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Cała Polska trzyma formę! 

Rusza kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!” – inicjatywy 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) 

mającej na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców. 

Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska. 

„Czy Twoje dziecko trzyma formę?” to hasło nowej kampanii medialnej Ogólnopolskiego Programu 

Edukacyjnego „Trzymaj formę!”. Jej celem jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność 

kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci 

i młodzieży. Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym programu 

www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia którego zachęca rozpoczynająca się właśnie kampania.  

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!” jest realizowany od 2006 roku pod patronatem 

m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Trzymaj formę!” to pierwsza na tak szeroką skalę inicjatywa, 

której celem jest edukacja żywieniowa i promocja aktywnego trybu życia wśród polskiej młodzieży. 

W trakcie 8 lat trwania programu, wzięło w nim udział blisko 8 000 szkół na terenie całej Polski,                        

a edukacją objęto już ponad 5 milionów uczniów.  

Fakt, że obecnie trwa już VIII edycja ”Trzymaj Formę” potwierdza zarówno coraz większą popularność 

programu w środowisku szkolnym, jak i zapotrzebowanie na wiedzę o racjonalnym żywieniu dzieci 

i młodzieży oraz roli aktywności fizycznej w ich prawidłowym rozwoju. Nabiera to szczególnego 

znaczenia w kontekście długoterminowego celu programu jakim jest pomnażanie potencjału 

zdrowotnego polskiego społeczeństwa. Realizując program "Trzymaj Formę!" skierowany do bardzo 

młodych ludzi, chcemy także ukształtować świadomych konsumentów, którzy czytając etykiety 

zawarte na produktach żywnościowych, będą dokonywali właściwych wyborów zdrowotnych – mówi 

Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Poprzez program „Trzymaj formę!”, chcemy znacząco zwiększyć wiedzę na temat roli prawidłowych 

nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej dla utrzymania właściwego stanu zdrowia. 

Zwracamy się zarówno do młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Ich zaangażowanie uważamy 

za kluczowe dla skutecznej prewencji nadwagi i otyłości, gdyż rodzina i szkoła mają realny wpływ na 

kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych – wyjaśnia Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny 

PFPŻ ZP. 

W kampanii zobaczymy Monikę Mrozowską – polską aktorkę, autorkę książek kulinarnych i blogerkę, 

promująca zbilansowaną dietę oraz zdrowy styl życia. 

Jako rodzic czuję dużą odpowiedzialność za to, jakie nawyki – zarówno te żywieniowe, jak i związane z 

aktywnością fizyczną, przekażę moim dzieciom. To, czego je nauczę, będzie – mam nadzieję – 

procentować w przyszłości. Dlatego zaangażowałam w program „Trzymaj formę!” i zachęcam 

wszystkich rodziców do tego samego – przekonuje Monika Mrozowska. 

Realizacja „Trzymaj formę!” opiera się na metodzie projektu, dobrowolnie angażującej zarówno 

młodzież, jak i rodziców, szkoły oraz środowisko lokalne. Każda szkoła, za pośrednictwem właściwej 

terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, może zgłosić się do programu oraz 

otrzymać komplet materiałów edukacyjnych.  

 



 
 

 

Kampania medialna potrwa do końca lutego 2014 r. i będzie obecna na nośnikach typu Citylight, 

zlokalizowanych w Warszawie i innych dużych miastach Polski. Zapraszamy na stronę programu: 

www.trzymajforme.pl. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny PFPŻ ZP, tel. (22) 830 70 55 

Joanna Skowron – Radca Głównego Inspektora Sanitarnego, tel. (22) 536 13 31 

http://www.trzymajforme.pl/

