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26,75%

DINTRE COPIII
ROMÂNI SUNT
SUPRAPONDERALI

în top 10 probleme de
sănătate la copii în
România e ocupat
de obezitate

60%

DINTRE COPIII
SUPRAPONDERALI
DEVIN ADULȚI
OBEZI

În România, 26,75% dintre copiii între 6 și 9 ani sunt supraponderali.
Supragreutatea şi obezitatea răspund de peste 44% dintre problemele cauzate de diabet, de peste 23% dintre cele provocate de bolile
ischemice cardiace şi de 7 - 41% dintre problemele cauzate de anumite forme de cancer. (Sursa - Institutul Național de Sănătate Publică)
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PREVENȚIA ÎNCEPE CU EDUCAȚIA
Început în 2017, Sănătos de mic are realizări mari. Până acum:

52

de grădinițe din București
înscrise în program

7.800

de copii implicați în program

11.700

Copiii şi adolescenţii obezi au un risc crescut de probleme articulare,
apnee în somn, probleme sociale, psihologice. Copilul obez are risc
ridicat de a deveni adult obez.

de părinți implicați în program

Sănătos de mic este un program dezvoltat de Asociația SAMAS
și Danone România, care își propune să reducă riscul de obezitate
pentru copiii preșcolari și să formeze obiceiuri alimentare sănătoase,
printr-un program național de educație nutrițională în grădinițe. Programul a fost dezvoltat în colaborare cu mai multe societăţi medicale şi
institute de sănătate publică şi este susținut de Inspectoratul Şcolar Bucureşti și Casa Corpului Didactic. Sănătos de mic include activități dedicate personalului medical și didactic din grădinițe, părinților și copiilor.
Specializăm cadrele medicale și didactice în nutriția sănătoasă a preșcolarului, organizăm lecții interactive cu copiii, ateliere de gătit sănătos și conferințe pentru părinți.

de ateliere de gătit
sănătos

contact@sanatosdemic.ro • telefon: 0787778010

Procentul copiilor care
mănâncă pește s-a dublat!
Primele rezultate ale intervenției
noastre în grădinițe s-au văzut
încă din faza pilot a programului.
În urma analizei chestionarelor
completate de către părinți, s-a
constatat că procentul copiilor
care mănâncă pește acasă s-a
dublat de la 12 la 25%.
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conferințe
pentru părinți

Intră pe site-ul nostru, www.sanatosdemic.ro și pe pagina de facebook
Sănătos de mic – Nutriția preșcolarului pentru a vedea mai multe detalii despre program.
Facebook: Sănătos de mic – Nutriția Preșcolarului
07/02/2019 12:16

CUM TE POȚI IMPLICA
Sprijină financiar programul Sănătos de mic

Toți copiii au dreptul să mănânce sănătos. Poți contribui la extinderea programului la nivelul întregii țări, făcând o donație în contul Asociației SAMAS
– pentru programul Sănătos de mic: RO 60RNCB0280145024150006, deschis
la Banca Comercială Română, sucursala Dorobanți.

10 REGULI
PENTRU SĂNĂTATE
STIL DE VIAȚĂ

Fii ambasador Sănătos de mic

Ajută-ne în misiunea noastră de a crește copii mai sănătoși. Promovează
programul Sănătos de mic în rândul prietenilor tăi, colegilor, partenerilor de
afaceri și pe rețelele social media.
Beți multă apă

Putem veni și în grădinița (publică sau privată) în care învață copilul tău. Trebuie
doar să ne contactezi. O grădiniță înscrisă în program beneficiază de instruirea
cadrelor didactice și medicale, de ateliere de gătit sănătos, lecții de nutriție pentru
copii și de materialele informative despre alimentația sănătoasă a preșcolarului.

Formează-te ca educator nutriționist

Cursurile pentru specializarea educatorilor nutriționiști se adresează cadrelor
medicale și didactice din grădinițe, precum și specialiștilor în nutriție. Ele sunt organizate de Asociația SAMAS, cu profesori de la Institutul Național de Diabet,
Nutriție și Boli Metabolice ”Prof. Dr. N. Paulescu” și specialiști în educația timpurie.
”Am participat la primul atelier de dulciuri organizat în grădinița noastră. Mărturisesc că a fost foarte, foarte interesant.
Cele două doamne, consilieri nutriționiști, au pregătit și explicat
în fața noastră, a părinților, patru rețete de dulciuri, fără zahăr,
ideale pentru copii, dar de la care nu m-aș da la o parte să le
consum și eu oricând. Au răspuns cu amabilitate tuturor întrebărilor și ne-au împărtășit secrete, detalii pe care nu le-aș fi putut afla dintr-o rețetă citită oriunde.”

Petreceți timp de
calitate cu copiii

Dormiți zilnic minim
7-10 ore

Faceți mișcare în
fiecare zi

NUTRIȚIE

Serviți gustări
sănătoase (fructe,
legume, iaurt)

Alcătuiți un meniu
echilibrat

Folosiți condimente și
ierburi aromatice (ghimbir, turmeric, cimbru)

– Elena R., părinte Grădinița 73

Mâncați pește de 3-4 ori
pe săptămână
www.sanatosdemic.ro • Facebook: Sănătos de mic – Nutriția Preșcolarului
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Danone România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), Casa Corpului
Didactic (CCD), Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului (INSMC), Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) din cadrul Primăriei Municipiului București, Societatea de Nutriţie din România (SNR), Societatea Română de
Pediatrie (SRP), Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF), Societatea Română
de Gastroenterologie şi Hepatologie (SRGH), Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi
Boli Metabolice (FRDNMB) și grădinițelor partenere în program.

COMITET ȘTIINȚIFIC
Mâncați în familie

Înscrie o grădiniță în proiect

MULȚUMIM PARTENERILOR NOȘTRI:

Consumați 3 porții de
lactate pe zi.

contact@sanatosdemic.ro • telefon: 0787778010

• Academician Prof. Dr. Nicolae Hâncu –
Președinte de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice
• Prof. Dr. Gabriela Radulian – Președinte al Societății de Neuropatie Diabetică
• Conf. Dr. Victoria Hurduc – Președinte
al Comisiei de Nutriție în cadrul Societătți
Române de Gastroenterologie Hepatologie și Nutriție pediatrică
• Prof. Dr. Laura Ciolan - Profesor
universitar Facultatea de Psihologie și
Științele Educației București
• Prof. Dr. Georgeta Iordache – Inspector școlar pentru învățământ
preprimar, sector 1
• Dr. Daciana Toma – Coordonator al
grupului de diabet, boli de nutriţie și
metabolism al Societăţii Naţionale de
Medicina Familiei
• Dr. Mirela Nedelescu – medic
primar Igienă, Institutul Naţional de
Sănătate Publică
• CS. gr. I dr. Michaela Nanu – Coordonator Unitatea de Asistență Tehnică și

Management a Programelor de sănătate, INSMC
• CS. gr. II dr. Florentina Moldovanu
– Coordonator Programul Național de
Sănătate VI, INSMC
• Dr. Marina Oțelea – Director Executiv
al Asociației SAMAS
• Dr. Diana Voican – Coordonator al
Programului Sănătos de mic

Intră pe site-ul sanatosdemic.ro
și descarcă GHIDUL PENTRU PĂRINȚI,
realizat de către specialiștii programului.

Dezvoltat de ASOCIAȚIA SAMAS și DANONE ROMÂNIA.
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