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Wspieramy zmiany żywieniowe 
Kształtujemy zdrowie 



Zdrowy pracownik- to lepiej prosperująca firma.  Wszyscy wiemy, że biznes to 
przede wszystkim ludzie  budujący przedsiębiorstwa. Bez zdrowych i chętnych 
do pracy pracowników nawet najmniejsze firmy nie będą mogły się rozwijać. 
 
Akademia Praktycznej Dietetyki oferuje Twojej firmie: 
• Warsztaty  dietetyczne 
• Kompleksowe poradnictwo dietetyczne dla pracowników 
• Pokazy kulinarne, eventy zdrowotne 
• Dzień promocji zdrowia w firmie (HEALTHY DAY) – wspierany przez 
fizjoterapeutę lub specjalistę psychodietetyka, psychologa, fitoterapeutę 
 
Oferta może być realizowana również dla gości hotelowych , uczestników 
imprez masowych, pensjonariuszy w sanatorium 
 

w

Warsztaty żywieniowe  
Zazwyczaj szkolenia dla pracowników poruszają kwestie stresu, ergonomii pracy czy motywacji. Akademia 
Praktycznej Dietetyki oferuje natomiast szkolenia w dziedzinie o której na co dzień zapominamy- ŻYWIENIE. O 
prawidłowym odżywianiu nie pamiętamy szczególnie w okresach mocno stresujących dla pracownika, a więc w 
momentach kluczowych dla rozwoju firmy patrząc od strony pracodawcy.  
 
W naszym programie Healthy Company przedstawiamy w przystępny i prosty sposób najważniejsze zasady żywienia, 
przekazując uczestnikom umiejętności, jak budować zdrowie właściwie odżywiając się w pracy. 
Program jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb szkolenia, oraz grupy docelowej. 
 
 Wiemy, że pracownik w pracy siedzącej napotyka inne problemy żywieniowe niż pracownik pracujący na 3 zmiany. Jednak 
w obu przypadkach nieznajomość zasad żywienia często prowadzi do pogorszenia zdrowia, frustracji, napięcia, spadku 
samooceny i zmniejszenia efektywności i skuteczności danego pracownika.  Przewlekłe zmęczenie które również może być 
zależne od rodzaju stosowanej przez pracownika diety może przyczynić się do większego ryzyka zachorowań i większej 
absencji w pracy.   
 
Wierzymy, że nasze porady wcielone w życie przez Twoich pracowników  w szybkim czasie mogą zaowocować  większą 
wydajnością w pracy poprzez: odzyskanie dobrego samopoczucia psychicznego i koncentracji, poprawienie kondycji 
fizycznej, przypływ energii. Dodatkowo warsztaty kulinarne z dietetykiem to dobry sposób na integrację ludzi, którzy 
pracują w jednym zespole. 
 
Jak realizujemy nasze warsztaty?

 
 
Nasze warsztaty łączą w sobie teorię i praktykę. Używamy języka zrozumiałego i 
przejrzystego.  Uczymy jak praktycznie stosować najważniejsze zasady zdrowego 
odżywiania i stylu życia oraz pokazujemy że zdrowe żywienie może być łatwe. 
Pomagamy również pracownikom znaleźć błędy w ich dotychczasowym odżywianiu 
i nanieść na swój jadłospis stosowne korekty. 
 
 Zawsze dbamy o to, aby potrawy które będziemy wspólnie przygotowywać były 
możliwe do realizacji przez pracownika w domowym zaciszu. 
Realizujemy warsztaty we współpracy z doświadczonymi specjalistami takimi jak: 
fizjoterapeuta, psychodietetyk, psycholog oraz fitoterapeuta co pozwala nam na 
mocne urozmaicanie treści i dostosowywanie warsztatów do potrzeby firmy. 

Pracodawco czy wiesz 
że…nieznajomość 
zasad zdrowego 
odżywiania może 

prowadzić do 
pogorszenia 

samopoczucia 
pracownika i spadku 
jego efektywności.



Warsztat ma na celu ukierunkować pracowników na 
podejmowanie świadomych i pewnych decyzji żywieniowych. 
 Spotkanie składa się z dwóch części: 
 1. cześć wykładowa- edukacyjne  
 2. część praktyczna- warsztatowa 
 
Część edukacyjna ma charakter wykładu, pogadanki aktywizującej uczestników. Podczas 
tej części uczestnicy dowiedzą się co i kiedy jeść, dlaczego zdrowe odżywianie wpływa na 
nasze samopoczucie oraz poznają zasady świadomych wyborów dotyczących żywienia. 
Podczas sesji poruszamy również ważne aspekty żywieniowe w odniesieniu do chorób 
cywilizacyjnych i profilaktyki przeciwnowotworowej.  Na koniec  elementu wykładowego 
zawsze znajduje się czas na pytania, a tym samym na możliwość skonfrontowania swoich 
poglądów żywieniowych ze specjalistą. 
 
Część warsztatowa czyli warsztaty praktyczne polega na integracji grupy i wspólnym 
przygotowywaniu posiłków. Wiemy, że nic tak nie integruje jak wspólne przyrządzanie 
potraw. Takie warsztaty łączą nie tylko smaki ale i ludzi. Ponadto praca w małych grupach 
stwarza doskonałą przestrzeń do wymiany informacji i buduje relacje w zespole 
 
Po zakończonych warsztatach każdy z uczestników otrzymuje materiały podsumowujące 
szkolenie. Istnieje możliwość personalizacji materiałów, uwzględniając identyfikacje 
wizualną danej firmy. 
 
Ze swojej strony zapewniamy mobilność-warsztaty mogą pdbyć się w dowolnym 
miejscu wskazanym przez klienta. Posiadamy swój bezpieczny sprzęt, który ułatwia 
pracę i zapewnia bezpieczeństwo. Dbamy o wysoką jakość naszych warsztatów, dbamy 
o czystość i zasady BHP i GHP. 
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CYKL FIT COMPANY
Warsztaty FIT company to połączenie elementów warsztatów żywieniowych  i części 
realizowanej przy udziale fizjoterapeuty lub innego specjalisty ( psychologa, 
psychodietetyka, trenera personalnego). Podczas części wykładowej omawiamy 
dodatkowo aspekty z dzieciny danego specjalisty w odniesieniu do pracy. Np. wpływ 
pracy siedzącej na bóle kręgosłupa. 
Zakres części praktycznej ustalany jest indywidualnie w odniesieniu do zakresu pracy 
danego specjalisty np. konsultacje trenerskie, indywidualne konsultacje 
fizjoterapeuty lub masaże. 

Pracodawco czy wiesz, 
że… najwięcej korzyści 

przynoszą 
pracownikom 

spotkania cykliczne

Przykładowe tematy 
warsztatów: 

 1. Zdrowo i słodko  
2. Jedzenie a zmęczenie  

3. Żywienie w sporcie 
4.Odżywianie dla zdrowia i 

rodziny  
5. Jedzenie na nadciśnienie  

6.Wzmocnij serce 
7.Po raz 100 jestem na diecie- 
dla wiecznie odchudzających 

się 
8.Jedzenie jak leczenie  

CYKL HEALTHY COMPANY

Dzień zdrowia w firmie ( HEALTHY DAY)
 Imprezy w firmach nie muszą mieć zawsze tej samej formuły, znanej każdemu pracownikowi, opierającej się na tych samych 
atrakcjach, przewidywalnych i mało ciekawych. Warto jest gonić zachodnie trendy, promować zdrowie i dobre samopoczucie. 
Dawać pracownikowi namacalną korzyść, tak aby czuł się doceniony i dowartościowany. I tu nasze warsztaty żywieniowe 
wychodzą w przód. 
 
Dzień zdrowia oparty na żywieniu i dietetyce to pomysł idący za rosnącymi trendami na zdrowie. 
Zdrowe eventy zazwyczaj mają miejsce bezpośrednio w firmach, po godzinach pracy lub w ich trakcie, w zależności od okazji i 
możliwości danego pracodawcy. W zależności również od możliwości lokalowych, firma samodzielnie dobiera przestrzeń do 
eventu. Może nią być sala konferencyjna, korytarz lub teren otaczający budynek – plener. 
 
Odbywają się one zarówno bez specjalnej okazji lub z okazji dnia kobiet, mikołajek, dnia korporacji itp. Czas trwania takiego 
eventu zależy od ilości przewidzianych atrakcji a to zazwyczaj bezpośrednio wiąże się budżetem na daną imprezę. . 
 
Dni zdrowia organizujemy również dla urzędów i lokalnych instytucji jako wsparcie działań lokalnych na rzecz promocji 
zdrowia.  Możemy pojawić się na lokalnym festynie, dniach miasta czy innych imprezach lokalnych. 



Indywidualne poradnictwo dietetyczne dla pracowników( dla firm)
Wizyta dietetyka w firmie może mieć charakter warsztatowy ale również indywidualny. Możemy również połączyć
warsztat dla pracowników i indywidualne konsultacje. Zazwyczaj po wykładzie pracownicy rozchodzą się do swoich
miejsc pracy, i wymiennie podczas dnia pracy korzystają z dietetyka obecnego w firmie.  
 
Indywidualna konsultacja polega na wykonaniu każdemu pracownikowi analizy składu ciała na profesjonalnym
urządzeniu InBody wraz z objaśnieniem wyników. W przypadku gdy uzyskany wynik bądź wywiad potwierdzi obecność
problemu dietetyk nakreśli cel dla danego pacjenta, zweryfikuje jego nawyki żywieniowe, udzieli pierwszych rad i
wskazówek.  
Konsultacja jednej osoby trwa od 15 do 60 minut. Może obejmować wywiad ale również przygotowanie wzorcowego
indywidualnego jadłospisu dla pacjenta( w zależności od ustaleń).  
 
Dodatkowo oferujemy możliwość wykupienia dla pracowników jednorazowej wizyty dietetycznej, w
preferencyjnej cenie, która może wejść w świadczenia pracownicze lub socjalnie. Usługa może być zakupiona i
opłacona z góry w formie bonu (do wykorzystania przez pracownika lub jego bliskich) lub może być wykorzystywana
na zasadzie podpisanej umowy. Pracownicy korzystają z usług dietoterapi, a my wystawiamy pracodawcy fakturę, przy
czym odgórnie ustalamy zakres z jakiego pracownicy mogą skorzystać np. wstępna konsultacja, wizyta z jadłospisem.
Zakres i ilość wizyt z jakich może skorzystać pracownik ustalana jest odgórnie. 
Przy wprowadzeniu naszych usług do pakietu socjalnego oferujemy dla pracowników mocno konkurencyjne ceny.  
Usługę pracownicy mogą wykorzystać stacjonarnie w gabinetach w Kielcach, Krakowie lub Staszowie bądź skorzystać
z porady online.  

Pokazy dietetyczne
Warto zmienić dzień swoich pracowników i zainspirować ich do wprowadzenia do menu nowości. Pokazy kulinarne 
to dawka bardzo ciekawie podanej wiedzy dietetycznej. Zawsze stworzone dla uczestników uwzględniając  ich 
doświadczenie i potrzeby. Rzetelna wiedza, trochę ciekawostek i dawka motywacji oraz inspiracji. 
Na państwa życzenie przygotujemy pokaz dietetyczny-kulinarny na dowolny temat: np. zdrowe lunboxy, pasty 
kanapkowe, owsianki i inne. Pokaz możemy zrealizować jako wspólny warsztat z pracownikami np. w ramach II 
śniadania. 
 

KONTAKT 

Warsztaty realizujemy na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, 
podkarpackiego  ale na życzenie klienta dojedziemy również do innych lokalizacji

APD Aleksandra Porębska 
www.apdietetyka.pl ( zakładka warsztaty)  

kontakt@apdietetyka.pl 
 

tel. 604-310-853


