
Światowy Dzień Zdrowia 2010 
Człowiek i Miasto 

 
Proponowane działania WHO 

 
1. Otwarcie ulic dla pieszych w niedzielę 11 kwietnia 2010 lub piątek 9 kwietnia 
2. Promocja aktywności fizycznej lub intelektualnej na otwartych ulicach 
Pomysły, jeŜeli chodzi o rodzaj działań, które mogą by podjęte WHO zostawia w 
gestii Ŝyczeń i priorytetów władz miasta. MoŜe to być jedna główna aktywność lub 
kilka róŜnych. PoniŜej kilka pomysłów, jako pomoc w rozpoczęciu:  

- Zorganizowanie 5 do 10 km biegu lub marszu prowadzonego przez 
Prezydenta miasta lub Ministra Infrastruktury lub Zdrowia 

- Zaplanowanie wyprawy rowerowej do waŜnego punkty kulturalnego lub 
przyrodniczego w danym mieście (punkty takie jak ŚcieŜka Kwitnącej 
Wiśni w Japonii czy WieŜa Eifla w ParyŜu) 

- Upewnienie się, Ŝe proponowane aktywności czy wyścigi są otwarte dla 
osób poruszających się na wózkach oraz niepełnosprawnych  

- Przygotowanie standu gdzie zainteresowane osoby będą mogły zmierzyć 
swój BMI (Body Mass Index) oraz/lub zmierzyć ciśnienie krwi 

- Promocja zabawnych prezentacji lekkoatletycznych na dostępnych 
przestrzeniach na terenie miasta np. przeciąganie liny, salsa, karate, 
taekwondo itp. 

- Zorganizowanie koncertu muzyki powaŜnej 
- Zorganizowanie specjalnego meczu piłki noŜnej lub mistrzostw mających 

na celu uczczenie Światowego Dnia Zdrowia 
- Stworzenie „Stref Ruszaj się dla Zdrowia” – niejako „targów zdrowia” na 

ulicach z moŜliwością zmierzenia BMI, wystawami prezentującymi 
zdrowe produkty oraz zdrowe napoje i Ŝywność lokalnych producentów 

- Zorganizowanie targu rolniczego, z moŜliwością nabycia świeŜych 
owoców i warzyw z prezentacjami lokalnymi w celu promocji zdrowego 
Ŝywienia 

- Zorganizowanie pokazu artykułów sportowych, wyposaŜenia i odzieŜy 
oraz zachęcanie ludzi, aby wybrali dla siebie nowy sport i dołączyli do 
druŜyny 

- Sponsorowanie konferencji, warsztatów lub sympozjum z lokalnymi 
ekspertami na temat urbanizacji i zdrowia 

 
 

INNE SPOSOBY OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA 
 
PoniŜsza lista przedstawia listę punktów do dyskusji oraz działań proponowanych do 
podjęcia, z podziałem na grupy interesariuszy, którzy ewentualnie mogliby być włączeni 
do obchodów. W czasie dyskusji z lokalnymi partnerami, z pewnością pojawi się wiele 
dodatkowych pomysłów współpracy.  
 



Politycy, Władze Lokalne, Przedstawiciele Rządu  
1. Zorganizowanie dyskusji na wysokim szczeblu politycznym z burmistrzami i 

innymi krajowymi liderami 
2. Wpisanie gminy, jako oficjalnego uczestnika inicjatywy 1000 miast 
3. Sponsorowanie 10 km marszu, wyprawy rowerowej lub innego wydarzenia 

sportowego w Światowy Dzień Zdrowia 
4. Uczynienie zamknięcia ulic miasta w czasie aktywności związanych ze zdrowiem 

wydarzeniem cotygodniowym 
5. Zorganizowanie w ośrodkach miejskich spotkań bezpośrednich gdzie obywatele 

mogliby porozmawiać twarzą w twarz z lokalnymi i krajowymi politykami na 
temat waŜnych kwestii zdrowotnych miasta 

6. Inicjowanie tworzenia nowej legislacji na temat transportu, tytoniu, 
bezpieczeństwa drogowego oraz innych kwestii związanych ze zdrowiem lub 
wsparcie procesów zmierzających do wyegzekwowania istniejących. 

7. Utworzenie nowego funduszu poświęconego inicjatywie zdrowotnej lub 
ustanowienie międzysektorowej rady zarządzającej promocją zdrowia 

 
Sektor zdrowotny: lekarze, pielęgniarki itp., administratorzy, personel sektora zdrowia 
Publicznego 

1. Zorganizowanie imprez zdrowotnych typu „białe niedziele” 
2. Podkreślanie bezpośredniej odpowiedzialności sektora zdrowotnego w 

reagowaniu na zagroŜenia zdrowotne wiąŜące się z urbanizacją 
3. Zademonstrowanie, jakie działania moŜe podjąć sektor zdrowotny w celu 

poprawy dostępu do usług zdrowotnych w miastach, szczególnie w tych mniej 
rozwiniętych  

4. Sponsoring targów zdrowia na otwartych ulicach 9 lub 11 kwietnia 2010 
 
 
Sektor edukacyjny: nauczyciele, studenci i dzieci 

1. Przeprowadzenie inicjatywy szkolnej mającej na celu promocję zdrowego 
odŜywiania 

2. Inicjowanie programów promujących aktywno fizyczną 
3. Zorganizowanie spotkania międzyszkolnego w Światowy Dzień Zdrowia 2010 z 

gośćmi mówiącymi na temat urbanizacji i zdrowia 
4. Wręczenie dzieciom pedometrów celem sprawdzenia jak daleko przeszły 9 lub 11 

kwietnia 2010. 
5. Zorganizowanie dyskusji w szkołach celem umoŜliwienia uczniom 

zaprezentowania własnych pomysłów, co mogą zrobić i jakie aktywności nogą 
zaplanować, aby wziąć udział w inicjatywie „Człowiek i miasto”  

6. Zaprezentowanie uczniom historię championów zdrowia 
7. Zaproszenie lekarza, pielęgniarki lub innego pracownika sektora zdrowia 

Publicznego, celem rozmowy z uczniami 
8. Zorganizowanie quizu lub konkursu na temat Ŝycia w mieście i tego jak to moŜe 

wpłynąć na zdrowie 
9. Napisanie artykułu lub listy do gazetki szkolnej na temat poprawy zdrowia w 

mieście 



10. Nagrody dla dzieci, które idą pieszo, jadą na rowerze lub korzystają z transportu 
publicznego w postaci wcześniejszego zwolnienia z zajęć 

11. Rozpoczęcie uprawiania owoców i warzyw na terenach ogrodów szkolnych 
 
Sektor biznesowy, prywatny 

1. Zachęcenie lokalnych restauracji do zorganizowania zajęć zdrowego gotowania 
oraz pokazów zdrowej Ŝywności 

2. Zachęcenie lokalnych obiektów sportowych to zasponsorowania bezpłatnych 
wejściówek lub kart członkowskich na miesiąc kwiecień 

3. Zachęcenie lokalnych firm działających w branŜy sportowej do sponsoringu 
lokalnych imprez sportowych jak np. mecze, jazdy rowerowe w mieście itp. 

4. Zaprezentowanie pomysłów stymulujących ekonomię, tworzących miejsca pracy i 
promujących zdrowe style zachowań 

 
W miejscu pracy 

1. Sponsoring firmowego wyścigu sztafetowego 9 lub 11 kwietna 2010-02-16 
Sponsoring konkursu na zaprojektowanie plakatu, T-shirta lub naklejek 
odblaskowych na ŚDZ 2010 

2. Sponsoring dnia „na piszo do pracy” lub „rowerem do pracy” 
3. Inicjowanie aktywności promujących zdrowie w miejscu pracy 

 
W mediach 

1. Informowanie mediów o wydarzeniach odbywających się w danym mieście 
2. Stworzenie spotu lub zapowiedzi dla stacji telewizyjnych i radio, promującego 

aktywności w mieście, jako część kampanii 
3. Wysyłanie informacji prasowych na temat odbywających się wydarzeń 
4. ZaangaŜowanie sportowców, gwiazd i członków rządu 
5. Wykorzystanie billboardów, autobusów i innych publicznych lokalizacji do 

umieszczenia przekazów 
6. Wezwanie członków władz do rozwinięcia planu działań w celu Promocji 

zdrowia w odniesieniu do polityki miejskiej 
7. Pisanie artykułów do lokalnej Prasy 

 
 
 
 

WSPARCIE WHO 
 

Biuro Regionalne WHO dla Europy oraz Biura Krajowe są gotowe do udzielenia 
wszelkiej pomocy i udzielenia wskazówek dla stron zainteresowanych planowaniem i 
zorganizowaniem wydarzeń z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2010. PoniŜej dane 
kontaktowe do osób zaangaŜowanych w organizację obchodów ŚDZ 2010. 
 
 
 
 



LOGO I SLOGAN 
 
 

 

URBAN HEALTH  

MATTERS  

  

 
 
 

MATERIAŁY PROMOCYJNE 
 
Materiały promocyjne na Światowy Dzień Zdrowia 2010 są w trakcie przygotowania 
(plakaty, naklejki) i będą dostępne najpóźniej w marcu 2010. 
 
 

STRONA INETRNETOWA 
 

Oficjalna strona internetowa juŜ działa i rejestracja miast rozpoczęła się: 
http://www.who.int/whd2010. Na stronie tej znajdują się oficjalne informacje na temat 
kampanii, a takŜe broszury nformacyjne, video promocyjne na temat otwartych ulic jak 
równieŜ video dla organizatorów: „Jak…”, pomocne dla instytucji chcących 
zorganizować wydarzenia z okazji ŚDZ 2010. 

 
 

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNYCH DO 
PROMOWANIA WYDARZE Ń  

 
Oficjalna strona internetowa kampanii „Człowiek i Miasto” to: http://1000cities.who.int/ 
dostarcza platformy do połączenia się z globalnymi odbiorcami oprzez wykorzystanie 
mediów społecznych. UmoŜliwia poszczególnym miastom tworzenie własnych grup na 
Facebook’u pod patronatem kampanii, celem promowania ich aktywnosci I 
zaangaŜowania się w dialog z obywatelami. Na stronie moŜna umieścić video na temat 
planowanych wydarzeń. Dodatkowo, na stronie YouTube wprowadzono narzędzia do 
zebrania historii o miejskich championach zdrowotnych. Kompletny przewodnik o tym, 
w jaki sposób uŜywać mediów społecznych jest dostępny na globalnej stronie  ŚDZ 2010. 
 

 
 
 



DANE KONTAKTOWE 
 
WHO Centre for Health Development 
Kontakt dla organizacji międzynarodowych: 
Dr Jacob Kumaresan 
Director 
WHO Centre for Health Development, Kobe, Japan 
Fax: +81 78 230 3178 
whd2010@wkc.who.int 
 
Ms Lucy Braun 
World Health Day 2010 Coordinator 
Communications Officer 
WHO Centre for Health Development, Kobe, Japan 
Fax: +81 78 230 3178 Email: whd2010@wkc.who.int 
Organizacje regionalne powinny się kontaktować z Biurem WHO odpowiednim do 
swojego regionu. 
 
Dla jednostek krajowych punktem kontaktowym będzie Krajowe Biuro WHO.: 
 
Biuro WHO w Polsce 
Ul. Długa 38/40 
00-28 Warszawa 
 
tel: +4822 635 94 96 
fax: +4822 831 08 92 
email: whopol@euro.who.int 
 
 
WHO websites 
WHO headquarters: www.who.int 
World Health Day 2010: www.who.int/whd2010 
 
 
 


