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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

WWF Polska we współpracy z Lidl Polska realizują program edukacyjny dla szkół podstawowych Dieta 

przyjazna planecie. Program ten ma na celu przekazanie informacji o tym jak to co jemy wpływa na 

stan środowiska naturalnego i co warto jeść, aby było to zdrowe dla nas i dla planety. 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się tutaj: Program edukacyjny - Dieta przyjazna planecie 

| WWF Polska 

Program ma na celu promowanie zasad diety planetarnej opracowanej przez EAT-Lancet Commission: 

EAT-Lancet Commission Summary Report - EAT (eatforum.org) 

w oparciu o rekomendacje zawarte w stanowisku Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej 

Akademii Nauk w sprawie posiłków szkolnych i nowych standardów żywienia w szkołach: 

POLSKA AKADEMIA NAUK (pan.pl) 

z uwzględnieniem rekomendacji z zakresu prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). 

Aktualnie realizujemy 1 edycję programu. W ramach poszerzania wiedzy uczestniczek i uczestników, 

chętne osoby, chcemy zaprosić do udziału w webinarach, w ramach których chcielibyśmy by 

zaprezentowane zostały propozycje przepisów na dania na bazie produktów roślinnych, krajowych i 

sezonowych, które stanowić mogłyby: 

• przekąski owocowo-warzywne dla dzieci w czasie szkolnych pikników, wydarzeń, festynów, 

wycieczek – 6 propozycji, 

• dania podawane w szkolnych stołówkach* w okresie jesienno-zimowym – 3 propozycje. 

• dania podawane w szkolnych stołówkach* w okresie wiosenno-letnim – 3 propozycje. 

*propozycje powinny mieścić się w możliwościach finansowych szkolnych stołówek. 

Zwracamy się do Państwa z pytaniem czy widzieliby Państwo możliwość nawiązania współpracy 

zakładającej: 

− przygotowanie propozycji wymienionych wyżej przekąsek oraz dań (łącznie 12 propozycji), 
zawierających listy potrzebnych produktów do przygotowania 30 porcji oraz opis czynności 
potrzebnych do przygotowania posiłku, każdy przepis powinien dodatkowo zawierać 
autorską nazwę potrawy atrakcyjną dla dzieci, 

 

− przygotowanie listy przykładowych 10-15 jesienno-zimowych, krajowych warzyw i owoców 
oraz 3-4 inspiracji jak kreatywnie je wykorzystywać, 

 

− przygotowanie listy przykładowych 10-15 wiosenno-letnich, krajowych warzyw i owoców 
oraz 3-4 inspiracji jak kreatywnie je wykorzystywać, 

https://www.wwf.pl/dieta-przyjazna-planecie
https://www.wwf.pl/dieta-przyjazna-planecie
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/
https://knozc.pan.pl/images/stories/MLonnie/Stanowisko_KNoZC_POSILKI_SZKOLNE_final.pdf
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− przekazanie opracowanych przepisów, list, inspiracji do wykorzystania w publikacji 
edukacyjnej. Publikacja przygotowywana będzie w zespole autorskim, w stopce redakcyjnej 
zostanie podana informacja o autorach z podziałem na rozdziały. Oprócz opracowanych 
przepisów, list i inspiracji, ta sama publikacja zawierać będzie dodatkowo: wstęp, 6 zasad jak 
przygotowywać szkolne wydarzenie edukacyjne w duchu zero waste, 6 zasad jak ograniczyć 
marnowanie i straty żywności w czasie szkolnych wydarzeń edukacyjnych, 6 pomysłów na gry 
i zabawy do realizacji z uczniami i uczennicami zachęcające do jedzenia warzyw i owoców, 
słowniczek trudnych pojęć - rozdziały przygotowane przez innych autorów.  Materiał szatą 
graficzną nawiązywać będzie do identyfikacji wizualnej programu. Przykładowe wydawnictwo 
zrealizowane w ramach programu: Dieta przyjazna planecie materiały szkoleniowe 2022.pdf 
(wwf.pl). Możliwe jest również dalsze wykorzystanie przekazanych treści w innych 
wydawnictwach edukacyjnych np. na przekazywanych do szkół plakatach edukacyjnych itp.  

 

− przygotowanie treści 3 webinarów prezentujących opracowane przepisy, listy, inspiracje. 

Przekazania opisów w dokumencie word z podziałem na kolejne slajdy. Dostarczona treść 

zostanie umieszczona na szablonie prezentacji WWF z materiałami wizualnymi dostarczonymi 

przez WWF. Ostateczny projekt prezentacji zostanie skonsultowany z autorem/autorką. 

Webinar dotyczący przekąsek owocowo-warzywnych skierowany będzie do nauczycieli i 

nauczycielek, dwa webinary dotyczące dań jesienno-zimowych i wiosenno-letnich (tytuły 

wystąpień: Roślinnie, sezonowo i lokalnie – pomysły na dania przyjazne planecie w szkolnej 

stołówce w okresie jesienno-zimowym; Roślinnie, sezonowo i lokalnie – pomysły na dania 

przyjazne planecie w szkolnej stołówce w okresie wiosenno-letnim) skierowane będą do 

intendentek, intendentów, szefów, szefowych kuchni szkolnych oraz innych osób 

zaangażowanych w żywienie uczniów i uczennic. 

 

− przeprowadzenie każdego ze spotkań dwukrotnie w formie godzinnego spotkania online 

(webinaru) w kwietniu i maju 2023, termin do uzgodnienia: w dniach roboczych w kwietniu, 

w godzinach wieczornych 18.00-19.00 – spotkanie dla nauczycieli i nauczycielek; w dniach 

roboczych w kwietniu i/lub maju w godzinach 13-14 lub 14-15 spotkanie dla osób 

odpowiadających za żywienie uczniów i uczennic; każde ze spotkań składałoby się z 45 

minutowej wypowiedzi oraz 15 minut czasu na pytania lub dyskusję moderowaną przez 

organizatora (WWF Polska). 

  
Prosimy o informację czy byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w celu realizacji 

powyższych działań oraz o podanie proponowanej wyceny Państwa pracy. 
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