
СОУ „Отец Паисий“ с инициативи  

за СЕДМИЦАТА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ 
 

От 24-28 ноември 2014 г. ученици и учители от СОУ „Отец Паисий“ ще 

имат възможност да се хранят здравословно. Инициативата е под наслов 

„Храни се здравословно-бъди 

модерен“ и е по Национална програма 

за превенция на хроничните незаразни 

болести.  Съвместно с Регионална 

здравна инспекция-Кърджали, 

Обществена коалиция за здраве и 

„Ученическо хранене“ ЕООД е 

изготвено четиристепенно 

здравословно меню. Цената на менюто 

е промоционална - 2.50 лв. и е 

поевтинена благодарение на това, че 

част от сумата се поема  от РЗИ-

Кърджали.  

      Целта на кампанията е да се 

популяризира здравословното хранене 

сред учениците.   

      Още една инициатива свързана със 

здравето на учениците ще има през същата седмица. На 25 и 26.11.2014 г. 

ще се проведе скрининг за диабет при децата. Над 300 родители са подали 

декларации, че желаят децата им да бъдат изследвани за диабет. 

Изследването ще се извърши в училище с любезното съдействие на 

„Национална асоциация на децата с диабет“, които на 1.10.2014 г. 

стартираха информационната си кампания „Открито за диабета“. 

           Всяка година кампанията „Открито за диабета“  има различен фокус, 

но крайната цел е една – превенция и ранна диагностика на диабет при 

децата. Смята се, че 10 % от диабета в детска възраст се открива именно 

при такъв тип изследвания. Затова и фокусът на тазгодишната кампания е 

върху здравословното и правилно хранене. Всеки от нас може да направи 

своята успешна крачка срещу диабета, осигурявайки в дневното си меню 

елементите от различните хранителни групи – казва г-жа Елисавета 

Котова, представител на асоциацията.  

          Вече бе проведена среща с родители и ученици, към която бе 

проявен голям интерес.  След изследването от Асоциацията ще дарят 

консумативи за деца – диабетици.  

          В СОУ „Отец Паисий“ вече стана традиция, да се извършват 

различни профилактични прегледи. Миналата година над 150 ученици 

бяха изследвани за съдържание на тежки метали в кръвта. Акцията се 

проведе отново със съдействието на РЗИ- Кърджали.   

    
 
 
 


