
 
 

Projekt „Profilaktyka nadwagi i otyłości” 

 

Projekt „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI 

wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś. Priorytetowa 11 Włączenie społeczne , Działanie11,2Usługi społeczne i 

zdrowotne- projekt konkursowy na podstawie umowy nr: RPLU. 11.02.00- IZ. 00-06-

0039/17-00 Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pełniącym funkcję 

Instytucji Zarządzającej. 

Wartość projektu wynosi: 1 589 760,00 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

1 351 296,00 PLN. 

Termin realizacji:  

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018- do 29.02.2020 r.  

Cel Projektu: 

Celem projektu jest zwiększona świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga 

i otyłość oraz nabyta wiedza w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 6 000 

uczniów (2700 K , 3300M) klas IV-VI szkół podstawowych z terenu WL, dzięki 

kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej, w okresie do 29 lutego 2020roku.  

Zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.  

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. 

Uczestnikom projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria: 

- status ucznia klas IV-VI szkół podstawowych, z terenu WL, (100% 6000 osób) form.rekru. 

- zgoda opiekuna prawego na udział w projekcie (ośw.) 

- uczęszczanie do szkoły lub zamieszkiwanie na terenie wiejskim (liczba osób objętych 

wsparciem z obszarów wiejskich 3300osób) ośw.5pkt. 

- niepełnosprawność (liczba osób objętych wsparciem 40 osób)- 10pkt. 

- zamieszkiwanie na ternie powiatu: krasnostawskiego , chełmskiego, hrubieszowskiego, 

puławskiego, lubelskiego (ośw.) 5pkt. 

 



 
 

W ramach programu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. 

 

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w zakresie: 

- badań diagnostycznych - celem badań będzie realizacja indywidualnych badań(wzrost, 

masa ciała, ciśnienie tętnicze krwi). Na podstawie badań diagnostycznych zostanie określony 

wskaźnik BMI oraz WHR. O wynikach poinformowani zostaną opiekunowie prawni 

uczniów. Badania prowadzone przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, która na ich podstawie 

wypełni kwestionariusz, stanowiący załącznik nr. 2 (Badania Wstępne). 

 

- zajęcia z edukacji zdrowotnej - realizacja poprzedzona badaniem ankietowym ex-ante. 

Test bada poziom wiedzy nt. prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. 

Warsztaty dla wszystkich UP. (2 spotkania po 45min./gr)w salach dostosowanych do 

możliwości ON, wyposaż. w rzutniki flipchart. Gr. śr. 25os. Nie większe niż 30 os. Tematyka: 

„Zdrowe odżywianie się i aktywny styl życia”.  

 

- zajęcia z dietetyki - warsztaty dla wszystkich UP (2 spotkania po 45min/gr.) w salach 

dostosowanych do możliwości ON, wyposażone w rzutnik i flipchart..  

Uczeń u którego wykryto nadwagę/otyłość (40% GD) z opiekunem otrzyma indywidualną 

konsultację (1spotkania =45min.) obejmująca m.in. wywiad rodzinny w kierunku 

nadwagi/otyłości/chorób towarzyszących., w tym możliwość leczenia oraz inne sposoby 

postępowania. Spotkania indywidualne w salach gwarant. intymność oraz dost. do możl. ON. 

Gr.śr.25os.nie większe niż 30os. 

 

- zajęcia z psychologiem - zajęcia dla wszystkich uczestników UP, w formie zajęć eduk.-

warsztatowych (1spotkanie-45min.) w salach dostos. do możliwości ON oraz wyposaż. w 

rzutnik i flipchart. Tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania oraz czynniki psych. w 

procesie odżywiania.  

 

Każdy uczestnik otrzyma skrypt z treściami zajęć z edukacji zdrowia, 

dietetyki, psychol. z przykładami do ćw. i opisem aktyw. fiz. wspomagających 

prawidł. wagi ciała.  



 
 

 

- zajęcia praktyczne rozwijające aktyw. ruchową.- zajęcia mają na celu rozwijać 

aktywność fizyczną. Zostaną skierowane do wszystkich uczestników i będą prowadzone w 

grupach  25os. na sali gimnastycznej/boisku szkolnym. 

W ramach działań praktycznych uczniowie otrzymają zestaw do samodzielnego 

wykonywania ćwiczeń, tj.: mata do ćwiczeń, skakanka, piłka gimnastyczna. 

Celem działania będzie praktyczna nauka ćwiczeń, które po zakończeniu programu, uczeń 

będzie mógł samodzielnie wykonywać. Zajęcia będą obejmowały 2 spotkania po 45min.  

 

Na koniec zadania uczniowie i ich opiekunowie otrzymają ankiety do samodzielnego 

wypełnienia badające poziom satysfakcji, stanowiące zał. 4 oraz zał.6  

Szczegółowe informację dostępne są pod numerem telefonu 730-778-771.  

 

Kontakt 

Biuro Projektu „ Profilaktyka Nadwagi i Otyłości” 

ul.  Bartosza Głowackiego 35 nr. pokoju 49, 20-060 Lublin.  

e-mail: ewa.stowarzyszenie21@gmail.com , ania.stowarzyszenie21@gmail.com  
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