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Cele programu: 
Proponujemy m.in. dostosowad  żłobki, przedszkola i szkoły do 
potrzeb zdrowego rozwoju dziecka bez kosztownych inwestycji

1. Promocja zdrowia - zaszczepienie od wieku przedszkolnego 
nawyków aktywnego spędzania czasu 

2. Zachowanie najwyższych standardów higieny i bezpieczeostwa 

3. Pozbycie się problemu brakujących sal sportowych bez inwestycji 
w budowę nowych obiektów

4. Stopniowe pozbywanie się wysokoprzetworzonej żywności, 
zastępując ją naturalnymi produktami w posiłkach dla dzieci.



W skrócie o programie:

I blok -„Czysto i ciepło”
Przedszkole i szkoła jako strefa czystości  - profilaktyka alergii oraz 
innych chorób.

II blok - „Bezpieczeostwo – mniej urazów”
Adaptacja pod względem bezpieczeostwa sal lekcyjnych i sportowych.

III blok – „Zdrowe żywienie – smacznie i oszczędnie”
Posiłki dla dzieci - najwyższej jakości, z zachowaniem wszelkich walorów 
smakowych i zdrowotnych przy mniejszych nakładach finansowych. 



W przedszkolu, gdzie eksperymentalnie wdrożono 
ww. program, stwierdzono mniej zachorowao wśród dzieci.

I blok „Czysto i ciepło”



Nawilżacze powietrza dbają 
o właściwy mikroklimat 

w czasie okresu grzewczego,
przez co drogi oddechowe 

dziecka są bardziej odporne na 
wirusy i zapalenia.

.

Brudne od kurzu i roztoczy 
dywany, które używane są 

latami 
zastępujemy matami, 
łatwymi w utrzymaniu 

w czystości.



II blok programu

Adaptacja pod względem bezpieczeostwa sal lekcyjnych i sportowych.
Pozwoli to zapobiec niepotrzebnym urazom, skaleczeniom.

Pierwsze pilotażowe sale prezentują się imponująco. Dyrekcja, wychowawcy 
i rodzice są zachwyceni. Dzieci zadowolone z miękkiej i bezpiecznej podłogi.



Czy to są warunki zachęcające 
do aktywności ruchowej?

Czy to jest odpowiednia sala 
do zajęd ruchowych?

Takie warunki panują w większości przedszkoli w Polsce
(twarde podłogi) 



Na matach można trenowad każdą 
grę z wykorzystaniem piłki.
Sala w SP2 w Ząbkowicach Śl.

… a tak jest teraz w Ząbkowicach 
Śląskich, Ciepłowodach, Kowarach, 

Polkowicach… 



Pozbywamy się podłóg twardych 
i zimnych  na rzecz miękkich, 
bezpiecznych i ciepłych.

Specjalnie dobrane meble dają 
możliwośd bezpiecznego 
i swobodnego  prowadzenia 
zajęd ruchowych z dziedmi. 



III blok „Zdrowe żywienie – smacznie i oszczędnie”
wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nawet 

70% chorób ma źródło w złym odżywianiu. 

„Podstawową przyczyną przewlekłych chorób 
niezakaźnych oraz przedwczesnej umieralności 
w Europie jest nieprawidłowe żywienie i brak 
aktywności fizycznej”. Rada UE „Zielona Księga”, 2005 r.

1. Pozbywamy się „diety rakotwórczej” tzn.  potraw smażonych na tłuszczach 
utwardzonych (margaryny) i olejach rafinowanych. Stopniowo eliminujemy wysoko 
przetworzone produkty poprzez wykorzystanie pieców konwekcyjno-parowych, 
które w porównaniu z metodami tradycyjnymi:
- zużywają do 95% mniej tłuszczu, a potrawy nie tracą witamin i smaku.
- skracają czas przygotowania posiłków o 1/3 oraz potrzebują 10x mniej wody.

2. Inwestycja na zakup pieca może zwrócid się już po roku użytkowania, a przy 
leasingu miesięczna rata jest spłacana z oszczędności wygenerowanych przez piec.



Z terenu Dolnego Śląska, w ciągu zaledwie 4 miesięcy wpłynęło już 28 zgłoszeo
do programu.

Motto programu brzmi "Wszystko co najlepsze - dzieciom" dlatego też
współpracujemy z najlepszymi producentami sprzętu i urządzeo.

Kontakt: Unkas Gałek telefon: 608 619 712
e-mail: barys.org@wp.pl     www.barys.org

Program wspierają:
Ząbkowickie Starostwo Powiatowe,

Urzędy Miasta i Gminy: Ząbkowice Śląskie, Polkowice, Boguszów Gorce, Złoty Stok, Bardo, Kowary.
Urzędy Gminy: Stoszowice, Ciepłowody, Przemęt, Kamieniec Ząbkowicki.

Przedsiębiorstwa w Ząbkowicach Śl.:
„ AITECH” Wojciech Aibin Okręgowa stacja kontroli pojazdów, „Elektro - Partner” Hurtownia Elektrotechniczna,
„Alda” produkcja koszów do segregacji odpadów, TOMY M&C Lutomierz, „Zakład Gospodarki Komunalnej ”,
Elektro-Max” Hurtownia Elektrotechniczna, „Euro-Billboard”, prawnicy Dorota i Leszek Bamburowicz,
przedsiębiorcy Jan Szłykowicz, Anna i Sławomir Skrzypek, redaktor Krystian Kik

oraz Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach i „Orlica” Biuro Turystyczne we Wrocławiu.

Patronat Medialny : Wiadomości Powiatowe, Echo Tygodnia, Euroregio Glacensis, Doba.pl



"Pogram „Zdrowe Dzieci Zdrowa Polska" to bardzo wartościowy pomysł, bowiem zdrowie i życie najmłodszych 
winno byd naszą wspólną troską. Wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad powyższym projektem życzę 

sukcesów i satysfakcji z tak cennej inicjatywy” Kancelaria Prezesa Rady Ministrów SDT.446-327(1)/10/BR.

„Założenia programu są niewątpliwie interesujące i ze społecznego punktu widzenia bardzo istotne. Ich 
osiągnięcie może przyczynid się do skutecznej walki z zagrożeniami, wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych 

i trybu życia. Założenia te wpisują się w realizowany w polskich szkołach europejski program „Szkoła Promująca 
Zdrowie” Ministerstwo Edukacji Narodowej DZSE-3-BJ-6010-8/10

"Opiniowany program ma bardzo nowatorski charakter, burzy stereotypy myślenia o możliwościach prowadzenia 
zajęd z dziedmi, urządzeniu klas, zachowaniu nauczycieli ” Jolanta Malanowska Koordynator Dolnośląskiej Sieci 

Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie,  DODN 2010

„ Program daje szanse na wczesne wyrobienie wśród najmłodszego pokolenia nawyków rekreacyjnego uprawiania 
sportu , korygowaniu wad postawy oraz złych nawyków żywieniowych”

„Akson” Zakład Rehabilitacji Leczniczej kierownik Stefan Okurowski 2011

„Z całym swoim przekonaniem popieram program, jest nowatorski  i zasługujący na poparcie wszelkich instytucji, 
opisane w nim założenia są bardzo wartościowe, nie wymagające wielkich nakładów”

Akademia Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu dr. Jarosław Maślioski 2010

„Popieram  innowacyjny program „Zdrowe Dzieci – Zdrowa Polska”, który wprowadza nowe standardy higieny 
w placówkach oświatowych” Starosta Ząbkowicki - Roman Fester 2012

„W trosce o zdrowie naszych dzieci - przyszłości naszego kraju - popieram program „Zdrowe Dzieci – Zdrowa 
Polska” Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śl.2012


