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Źródło: Raport NIK, Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach 
publicznych. Delegatura NIK w Krakowie. 2017.



PODJĘTE DZIAŁANIA

1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników Kongresu Perły
Samorządu 2018;

2. Analiza jadłospisów z wybranych placówek na terenie gminy
Aleksandrów Łódzki oraz gminy Szadek;

3. Spotkania z intendentami oraz dyrektorami placówek
na terenie gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Szadek;

4. Spotkanie z rodzicami w gminie Szadek;
5. Organizacja konferencji „Zakończmy Otyłość wśród Dzieci

i Młodzieży”.



WNIOSKI
Przedstawiciele polskich gmin są świadomi problemu…
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Nadwaga i otyłość wśród dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia
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Źródło: Badanie własne, 2018.



WNIOSKI
… oraz wiedzą o istnieniu programów zdrowotnych …

Źródło: Badanie własne, 2018.
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Czy na terenie gminy realizowane są programy zdrowotne 
dedykowane dzieciom i młodzieży?



WNIOSKI

Źródło: Badanie własne, 2018.

… ale ich wiedza na temat przeprowadzanych projektów oraz ich
sposobu realizacji jest niewielka.

Przykłady najczęstszych odpowiedzi:
• Owoce i Warzywa w Szkole - 23% ankietowanych
• Szklanka Mleka - 23% ankietowanych
• Zdrowa i Aktywna gmina - 14% ankietowanych
• Brak znajomości nazwy jakiegokolwiek programu 

realizowanego na terenie gminy - 68% 
ankietowanych



WNIOSKI

Pomimo iż w odwiedzonych placówkach co roku przeprowadzane
są badania antropometryczne, nie są one wykorzystywane.

Źródło: Raport NIK, Wdrażanie zasad zdrowego żywienia   
w szkołach publicznych. Delegatura NIK w Krakowie. 2017.



WNIOSKI

Analiza jakościowa niektórych jadłospisów w obu gminach
pozwala przypuszczać, że część z dań podawanych
w placówkach może nie spełniać założeń tzw.
„rozporządzenia sklepikowego”, a tym bardziej zasad
Piramidy Zdrowego Żywienia.

Źródło: Badania własne, 2018.

Przykładowy posiłek:

• Zalewajka z kiełbasą + pieczywo

• Kluski leniwe z okrasą



WNIOSKI

Po analizach jadłospisów oraz w wyniku spotkań
przeprowadzonych na terenie gmin, da się zauważyć braki
w umiejętności bilansowania posiłków pod względem
jakościowym oraz ilościowym.

Źródło: Badania własne, 2018.

Przykładowe błędy:

• Kapusta kwaszona gotowana 

• Podaż kaloryczna poszczególnych posiłków 
w kolejnych dniach jest bardzo zróżnicowana



WNIOSKI
Ignorowanie przez rodziców narastającego problemu
otyłości wśród własnych dzieci, a co za tym idzie
utrudniona współpraca na linii opiekunowie – szkoła.

Źródło: K. Rhee,  R. Eachern,  E. Jalelian. J Acad Nutr Diet. 2014 Oct; 114(10): 1601–1610.

93,5% rodziców otyłych dzieci  
jest świadoma problemu

31,4% rodziców ocenia 
stan zdrowia swoich 

pociech na bardzo dobry

28% rodziców uważa, że 
waga ich dzieci nie jest 

problemem zdrowotnym



WNIOSKI

Obie gminy są różne i dysponują różnymi 
środkami do walki z nadwagą i otyłością 

wśród najmłodszych. Każda z odwiedzonych 
placówek ma swoje własne problemy  oraz 

posiada inne atuty. Ważne jest kompleksowe 
i indywidualne podejście do istniejących 

trudności.



CO DALEJ?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

www.zdrowaiaktywnagmina.pl

www.misjamedyczna.org


