	
  
	
  
	
  

	
  

Informeaza-te despre Campania VIATA! Este primul proiect de politici de preventie primara
bazate pe evidente in Romania! El se adreseaza copiilor si adolescentilor si ne invata cum sa crestem
sansele acestora de a ramane sanatosi la varsta adulta.
Ministerul Sanatatii prin Directiile Judetene de Sanatate Publica deruleaza la nivel national proiectul
“Cresterea accesului la servicii de preventie medicala primara pentru copiii si adolescentii din Romania.
Alimentatia sanatoasa si activitatea fizica in randul copiilor si adolescentilor din Romania”, finantat prin
Programul de Cooperare Norvegian pentru crestere economica si dezvoltare sustenabila in Romania si
cofinantat de Ministerul Sanatatii din Romania.
Proiectul a fost definit ca o necesitate de a creste impactul politicilor de sanatate in domeniul
preventiei primare, de a defini si implementa politici de preventie primara bazate pe dovezi. Acesta se
desfasoara la nivel national in perioada august 2009 – aprilie 2012 si cuprinde urmatoarele componente:
1. o componenta de dezvoltare institutionala prin facilitarea incheierii de parteneriate
interinstitutionale;
2. o componenta de dezvoltare de planuri de actiune la nivel judetean in vederea promovarii
adoptarii de comportamente sanatoase – nutritie si activitate fizica – la copii si adolescenti;
3. o componenta de elaborare, implementare si monitorizare de microproiecte care sa
promoveze comportamente sanatoase in randul copiilor/adolescentilor
Campania promoveaza 4 comportamente sanatoase:
1.
2.
3.
4.

Cand ti-e sete, bea apa!
Consuma zilnic portia de 3 legume si 2 fructe.
Consuma zilnic micul dejun.
Ia-ti zilnic portia de 60 minute de miscare energica.

Microproiectele beneficiaza de sustinere materiala sub forma unor Pachete standard de materiale
promotionale, iar institutiile de invatamant care doresc sa aplice pentru inscrierea in Proiect este necesar sa
completeze o Fisa de Microproiect care va fi depusa la sediul ISMB pana pe data de 10 aprilie 2011,
urmand ca selectia microproiectelor sa se desfasoare in data de 15 aprilie 2011.
Persoana de contact pentru obtinerea mai multor informatii:
Timea-Otilia DUDU
Facilitator regional, Regiunea Bucuresti-Ilfov
Tel: 0758.110.348; e-mail: timytimea@yahoo.com
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