - założenia WHO

 Program Zdrowe Miasta ma na celu stymulowanie 

lokalnych działań na rzecz zdrowia mieszkańców. 

 Obszary działań priorytetowych wyznaczają 

dokumenty strategiczne Światowej Organizacji 

Zdrowia:  Zdrowie dla Wszystkich / Zdrowie 21/ 

ZDROWIE 2020 / Cele zrównoważonego rozwoju 

(SDGs).



Co to jest Zdrowe Miasto?

 Zdrowe Miasta to sposób działania na rzecz zdrowia oparty na 

współpracy międzysektorowej i uwzględniający różne determinanty 

zdrowia.  

 Zdrowe Miasto to platforma do współpracy międzysektorowej

w mieście – współpracy różnych partnerów: różnych wydziałów urzędu 

miasta/gminy (zdrowie, edukacja, sport, ochrona środowiska, 

gospodarka komunalna, transport, planowanie przestrzenne), wielu 

instytucji zewnętrznych, takich jak placówki ochrony zdrowia, szkoły, 

przedszkola, wyższe uczelnie, stacje sanitarno-epidemiologiczne, NFZ, 

pomoc społeczna, organizacje pozarządowe.

 To szyld dla wielosektorowych działań na rzecz zdrowia 

mieszkańców. 



Kto może ubiegać się o tytuł Zdrowego 
Miasta?

 O certyfikat Zdrowego Miasta Światowej Organizacji 
Zdrowia mogą ubiegać się miasta i gminy aktywne 
w działaniach na rzecz zdrowia mieszkańców 

 Nie mają znaczenia wskaźniki zdrowotne czy 
środowiskowe lecz zaangażowanie w rozwiązywanie 
lokalnych problemów wpływających na jakość życia 
mieszkańców. 

 Tytuł Zdrowego Miasta przyznany przez Światowej 
Organizację Zdrowia zobowiązuje władze miast i gmin 
oraz jego mieszkańców do podjęcia konkretnych 
działań w celu poprawy zdrowia i jakości życia 
mieszkańców. 



Jakie jest Zdrowe Miasto?

 to miasto, które dąży do podniesienia stanu zdrowia 

fizycznego. psychicznego i społecznego oraz 

środowiskowych warunków życia mieszkańców

 to miasto, które uwzględnia zdrowie w procesie 

podejmowania decyzji w różnych sektorach życia

 to miasto świadome swoich problemów zdrowotnych 

i dążące do ich rozwiązania

 to nie honorowych tytuł przyznany przez WHO, to cel 

wspólnych działań



Dlaczego Zdrowe Miasta?

Dlaczego Zdrowe Miasta? – działając 

zgodnie z ideą i priorytetami Zdrowych 

Miast mamy pewność, że podejmujemy 

interwencje w właściwych obszarach, 

uzasadnionych naukowo i istotnych 

z punktu widzenia zdrowia publicznego, 

czyli całej populacji naszego miasta czy 

gminy. 



Program Zdrowe Miasta w Europie

 I faza - 1988-1992, 35 miast

 II faza - 1993-1997, 39 miast, w tym: Białystok, Łódź, Poznań, 

Toruń 

 III faza - 1998-2002, 55 miast, w tym Łódź, Toruń

 IV faza – 2003-2008, 79 miast, w tym Łódź, Poznań

 V faza – 2009-2013, 98 miast, w tym Łódź, Poznań, Warszawa

 VI faza – 2014-2018 – 79 miast, w tym Łódź, Poznań, Warszawa



Europejska Sieć Zdrowych Miast WHO
2014-2018  



VI faza programu Zdrowe Miasta, 2014-2018

2 cele strategiczne:

 Poprawa zdrowia i redukcja nierówności 

w zdrowiu.

 Poprawa współpracy na rzecz zdrowia.



VI faza programu Zdrowe Miasta 2014-2018

4 obszary priorytetowe:

 Inwestowanie w zdrowie na różnych etapach życia: dzieci, 

młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, kompetencje w 

zdrowiu

 Główne wyzwania w obszarze chorób niezakaźnych i zakaźnych: 

aktywność fizyczna, dieta, uzależnienia, zdrowie psychiczne.

 Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, dostosowanie 

zmieniających się potrzeb mieszkańców, np. do starzejącej się 

społeczności.

 Tworzenie środowisk wspierających zdrowie: środowisk  życia 

codziennego człowieka: szkoły, miejsca pracy, mieszkania; oraz 

środowiska miejskiego: planowanie urbanistyczne wspierające 

zdrowie, transport, rewitalizacja. 



Narodowe sieci Zdrowych Miast
2018



1991r. - z inicjatywy Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia 
powstaje Polska Sieć Zdrowych Miast, 
15 miast, eksperci z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Ministerstwa Ochrony Środowiska

1993 r. – powstaje Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

 organizacja pozarządowa, 16 członków założycieli 

 siedziba: Łódź

 2018r.  - 39 członków, o łącznej populacji ok. 6 mln ludności

Warunki przystąpienia:

 uchwała Rady Miejskiej akceptująca statut

 wyznaczenie koordynatora lokalnego

 zgoda na opłacanie składki członkowskiej 

Zdrowe Miasta w Polsce



Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich



Główne działania Stowarzyszenia

 coroczne konferencje Zdrowych Miast – maj 2018, 
Świdnik

 szkolenia koordynatorów lokalnych

 coroczne konkursy grantów

 bieżąca współpraca z WHO

 współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi 
się problematyką zdrowotną i ekologiczną

 biuletyn i strona internetowa



Działania w Zdrowych Miastach

 profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów: piersi, szyjki 

macicy, jelita, prostaty, płuca, skóry; 

 profilaktyka chorób układu krążenia; 

 profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki, tytoń;

 działania na rzecz środowiska: poprawa gospodarki wodno-

ściekowej, redukcja niskiej emisji, ograniczenie hałasu, 

ochrona zieleni, selektywna zbiórka odpadów; 

 działania wspierające osoby starsze i niepełnosprawne;

 promocja zdrowego stylu życia i edukacja zdrowotna -

szkolenia, kampanie, akcje, imprezy prozdrowotne.



Działania w zakresie 
profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży 

 Poznań – „profilaktyka zaburzeń jedzenia w poznańskich liceach 

ogólnokształcących”, „Talerzyk – promocja prawidłowych zasad żywienia 

wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym”

 Toruń – „Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich 

szkół” – w tym żywienia i uzależnienie od jedzenia

 Wrocław – badania przesiewowe uczniów klas I, III, V szkół 

podstawowych, poradnictwo dietetyczne, psychologiczne, 

fizjoterapeutyczne oraz zajęcia na basenie dla dzieci, szkolenia dla 

rodziców, nauczycieli, ajentów sklepików szkolnych, pracowników 

kuchni, certyfikacja z zakresu promowania zdrowego żywienia dla 

stołówek przedszkolnych, szkolnych oraz ajentów sklepików.



Działania w zakresie 
profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży 

 Chorzów – „Tworzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z otyłością 

i nadwagą”

 Brodnica – edukacja w szkołach – pielęgniarki 

 Zgierz – „Czy wiem co jem” – edukacja w szkołach, warsztaty kulinarne 

w przedszkolach, pozalekcyjne zajęcia sportowe

 Rabka – leczenie uzdrowiskowe dzieci z otyłością i nadwagą



Dlaczego warto być Zdrowym Miastem

Zdrowe Miasto to samorząd przyjazny dla

działań prozdrowotnych, otwarty na

współpracę z różnymi partnerami, dbający o

jakość życia mieszkańców.

Zdrowe Miasto to pozytywny wyróżnik dla

miasta/gminy.



Kontakt

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 

ul. Zachodnia 47;     91-066 Łódź

e-mail: szmp@onet.pl

www.szmp.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47;     91-066 Łódź, tel. 42 638 4734

http://www.szmp.pl/

