
Częstość nadwagi i otyłości wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej w Polsce zwiększa się co 10 lat o ok. 

2–3%. W 2014 r. aż 14,8% polskich uczniów borykało 
się z tym problemem. Świadomi tego, że otyłości sprzyja 

m.in. dostępność wysoko przetworzonych, kalorycznych pro-
duktów spożywczych oraz że to w wieku szkolnym kształtują się zacho-
wania prozdrowotne stworzyliśmy program „Klucz do zdrowia”.

Klucz do zdrowia – cóż to takiego?
Jest to program opracowany przez firmę Rafago, wspie-
rający szkoły w realizacji edukacji zdrowotnej, zgodny 
z zapisami nowej podstawy programowej obowiązującej 

od 1 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
Prof. Barbara Woynarowska, lekarz pediatra, specjalistka medycyny 
szkolnej oraz przewodnicząca Rady Programowej ds. Promocji Zdro-
wia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży podkreśla, że eduka-
cja zdrowotna jest skuteczna wyłącznie przy zachowaniu spójności po-
między programem szkoły a codziennym jej funkcjonowaniem, tak by 
uczniowie mogli praktykować w szkole to, czego uczą się podczas lekcji. 
Do zadań szkoły należy zatem m.in. jej właściwa organizacja, w tym 
dostępność korzystnych dla zdrowia produktów żywnościowych i na-
pojów (m.in. w automatach Stop&Go firmy Rafago). Bez sprzyjającego 
zdrowiu środowiska szkolnego, edukacja żywieniowa uczniów, reali-
zowana w ramach różnych przedmiotów nie przyniesie efektu. Firma 
Rafago skutecznie wspomaga szkoły w tworzeniu środowiska proz-
drowotnego.

Klucz do zdrowia w praktyce
Proponujemy wstawienie na terenie szkoły automatu ze 
zdrowymi przekąskami i napojami. W naszej ofercie 

znajdują się produkty spełniające wymogi Ustawy o bez-
pieczeństwie żywności, między innymi 100% soki owocowe, 

wafle kukurydziane, ryżowe, suszone jabłka, orzechy, prażone ziarna 
słonecznika, mieszanki bakaliowe, musy owocowe, suszone daktyle, 
ciasteczka orkiszowe i owsiane, batony bio gryczane, kukurydziane, 
orkiszowo-owsiane i ryżowe. 

Dodatkowo dzieci otrzymują bezpłatnie tzw. klucze chipowe. Są 
to innowacyjne i jednocześnie proste w obsłudze urządzenia umoż-
liwiające bezgotówkowy zakup produktów z automatów. W ten spo-
sób rodzice (opiekunowie) zyskują pewność, że kieszonkowe zostanie 
przeznaczone wyłącznie na zdrowe i pożywne napoje i przekąski.

STOP&GO LOGO: PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI I U˚YCIA ZNAKU

Klucz do zdrowia
Dzieci są naszą inwestycją



Klucz do zdrowia – jak to działa?
Rodzic (opiekun) wkładając klucz 
do czytnika w automacie i wrzucając 

banknoty lub monety, zasila go odpo-
wiednią, wybraną przez siebie kwotą. 

Przy czym klucz można doładować dowolną kwotą 
w dowolnym czasie. Dziecko zamiast pieniędzmi po-
sługuje się kluczem, za pomocą którego kupuje bezgo-
tówkowo wybrane produkty znajdujące się w automacie. 
Procedura jest niezwykle prosta i łatwa do opanowania 
nawet przez najmłodszych uczniów z edukacji wcze-
snoszkolnej. Forma transakcji bezgotówkowej z wy-
korzystaniem kluczyka chipowego cieszy się ogromną 
popularnością wśród dzieci.
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Klucz do zdrowia – korzyści
•	Szkoła aktywnie i skutecznie bierze udział w edukacji zdrowotnej dzieci, wspierając w tym 

zakresie środowisko domowe uczniów
•	Rodzice (opiekunowie) zyskują pewność, że ich dziecko kupuje wyłącznie zdrowe produkty
•	Dzieci uczą się racjonalnego gospodarowania zgromadzonymi środkami 
•	Uczniom towarzyszy bezpieczeństwo wynikające z braku konieczności posiadania gotówki

Na rynku dostępne są różne 
automaty z żywnością. Jedynie 
firma Rafago oferuje najnowo-
cześniejsze i niezawodne roz-
wiązania, zaprojektowane spe-
cjalnie do użytku w szkołach. 
Korzystając z tych automatów, 
uczeń będzie jadł wyłącznie 
zdrową żywność w sposób cał-
kowicie kontrolowany przez 
rodziców (opiekunów). Obrót 
bezgotówkowy (kluczyki chi-
powe) sprawia, że transakcje są 
bezpieczne a uczeń, by nabyć 
produkt nie musi posiadać 
przy sobie pieniędzy.




