
ЧАС ВЖИВАТИ ВОДУ
ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я
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Ініціативна група Здолбунівської громади проєкту Діємо для Здоров'я



 Регіональний тренінг "Створення та реалізація проєктів з профілактики НІЗ на
рівні громади" у рамках україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров'я",

який відбувся 21-23 грудня 2021 року у м. Рівне. 



Мета проєкту
Забезпечення якісною питною водою шляхом облаштування місць доступу до

питної води (питні фонтанчики) в громадських місцях Здолбунівської громади та
популяризації дотримання питного режиму та дотримання цукрового балансу в

харчуванні для покращення здоров’я в т.ч психічного серед молоді та ВПО.

Завдання
1.Провести дослідження щодо стану та мотивації вживання води серед школярів Здолбунівської громади
2.Створити  точки  доступу до питної води “питні куточки” (сенсорний питний фонтанчик) в 6 пілотних

комунальних закладах Здолбунівської громади та облаштувати в 4 укриттях (бомбосховищах) цих
закладів автономні від водопроводів місця роздавання (наявності) питної води.

3.Інформувати мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб щодо користі споживання питної води
та зменшення споживання “солодких” газованих напоїв.



Який напій переважає у вашому раціоні?



Якою є якість питної (проточної)
води у вашій оселі?

Чи використовується у вашій
родині очистка (фільтр)
питної води з крану?



На вашу думку, чи пов'язана якість
спожитої питної води із захворюваннями,

які може мати людина?

Якщо так, то з якими..



Яку кількість води Ви споживаєте щодня?

Чи знаєте Ви про існування норми
споживання води на людину? 



Які аргументи спонукають Вас споживати питну воду?



#ЧАСВЖИВАТИВОДУ

Завантажити додаток «Час пити воду» до
15 червня та відстежувати своє вживання

води.

Виставити собі у будь-яку соціальну мережу допис (відео/фото) з текстом «Я
долучаюся до марафону #часвживативоду та буду слідкувати за водним

балансом разом з програмою «Час пити воду» долучайтеся й Ви»

Підписатися на telegram-канал
https://t.me/mentalzd.



Онлайн опитування 300 представників молоді громади

Встановити Питні фонтанчики c безконтактної подачею води і системою очистки для
пиття та інформаційні стенди (ростові фігури та стійкі)

В навчальних закладах Здолбунівської громади під час уроків, наприклад з “Основ
здоров’я” (5-9 класи) та “Я досліджую світ” (1-4 класи) провести хвилини води

Провести презентацію проєкту “Час вживати Воду”

Провести екскурсію на КП “Здолбуніводоканал” (воєнний стан - неможливо)

Встановити точки доступу до питної води у 4 укриттях (підлогові кулери) 

Онлайн-марафони #10 днів без цукру та #Час вживати Воду, мета яких привернути
увагу до здорового харчування та збільшення споживання води до добової норми

Підсумкове опитування 200 представників молоді та презентація результатів проєкту

Заплановані заходи в рамках проєкту



#ЧАСВЖИВАТИВОДУ
В здоровому тілі-здоровий дух




