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Obywatelskie Porozumienie na rzecz 
Zdrowia 

 
Przedstawiciele i przedstawicielki instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz 
placówek edukacyjnych  uczestniczący w projekcie pn. „Budowanie sieci współpracy na rzecz 
promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego”, w oparciu o wyniki przeprowadzonych  w 
ramach projektu badań oraz własną wiedzę i doświadczenie, działając wspólnie, wypracowali 
założenia Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia.  
 
Niniejszy dokument ma charakter Deklaracji programowej zawierającej postulaty, których 
realizacja jest kluczowa dla wzmocnienia skuteczności prowadzonych w powiecie myślenickim 
działań,  służących promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych.  
  
Sygnatariusze Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia wyrażają wolę wdrożenia 
poniższych postulatów zarówno w ramach działań indywidualnych realizowanych przez 
poszczególne podmioty, jak również działań wspólnych i partnerskich prowadzonych w ramach 
Porozumienia. Ponadto,  Starostwo Powiatowe uwzględni postulaty w Programie Ochrony Zdrowia 
dla Powiatu Myślenickiego na lata  2014 – 2020.  
 
Sygnatariusze Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia wskazują na konieczność 
powołania  Powiatowego Forum Zdrowia  
 
CELE POWIATOWEGO FORUM ZDROWIA:  
1. Wzmocnienie współpracy między   podmiotami działającymi w powiecie myślenickim na rzecz 

promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych  

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów związanych z promocją  zdrowia  

3. Wzmocnienie kompetencji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych  

przedstawicieli instytucji i organizacji, które takie zadania realizują 
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4. Zwiększenie efektywności działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób 

cywilizacyjnych realizowanych na terenie powiatu myślenickiego  

 
 
CEL  1 
Wzmocnienie współpracy między   podmiotami działającymi w powiecie myślenickim na rzecz 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych  

 
1.1  BIEŻACA WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH 

FORUM ZDROWIA: 

1.1.1. organizacja minimum  raz  na pół roku spotkania  dla organizacji/instytucji 

współpracujących w ramach Forum  Zdrowia służących wymianie informacji i bieżącej 

współpracy Koordynacja-Wydział Zdrowia?1 

1.1.2. organizacja minimum raz w roku spotkania przedstawicieli JST i  wyspecjalizowanych 

NGO z kierownikami podmiotów leczniczych Koordynacja- Wydział Zdrowia 

1.1.3. organizacja minimum raz w roku  spotkań władz samorządowych dyrektorów placówek 

oświatowych i przedstawicieli poradni psychologiczno  - pedagogicznych w zakresie 

promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych Koordynacja – koordynacja 

Wydział Edukacji we współpracy z Wydziałem Zdrowia i placówkami edukacyjnymi  

1.1.4. opracowanie rocznego  kalendarza działań  prozdrowotnych w powiecie Koordynacja- 

Wydział Zdrowia? 

1.1.5. stworzenie grupy roboczej prowadzącej działania na rzecz  monitoring sposobu 

wydatkowania przez samorządy powiatu myślenickiego  środków na profilaktykę 

antyalkoholową  

 

1.2 WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ I REALIZACJI PROJEKTÓW W ZAKRESIE 

PROMOCJI ZDROWIA 

1.2.1 Współpraca zainteresowanych instytucji, organizacji  i innych podmiotów  w zakresie 

planowania i organizacji Powiatowych Dni Zdrowia i Marszu Różowej Wstążeczki;  

Koordynacja- Wydział Zdrowia? 

1.2.2 Współpraca  w zakresie  realizacji projektów partnerskich  dot. promocji zdrowia. 

wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne  dot. promocji zdrowia – przygotowanie 

projektów partnerskich,  

                                                 
1
 organizacja  części w/w spotkań  w placówkach oświatowych   lub innych 

instytucjach w celu upowszechniania  dobrych praktyk 
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1.2.3 stworzenie możliwości dofinansowania ze środków Wydziału Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Myślenicach   wkładu własnego do projektów które uzyskały 

dofinansowanie z innych źródeł wpisujących się w zadania Powiatu w zakresie ochrony 

i promocji zdrowia, na zasadach określonych przez Powiat  Myślenicki. 

1.2.4 Współpraca z mediami lokalnymi 

 Stała rubryka w mediach lokalnych (np. raz na miesiąc) na temat zdrowia (np. 

Gazeta Myślenicka, myślenicki dodatek do Dziennika Polskiego)  

 Przekazywanie  bieżących informacji do mediów lokalnych  nt. wydarzeń i akcji 

prozdrowotnych  

 Wzajemne udostępnianie kanałów dotarcia do mediów 

 

 
CEL 2 
Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów związanych z promocją  zdrowia  

 
 

2.1 OPRACOWANIE BAZY ZASOBÓW INSTYTUCJI/ ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJACYCH W 

RAMACH FORUM ZDROWIA  (infrastruktury, sprzętu, know-how, zasobów ludzkich (eksperci, 

instruktorzy, wolontariusze itp.)  dobrych praktyk, kontaktów i informacji) możliwych do 

wzajemnego udostępnienia (z uwzględnieniem różnych specjalizacji i obszarów 

merytorycznych)  

2.1.1 identyfikacja podmiotów zainteresowanych współpracą (na podstawie analizy SWOT 

przygotowanej w ramach pracy nad porozumieniem) 

2.1.2 zorganizowanie spotkania dla zainteresowanych  (doprecyzowanie zasobów do 

wymiany i ustalenie zasad współpracy) 

2.1.3 przygotowanie narzędzia informatycznego w którym można zamieścić wszystkie 

informacje Koordynacja- Wydział Zdrowia 

 

CEL 3 
Wzmocnienie kompetencji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych  
przedstawicieli instytucji i organizacji, którzy takie zadania realizują 

 
3.1 WYMIANA INFORMACJI I EDUKACJA W RAMACH FORUM ZDROWIA:  

3.1.1 Spotkania  specjalistyczne mające na celu wsparcie merytoryczne szkolnych 

koordynatorów programów zdrowotnych (np. prezentacja pomysłów na działania 

profilaktyczne w szkołach  w tym dobrych praktyk, wyjaśnianie kwestii merytorycznych, 
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dzielenie się doświadczeniami) Koordynacja – Wydział Edukacji we współpracy z 

Wydziałem Zdrowia i placówkami edukacyjnymi  

3.1.2 Stworzenie bazy materiałów edukacyjnych/projektów/ scenariuszy lekcji   możliwych do 

wykorzystania w szkołach i zamieszczenie w zakładce dotyczącej zdrowia na stronie 

Powiatu  

3.1.3 Stworzenie bazy  dobrych praktyk do wykorzystania przez  organizacje i instytucje 

członkowskie i zamieszczenie w zakładce dotyczącej zdrowia na stronie Powiatu  

3.1.4 Przekazywanie broszur, ulotek –  Koordynacja- Wydział Zdrowia? 

3.1.5 Powiatowy newsletter-   w tym przesyłanie informacji nt. konkursów i innych możliwych 

źródeł finansowania dla działań prozdrowotnych do instytucji i organizacji członkowskich 

, informacji nt. realizowanych  badań profilaktycznych, nt. konkursów na realizatorów 

ogłaszanych w gminach, nt. działań powiatowych) Koordynacja- Wydział Zdrowia? 

3.1.6 Forum  dyskusyjne  dla forum zdrowia (np. lista mailingowa lub forum dyskusyjne na 

google docs) Koordynacja- Wydział Zdrowia? 

3.1.7 Rozbudowa zakładki dot. zdrowia  na stronie internetowej powiatu 

zamieszczanie w niej informacji nt : 

a) aktualności  dot. promocji zdrowia i profilaktyki  na terenie powiatu (info o 

projektach, akcjach, imprezach wydarzeniach);  

b) bazy badań profilaktycznych; 

c) kalendarza działań prozdrowotnych w powiecie (wypracowany w ramach dział. nr 1) 

(Dodatkowo warto rozważyć  zabezpieczenie osobnej domeny dla Zakładki dot. 
zdrowia oraz  przygotowanie banera reklamującego zakładkę zamieszczenie go m. 
in.  na stronach  internetowych  Sygnatariuszy Porozumienia )  

 
CEL 4 
Zwiększenie efektywności działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
realizowanych na terenie powiatu myślenickiego  

 

4.1 MASOWE WYDARZENIA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA  

 

4.1.1 Coroczna organizacja Powiatowych Dni Zdrowia oraz Marszu Różowej Wstążeczki  przy 

wykorzystaniu  potencjału lokalnych instytucji, organizacji, placówek oświatowych i  innych 

zainteresowanych współpracą osób i podmiotów.  

4.1.2 Włączanie  tematyki promocji zdrowia w inne wydarzenia masowe realizowane w powiecie 

myślenickim np. Myślenickie  Spotkania  Integracyjne na Zarabiu,  lokalne święta w 

poszczególnych gminach  wraz  włączenie potencjału innych instytucji /organizacji w 

planowanie i realizację tych przedsięwzięć .  
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4.1.3 Organizacja lokalnych dni zdrowa w poszczególnych gminach przy współpracy z lokalnymi 

instytucjami i podmiotami.   

 

 

4.2 BADANIA PROFILAKTYCZNE „NA CO DZIEŃ”  

4.2.1 Rozszerzenie działań związanych z profilaktyką dotyczącą w szczególności: 

a) chorób nowotworowych 

b) chorób układu pokarmowego i  zaburzeń odżywiania 

c) układu krążenia   

d) cukrzycy  

4.2.2 Wzmocnienie działań profilaktycznych skierowanych do najmłodszych grup wiekowych 

(bezpośrednio do dzieci  oraz do rodziców dzieci w najmłodszym wieku  od 0-4 roku życia), w 

szczególności  w zakresie: próchnicy  wad postawy,  astmy i chorób alergicznych, otyłości,  

uzależnień,  radzenie sobie ze stresem  

4.2.3 Promocja edukacji w zakresie bezpieczeństwa (np.  nauka zasad pierwszej pomocy 

przedmedycznej) 

4.2.4 Poprawa przepływu informacji i promocji badań profilaktycznych poprzez: 

a) Stworzenie bazy badań profilaktycznych w zakładce ZDROWIE (strona internetowa Starostwa 

Powiatowego) realizowanych w powiecie myślenickim i poszczególnych gminach wraz z  

bieżącą jej aktualizacją  

b) Wzmocnienie bieżącego przepływu informacji między placówkami dotyczący dostępnej 

oferty badań profilaktycznych poprzez dystrybucję  materiałów promocyjnych (w tym w 

szkołach)  oraz zachęcanie lekarzy pierwszego kontaktu do przekazywania informacji o 

badaniach (w tym dotarcie do osób nie wychodzących z domów). Dobra praktyka: w 

Jaworniku w ośrodku zdrowia informacje o dostępnych programach profilaktycznych 

wyświetlane są na ekranie w poczekalni 

c) Udostępnianie informacji o dostępnych badaniach profilaktycznych w trakcie wydarzeń 

edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez różne instytucje w powiecie (dostępność 

materiałów w instytucjach kultury)  

4.2.5 Udzielanie patronatów przez Starostwo Powiatowe dla programów profilaktycznych 

spełniających kryteria wysokiej jakości i skuteczności.  

4.2.6 Organizacja powiatowej kampanii społecznej podnoszącej świadomość w zakresie wagi 

profilaktyki i zachowań prozdrowotnych adresowanej do różnych grup docelowych,  w tym 

do dzieci. 

4.2.7 Dokonanie diagnozy dotyczącej samooceny zdrowia w grupie wiekowej 0-18 lat. 
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4.3 PROMOCJA AKTYWNEGO SPOSÓBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU WŚRÓD  RÓŻNYCH GRUP 

WIEKOWYCH  

4.3.1 Poszerzenie możliwości uprawiania sportu w różnych grupach wiekowych (z uwzględnieniem 

rodzin z najmłodszymi dziećmi  i osób starszych, w tym  60+)  

4.3.2 Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych z naciskiem na nowe dyscypliny i sport 

amatorski łatwy do szerokiego upowszechnienia wśród różnych grup wiekowych (np. 

gimnastyka, rowery, bieganie, nordic walking), w tym w formule łączenia pokoleń.   

4.3.3 Promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w atrakcyjnych 

motywujących do aktywności formach np. poprzez organizację spotkań ze znanymi 

sportowcami  

4.3.4 Realizacja działań informacyjnych adresowanych do rodziców pokazujących rolę ruchu w 

rozwoju dziecka mające na celu ograniczenie częstych i długotrwałych zwolnień z WF.  

4.3.5 Maksymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury sportowej  w tym: 

 
a. organizacja przez lokalne organizacje zajęć sportowych dla dorosłych przy szkołach2 

organizacja  dyżurów  w oparciu o wolontariat w szkołach (rodzice i nauczyciele), które 

umożliwią szersze korzystania z dostępnej infrastruktury (sale gimnastyczne,  

b. powołania animatorów boisk szkolnych (są szkoły gdzie to działa).   

c. stworzenie systemu preferencji   dot.  korzystanie z infrastruktury sportowej (basen) dla  

rodzin i osób starszych (szczególnie w godzinach o niskim obłożeniu) 

 

 

4.4 PROMOCJA ZDROWEGO  ODŻYWIANIA 

4.4.1 Promocja zdrowego żywienie w atrakcyjnych motywujących formach w szkołach i 

przedszkolach, w tym formule „łączenia pokoleń”: 

a) organizacja konkursów dla dzieci związanych ze zdrowym odżywianiem, 

b) wspólne przygotowywanie posiłków przez nauczycieli i uczniów (dobra praktyka ze szkoły w 

Lubniu i działań Sanepidu 

c) organizacja warsztatów praktycznych w zakresie zdrowego odżywiania.  

 

4.4.2 Ograniczenie dostępu do niezdrowej żywności i rozszerzenie asortymentu zdrowej 

żywności w szkołach 2(sklepiki szkolne, automaty z napojami  i słodyczami) 

                                                 
2
 dobra praktyka w gimnazjum w Tokarni 
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4.4.3 Promocja zdrowego żywienia wśród osób dorosłych i osób starszych, poprzez organizację 

spotkań z dietetykami , warsztatów kulinarnych itp.   

4.4.4 Promocja naturalnych środków żywieniowych i leczniczych. Uświadamianie negatywnego 

wpływu reklam na ilość zażywanych suplementów diety i leków 

 

4.5 PROMOCJA DOBREGO SAMOPOCZUCIA (DOBROSTAN PSYCHICZNY) 

4.5.1 Organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych dot.   sposobów  radzenia sobie 

ze stresem adresowanych różnych grupy wiekowych. 

4.5.2 Organizacja działań edukacyjnych  i grup wsparcia dla osób cierpiących na depresję i 

inne zaburzenia psychiczne. 

4.5.3 Organizacja  grup wsparcia dla osób borykających się z problemami  zdrowotnymi i 

uzależnieniami  oraz ich rodzin. 

 

 


