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Cu ocazia vizitei la Bucureşti a lui Jean-Michel Borys, Vice-preşedinte Epode International
Network, Fundaţia PRAIS anunţă semnarea acordului prin care mişcarea naţională “Şi eu
trăiesc sănătos!” – SETS devine membru oficial al Epode International Network – EIN alături de
alte 23 de programe naţionale cu metodologii similare din 18 ţări, printre care se numără:
Franţa, Belgia, Spania, Olanda, Grecia, Mexic, Canada, Brazilia, Polonia, Portugalia, Australia
şi Noua Zeelandă.        

Misiunea EIN este de prevenire a obezităţii infantile şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos
în rândul familiilor prin implementarea strategiilor de sănătate axate pe Programe Bazate pe
Comunitate (Community Based Programmes – CBP). Mişcarea SETS din România, lansată în
martie 2011, atinge aceste obiective în cadrul campaniilor de informare, educare şi activare
directă în şcoli şi comunităţi, în următorii 5 ani.

„Recunoaşterea internaţională a mişcării este o reuşită. Ca membru activ al reţelei EIN,
Fundaţia PRAIS şi toţi partenerii mişcării SETS devin parte a unei alianţe globale care reuneşte
programe puternice susţinute de instituţii, organizaţii, universităţi, medici de renume. Această
alianţă ne va permite schimbul de bune practici, de studii şi informaţii, precum şi măsurarea
rezultatelor intervenţiilor „cross countries”. Abordarea noastră este holistică: minte, trup, spirit.
Numai dintr-o astfel de perspectivă putem influenţa obiceiurile de stil de viaţă”, a declarat Silvia
Bucur
, Preşedinte Fundaţia PRAIS.

Fundaţia PRAIS a fost invitată să prezinte mişcarea din România la reuniunea DG Sanco - High
Level Group on Nutrition and Physical Activities, în prezenţa reprezentanţilor Ministerelor
Sănătăţii din statele membre UE. Aceştia au apreciat metodologia SETS pentru că angajează
direct, timp de 5 ani elevi, familii, profesorii, comunitatea, publicul general din Bucureşti şi
Roman.

Pe data de 3 aprilie mişcarea a fost lansată oficial şi în Municipiul Roman. Astfel, în anul şcolar
2011 - 2012, peste 68.000 de elevi din ciclul primar din 215 şcoli din Bucureşti şi Roman, 2.000
de cadre didactice şi peste 120.000 de părinţi au acces la informaţii despre beneficiile
alimentaţiei echilibrate, activităţilor fizice zilnice, sportului, despre igienă şi valori morale. Elevii
au primit gratuit 2 cărţi educaţionale, în baza cărora sunt predate lecţii de către învăţători, în
cadrul orelor extracurriculare. Toţi copiii se pot înscrie voluntar în “Cluburile SETS – Mişcare şi
Distracţie” participând la concursul anual al celor mai active cluburi.

120 de studenţi din cadrul UNEFS susţin lecţii deschise la nivel de Bucureşti şi fac în aceste zile
demonstraţii sportive alături de elevi în şcoli. Portalul www.sets.ro  rămâne un instrument de
informare atât pentru familii, cât şi pentru copii.

Mişcarea naţională beneficiază de sprijinul activ al membrilor Consiliului Ştiinţific SETS, medici,
sportivi, psihologi de renume, precum şi al partenerilor săi: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român,
Federaţia Română de Atletism, UNEFS, Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli
Metabolice, Societatea Română de Nutriţie, Carrefour, Federaţia Romalimenta, prin 7 membri ai
săi care susţin mişcarea încă de la lansare.
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La nivel instituţional, parteneriatul cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, permite alinierea
acesteia la agenda europeană legată de prevenirea obezităţii infantile şi promovarea stilului de
viaţă sănătos.

În anul 2002, compania de consultanţă PRAIS Corporate Communications a creat Fundaţia
PRAIS, pentru a susţine 4 mari cauze: Stilul de viaţă sănătos; Stilul de viaţă ecologic;
Dezvoltarea personală şi Economia sustenabilă. Acestea sunt obiective aliniate noilor valori
mondiale LOHAS - "Lifestyle of Health and Sustainability" pe care Fundaţia le-a iniţiat în
România. 
   

  
Compania PRAIS a creat şi implementat 15 proiecte de marketing social precum Lumea
nutriţiei! – program educaţional la nivel naţional desfăşurat pe o perioadă de 8 ani, câştigător al
IPRA Golden World Awards şi Grand Prize la Tokyo în 1999, în cadrul căruia peste 300.000 de
elevi din 28 de oraşe au învăţat despre nutriţia sănătoasă; SPA – Siguranţa Produselor
Alimentare, implementat timp de 4 ani, angrenaţi peste 1 milion de elevi, organizate 15
seminarii şi dezbateri în ţară; Cluburile de mişcare şi distracţie – 5 ani, 162 de cluburi şcolare
organizate de către elevi; 8.850 de elevi şi profesori implicaţi; 30.000 de membri ai familiei; Mic
dejun cu cereale – 5 ani, 970 de şcoli implicate, în 11 oraşe importante, 70.000 de elevi şi 3.100
de profesori. Mişcarea naţională de plantări “Milioane de Oameni, Milioane de Copaci” – 5 ani,
recunoscută de UNEP, peste 150.000 voluntari şi 700 organizaţii implicate, peste 53 milioane
copaci plantaţi în România – www.milioanedecopaci.ro.
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