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Samorz dy lokalne 
dla zdrowia mieszka ców
program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia

Iwona Iwanicka
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Cele programu Zdrowe Miasta

Poprawa warunków zdrowotnych miast, tj. stanu 
zdrowia mieszka ców i warunków rodowiskowych

Realizacja na poziomie lokalnym strategii WHO:  
Zdrowie dla Wszystkich / Zdrowie 21

Podstawy programu Zdrowe Miasta

Definicja zdrowia 
wg WHO
Zdrowie to pozytywny stan 

samopoczucia
(dobrostan - „well-being”)
fizycznego, psychicznego  
i spo ecznego
a nie tylko brak choroby
lub niepe nosprawno ci

Czynniki warunkuj ce
zdrowie

styl ycia
50%

czynniki 
genetyczne

20%

rodowisko 
fizyczne

i spo eczne
20%

ochrona zdrowia
10%
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Zdrowe Miasto powinno zapewni :

zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszka ców
czyste, bezpieczne rodowisko
wysoki poziom zdrowotny
optymalny poziom us ug medycznych
nowoczesny system ekonomiczny
silne, wzajemnie wspieraj ce si  spo ecze stwo
udzia  spo ecze stwa 
w decyzjach dot. zdrowia

Jakie jest Zdrowe Miasto?

to miasto, które d y do podniesienia stanu zdrowia fizycznego, 
psychicznego i spo ecznego oraz rodowiskowych warunków 
ycia mieszka ców;

to miasto, które uwzgl dnia zdrowie w procesie podejmowania 
decyzji w ró nych sektorach ycia;

to miasto wiadome swoich problemów zdrowotnych i d ce
do ich rozwi zania;

to nie honorowych tytu  przyznany przez WHO, to cel wspólnych 
dzia a .

Elementy pracy w Zdrowym Mie cie
– wymogi WHO

Przyj cie strategii dzia ania Zdrowych Miast – uchwa a R.M., list 
intencyjny Prezydenta, wsparcie w adz miasta, akceptacja idei 
programu i sposobu dzia ania na rzecz zdrowia

Zabezpieczenie organizacyjnych mo liwo ci realizacji programu 
– wsparcie wielosektorowych dzia a

Zobowi zanie do osi gni cia konkretnych celów – realizacja 
dzia a  w obszarach priorytetowych wskazanych przez 
WHO oraz wybranych przez miasto

Wspó praca na poziomie miasta i kraju
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Program Zdrowe Miasta w Europie

I faza - 1988-1992 - 35 miast

II faza - 1993-1997 - 39 miast, w tym: Bia ystok, 
Pozna , Toru , ód

III faza - 1998-2002 - 55 miast, w tym Toru  i ód

IV faza - 2003 –2008, 79 miast, w tym ód  i Pozna

V faza – 2009 – 2013, sie  si  tworzy, aktualnie: 52 
miasta, w tym ód  i Pozna , aplikuje Warszawa

V faza programu Zdrowe Miasta 2009-2013 
Zdrowie i sprawiedliwo  w sferze zdrowia 
we wszystkich strategiach lokalnych

I. Opieku cze i wspieraj ce rodowiska
Miasta przyjazne ludziom starszym, imigranci, dzieci, kobiety, 
podstawowa opieka zdrowotna, wsparcie spo eczne, wzmocnienie 
aktywno ci spo eczno ci lokalnej

II. Zdrowe ycie
profilaktyka chorób niezaka nych, miasta wolne od tytoniu, aktywno

fizyczna, ywienie, alkohol i narkotyki, zdrowie psychiczne i stres, 
przemoc i urazy

III. rodowisko miejskie i zagospodarowanie przestrzeni 
sprzyjaj ce zdrowiu

zmiany klimatyczne, planowanie urbanistyczne, rozwój ekonomiczny, 
zasoby mieszkaniowe i rewitalizacja, przygotowanie na sytuacje 
kryzysowe w sferze zdrowia publicznego, transport, ha as,
zanieczyszczenie rodowiska

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

organizacja pozarz dowa – cz onkami s  samorz dy 
lokalne
podstawa przyst pienia: uchwa a Rady Miasta / 
Gminy
rok powstania – 1993
16 cz onków za o ycieli 
siedziba: ód
44 cz onków, o cznej populacji 
ok. 7,5 mln ludno ci
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Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Certyfikat WHO

Stowarzyszenie Zdrowych 
Miast Polskich spe nia
wymogi WHO dla 
narodowych sieci 
Zdrowych Miast.

G ówne dzia ania Stowarzyszenia

coroczne konferencje Zdrowych Miast 
(19-21 maja br. rem),

szkolenia koordynatorów lokalnych,

coroczne konkursy grantów,

bie ca wspó praca z WHO,

wspó praca z instytucjami i organizacjami zajmuj cymi si
problematyk  zdrowotn  i ekologiczn ,

biuletyn i strona internetowa.
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Dzia ania w Zdrowych Miastach

profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów: piersi, szyjki 
macicy, jelita, prostaty, p uca, skóry; 
profilaktyka chorób uk adu kr enia;
profilaktyka uzale nie : alkohol, narkotyki, tyto ;
dzia ania na rzecz rodowiska: poprawa gospodarki wodno-
ciekowej, redukcja niskiej emisji, ochrona zieleni, ograniczenie 

ha asu, selektywna zbiórka odpadów; 
dzia ania wspieraj ce osoby starsze i niepe nosprawne;
promocja zdrowego stylu ycia i edukacja zdrowotna -
szkolenia, kampanie, akcje, imprezy prozdrowotne

Korzy ci 
z realizacji programu Zdrowe Miasta

stabilno  dzia a  i mo liwo  ich planowania,
rodki finansowe z bud etu miasta,

lepsza wspó praca ró nych partnerów,
wi ksze zaanga owanie i integracja spo eczno ci lokalnej,
spo eczne zapotrzebowanie na dzia ania realizowane pod 
szyldem Zdrowego Miasta, 
wzrost wiadomo ci zdrowotnej i ekologicznej mieszka ców,
poprawa zachowa  zdrowotnych.

Korzy ci z cz onkostwa 
w Stowarzyszeniu

kontakty i wymiana informacji z miastami zainteresowanymi 
podobn  tematyk

Mo liwo  uczestniczenia w konkursie grantów SZMP

mo liwo ci wykorzystania do wiadcze  Zdrowych Miast 
w Europie

mo liwo  pozyskania partnerów do wspólnych przedsi wzi
finansowanych z funduszy UE;

dost p do materia ów, szkole  i informacji SZMP i WHO
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Dlaczego warto by  Zdrowym Miastem?

Program Zdrowe Miasta: 
k adzie nacisk na podniesienie rangi zdrowia w dzia aniach
samorz dów lokalnych,
proponuje nowoczesny model rozwi zywania problemów 
zdrowotnych oparty na holistycznej koncepcji zdrowia,
zapewnia koordynacj  wielosektorowych dzia a  na rzecz 
zdrowia a przez to efektywniejsze wykorzystanie posiadanych 
funduszy,
dzi ki uchwale RM daje zapewnia stabilizacj  i mo liwo
planowych, d ugofalowych dzia a ,
umo liwia korzystanie z do wiadcze  i rozwi za  innych miast 
europejskich oraz materia ów WHO,
przyczynia si  do promocji miasta jako miasta dbaj cego o 
swoich mieszka ców.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

ul. Sienkiewicza 5
90-113 ód
tel./fax  42 633 13 44
e-mail: zdrowie@uml.lodz.pl

www.szmp.pl

www.euro.who.int/healthy-cities


