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1. ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ czyli zdrowe podejście do życia 

  

Instytut Żywności i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution realizuje w 
Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania 
zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości. 

W Polsce średnia długość życia ciągle odbiega od średniej w Unii Europejskiej. To nie 
kwestia klimatu, szczęścia, ani genów. To głównie problem niewłaściwego odżywiania, 
złych nawyków i braku aktywności fizycznej. 

Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ otwiera przed nami nowe możliwości. Edukacja, 
porady ekspertów, aplikacje, warsztaty, najnowsze trendy i badania naukowe. Wszystko, 
abyśmy mogli żyć w sposób zrównoważony i bardziej świadomy. Wszystko, aby dłużej 
cieszyć się życiem! 

  

2. CELE PROJEKTU 

Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego 
stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom 
niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. 
Zadania projektu obejmują teren całej Polski i są skierowane do najbardziej wrażliwych 
grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała. Adresatami są także 
producenci żywności. 

Projekt obejmuje 4 główne zadania: 

Zadanie 1: „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek 

karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania 

zdrowia”.  

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności 

fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan 

odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”. 

Zadanie 3: „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i 

otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. 
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Zadanie 4: „Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, 

oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na 

kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności 

fizycznej dla zachowania zdrowia”. 

Projekt Instytutu Żywności i  Żywienia i Swiss Contribution realizowany będzie w latach 
2011-2016. Jego całkowity budżet wynosi 5 294 000 CHF, z dofinansowaniem strony 
szwajcarskiej w wysokości 4 500 000 CHF, co stanowi 85% kosztów, 15% stanowi wkład 
krajowy. 

 


