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Onkologii (WCO) przeprowadzi a 2 akcje informacyjno-edukacyjne dla studentów Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Pozna skiej, podczas których 

informowano o szkodliwo ci palenia tytoniu, kosztach zdrowotnych i ekonomicznych palenia 

oraz wykonywano pomiary zawarto ci tlenku w gla w wydychanym powietrzu za pomoc  

smokerlyzera. Uczestników akcji (studentów i kadr  pracowników) zaproszono do udzia u  

w konkursie pod has em „ Palisz?  Rzu  palenie i yj wolny!”. Nagrody ufundowa o WCO.     

- Projekt „Od wie amy nasze miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities), realizowany od  

1 pa dziernika 2011 roku do 30 wrze nia 2013 roku, skierowany jest do doros ej cz ci 

spo ecze stwa. Jego celem jest wzmocnienie realizacji zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. 

o ochronie zdrowia przed nast pstwami u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.  

z 1996 r., Nr 10, poz. 55 ze zm.). 

W ramach projektu pracownicy WSSE w Poznaniu przeprowadzili 5 szkole  dla funkcjonariuszy 

policji i stra y miejskiej w 5 miastach: Chodzie y, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp. 

 i Poznaniu, w których uczestniczy o 150 osób oraz 1 szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w którym udzia  wzi o 88 funkcjonariuszy.   

Pracownicy pionu o wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE woj. wielkopolskiego 

zorganizowali 51 szkole  w zak adach pracy (dla 1485 osób) obejmuj cych zagadnienia 

dotycz ce szkodliwo ci palenia tytoniu oraz przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku  

o ochronie zdrowia przed nast pstwami u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  

 
Rys. 11. Spotkanie w Banku Spó dzielczym  
w S upcy 

Rys. 12. Szkolenie w nadle nictwie w Grodzisku 
Wlkp. 

 
 
Przestrzeganie przepisów w/w ustawy oceniono w 25506 obiektach w tym w: 4220 

przedsi biorstwach podmiotów leczniczych, 3843 jednostkach organizacyjnych systemu 

o wiaty, 162 jednostkach organizacyjnych pomocy spo ecznej, 123 uczelniach wy szych, 10345 

zak adach pracy, 928 obiektach kultury i wypoczynku, 2669 lokalach gastronomiczno–

rozrywkowych, 317 obiektach s u cych obs udze podró nych, 167 pomieszczeniach obiektów 
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sportowych oraz 2732 innych pomieszczeniach u ytku publicznego. Za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy na o ono 13 mandatów na czn  kwot  2800 z . 

Wszystkie programy o tematyce antytytoniowej skierowane do dzieci, m odzie y i doros ych 

realizowane by y zgodnie z za o onymi celami i cieszy y si  du ym zainteresowaniem ze strony 

odbiorców.   

 

X.2.4. wiatowy Dzie  Zdrowia – 7 kwietnia 2012 roku 

W 2012 roku has em wiatowego Dnia Zdrowia by o: "Starzenie si  i zdrowie". Obchody 

wiatowego Dnia Zdrowia mia y na celu zwrócenie uwagi na problem starzenia si  

spo ecze stwa i wynikaj cych z tego zmian w demografii ludno ci wiata oraz na potrzeb  

prowadzenia edukacji w tym zakresie. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Poznaniu zorganizowa a konkurs fotograficzny pod has em: „Starzenie si   

i zdrowie w obiektywie”. Jego celem by o udokumentowanie pozytywnych aspektów ycia ludzi 

starszych w ró nych okresach ycia. Spo ród 95 prac konkursowych 3 zosta y nagrodzone  

i 3 otrzyma y wyró nienia.   

 
Rys. 13. Zwyci ska praca konkursu fotograficznego „Starzenie si  i zdrowie w obiektywie” 
 

 
 

 

X.2.5. Projekt „B d my zdrowi – wiemy, wi c dzia amy”  

Projekt „B d my zdrowi – wiemy, wi c dzia amy” by  pierwszym 

projektem realizowanym w tak szerokim zakresie przez pracowników 

PIS woj. wielkopolskiego, dofinansowanym ze rodków finansowych 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

dzi ki wsparciu udzielonemu przez Islandi , Lichtenstein oraz Norwegi . Celem Projektu jest 

zmniejszenie liczby dzieci i m odzie y zagro onych oty o ci , nadwag  i chorobami 

dietozale nymi poprzez zwi kszenie wiadomo ci spo ecznej dotycz cej wp ywu ywienia  
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i aktywno ci fizycznej na zdrowie oraz kszta towanie w a ciwych nawyków i umiej tno ci 

prozdrowotnych. 

W 2012 roku w ramach projektu zorganizowano 71 festynów dla dzieci przedszkolnych  

z udzia em kadry pedagogicznej, rodziców i opiekunów (oko o 5000 osób), 34 szkolenia dla 930 

uczniów szkó  gimnazjalnych, 7 szkole  dla 106 pedagogów.  

 
Rys. 14. Festyny realizowane w ramach Projektu (PSSE Nowy Tomy l, S upca, Ostrzeszów)  

 
 

Og oszono II edycj  konkursu na plakat pod tytu em „B d my zdrowi” dla uczniów I, II i III 

klas szkó  gimnazjalnych z terenu woj. wielkopolskiego. Regulamin konkursu zosta  przekazany 

do wszystkich szkó  gimnazjalnych. Na etap powiatowy wp yn o ogó em 198 prac. Do 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przes ano 31 prac (plakaty  

autorstwa laureatów I miejsca etapu powiatowego). 

 
Rys. 15. Zwyci skie prace II edycji konkursu na plakat „B d my zdrowi” 

 
 

Nagrody rzeczowe dla finalistów I, II i III miejsca oraz dla osób wyró nionych na etapie 

powiatowym i wojewódzkim konkursu ufundowa a WSSE w Poznaniu.  

Na potrzeby Projektu przygotowano 350 gad etów i materia ów reklamowych oraz 7660 

upominków na imprezy rodowiskowe, które w istotny sposób uatrakcyjni y prowadzone 

dzia ania, a tak e zach ci y odbiorców do czynnego uczestnictwa. Dzia ania edukacyjne 

wspomagane by y na interaktywnej stronie internetowej Projektu  – www.badzmyzdrowi.pl.  


