Tlačová správa

Nestlé pomohlo už stovke tisíc českých a slovenských detí žiť zdravšie
Bratislava, 15. 5. 2018
Od roku 2015 Nestlé v Českej a Slovenskej republike vzdeláva deti o zdravom životnom štýle
prostredníctvom projektu Nestlé pre zdravie detí, ktorý je súčasťou globálneho programu Nestlé for
Healthier Kids. V piatich tematických moduloch sa deti hravou a zaujímavou formou dozvedeli základné
informácie o zdravom životnom štýle, dôležitosti pestrej stravy, pitného režimu a pohybu. Projekt sa na
Slovensku realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Od začiatku realizácie projektu Nestlé pre zdravie detí prešlo jedným z piatich vzdelávacích modulov
107 475 českých a slovenských detí. Na Slovensku lektori v tomto školskom roku navštívili približne 100
škôl a zrealizovali prednášky pre 12 100 detí.
Na jar tohto roku začalo Nestlé pri výuke používať nové digitalizované materiály, s ktorými možno
pracovať na interaktívnych školských tabuliach.
„Interaktívne školské tabule majú veľký potenciál a nájdeme ich takmer vo všetkých školách. Preto sme
sa pri vývoji materiálov zamerali práve na ich využitie a pripravili sme interaktívnu aplikáciu, ktorá je
pre žiakov zaujímavejšia a príťažlivejšia a učiteľom ponúka lepšie možnosti zapojenia žiakov“ uviedla
Martina Šilhánová, manažérka pre spoločenskú zodpovednosť Nestlé.
Program bol vyvinutý a pripravený v spolupráci s českým odborným garantom Společností pro výživu a
vzdelávacou platformou EDHANCE. V projekte je naďalej kľúčová lektorská aktivita na školách a
atraktívne pracovné materiály. Aplikáciu pre interaktívne tabule a didaktický manuál si môžu učitelia
v Českej republike stiahnuť na novej internetovej stránke projektu www.nestleprozdravideti.cz.
Lokalizáciu školiacich materiálov do slovenčiny Nestlé pripravuje v nasledujúcom období.
„Našim cieľom je vzdelávať deti o zdravom životnom štýle a dať im tak základ pre ich budúci život.
Veríme, že to, čo sa v detstve naučia, využijú i v dospelosti. Chceme týmto spôsobom vychovať
generáciu, ktorá bude zodpovedne a aktívne pristupovať k svojmu životnému štýlu a predchádzať tak
vzniku civilizačných ochorení, akými sú obezita, diabetes a ďalšie,“ dodala M. Šilhánová.
Dnes, 15. mája, pri príležitosti Svetového dňa rodiny, oznámilo Nestlé začiatok novej globálnej iniciatívy
Nestlé pre zdravie detí (Nestlé for Healthier Kids), prostredníctvom ktorej chce Nestlé do roku 2030
pomôcť 50 miliónom detí viesť zdravší život.
V rámci tejto iniciatívy bude Nestlé pokračovať v zlepšovaní nutričných vlastností výrobkov, redukcii
obsahu cukru, soli a tukov v produktoch a zvyšovaní obsahu ingrediencií a živín, ktoré deťom často v
ich jedálničkoch chýbajú. Či už ide o ovocie a zeleninu, alebo na vlákninu bohaté cereálie. Nestlé bude
zároveň naďalej rozvíjať programy, ktoré rodičom pomôžu rozšíriť si vedomosti o výžive a prinesú
praktické tipy na zdravé recepty.
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Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000
zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka
široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od
globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je
stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi vo
švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX
Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode
Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na
www.nestle.sk.

