
Oferta warsztatów dla firm 

 

Witam, 

nazywam się Maria Pabich, prowadzę firmę Jak Zdrowo Żyć, uczę zdrowego odżywiania, 

między innymi poprzez warsztaty dla firm. 

Życie wielu pracowników biurowych wygląda jak wieczna walka z czasem. Przed pracą nie 

mają czasu na przygotowanie wartościowego śniadania, a po pracy nie masz już siły 

gotować obiadu na następny dzień. Wartościowe jedzenie zastępują tym, co akurat mają 

pod ręką. Dodatkowo, pod wpływem stresu, objadają się słodyczami. 

To prosta droga do samozniszczenia. Po kilku latach pracy w takich warunkach każdy 

organizm będzie wycieńczony, a produktywność, pomysłowość i motywacja maleją. 

Wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Upadające zdrowie i rosnące kilogramy 

przypisują naturalnemu procesowi starzenia się. 

Poprzez wykłady i konsultacje pokazuję jak duży wpływ na nasz organizm ma zdrowe 

odżywianie. Uświadamiam zagrożenia związane z nadmierną masą ciała i jednoczesnym 

niedożywieniem, spowodowanym brakiem witamin i minerałów w większości produktów 

które jemy. 

Podpowiadam na które produkty zwrócić uwagę, a które wyeliminować z diety. Jak trwale 

zmienić nawyki żywieniowe. Podsuwam praktyczne rozwiązania, pokazując, że zdrowe 

odżywianie nie jest trudne, czasochłonne ani kosztowne, a efekty są warte spróbowania. 

 

Oferta 

Na podstawie wieloletniej współpracy z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi 

opracowałam kilkumiesięczny program wspierający zdrowie pracowników, poprzez zmianę 

ich nawyków żywieniowych. 

W ramach programu proponuję: 

- wykłady przez internet (webinary),  

- indywidualne konsultacje dietetyczne, 

- cotygodniowe newslettery prezentujące zdrowe produkty i nawyki żywieniowe. 

Program może być uzupełnieniem działań prozdrowotnych, które już prowadzą Państwo w 

firmie. 

Szczegółowy opis poszczególnych elementów oraz proponowany harmonogram wdrożenia 

znajdują się w dalszej części oferty. 
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Korzyści 

Nauka zdrowych nawyków żywieniowych to korzyść zarówno dla pracowników jak i 

pracodawcy.  

Dbający o siebie pracownik: 

- pracuje wydajniej,  

- mniej choruje i tym samym opuszcza mniej dni w pracy, 

- ma więcej energii. 

 

Dla pracownika to możliwość rozwoju osobistego, a dla pracodawcy szansa pokazania, że 

pracownicy i ich zdrowie są dla firmy ważni. 

Program wspierający zdrowie pracowników: 

- wpływa na wzmocnienie relacji społecznych w firmie, 

- tworzy pozytywny wizerunek pracodawcy,  

- wspiera procesy rekrutacji, 

- ogranicza fluktuację. 

 

Już ponad 90% firm w Polsce, zatrudniających powyżej 50 pracowników, realizuje działania 

na rzecz ich zdrowia. Najczęściej są to karty sportowe oraz opieka medyczna, które 

przestały już być wyróżnikiem na rynku. Kultura organizacji, w której zdrowie pracowników 

jest istotnym elementem, może być takim wyróżnikiem. 

 

O mnie 

Od 4 lat pomagam zmieniać nawyki żywieniowe całych rodzin. Prowadzę wykłady 

stacjonarne i przez internet, piszę artykuły i prowadzę indywidualne konsultacje. Jestem 

autorką dwóch kursów internetowych "Dieta w pracy" oraz "Wzmocnij odporność swojego 

dziecka", a także e-booków "Sekrety Zielonych Koktajli" i "Sekrety Kiszonek". 

Przez 10 lat pracowałam w jednym z największych banków w Polsce, dzięki czemu wiem z 

jakimi problemami spotykają się na co dzień pracownicy biurowi. 

Strona internetowa: jakzdrowozyc.pl 

Mail: maria.pabich@jakzdrowozyc.pl 

Telefon: 732-004-797 

Adres: 20 Stycznia 53/30 95-200 Pabianice 
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Formy współpracy 

Opieka indywidualna dla jednej osoby przez 3 miesiące – 1000 zł 

6 konsultacji internetowych lub telefonicznych (czas trwania konsultacji 60-75 minut) oraz 

wsparcie mailowe przez cały okres 3 miesięcy. 

Schemat rozkładu konsultacji w czasie: 

Dzień 1 - pierwsza rozmowa 

Dzień 8 – druga rozmowa 

Dzień 22 – trzecia rozmowa 

Dzień 36 – czwarta rozmowa 

Dzień 57 – piąta rozmowa 

Dzień 78 – szósta rozmowa 

W uzasadnionych przypadkach układ konsultacji może ulec zmianie (np. większa potrzeba 

kontaktu na początku współpracy), lecz nie powinna zmienić się ich liczba. 

 

Przed rozpoczęciem współpracy należy przygotować i przekazać poniższe 

informacje i materiały:  

1) ankieta o stanie zdrowia i preferencjach żywieniowych. Ankietę przesyłam jako załącznik 

1.  

2) badania laboratoryjne z ostatnich 3 miesięcy. Obowiązkowo:  

- morfologia,  

- glukoza,  

- lipidogram,  

- TSH.  

Inne badania (jeśli są dostępne) - szczególnie testy na nietolerancje pokarmowe i alergie, 

badania tarczycy. 

 

3) zapis posiłków z 3 dni roboczych + 2 dni weekendowe. Przykładowy zapis posiłków 

zostanie przekazany osobie zainteresowanej bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy. 

Po zakończeniu opieki proszę o powtórzenie kompletu badań obowiązkowych. 

 

Pojedyncza indywidualna konsultacja – 150 zł 

Indywidualna rozmowa telefoniczna lub przez internet z wybranym pracownikiem. Rozmowa 

powinna zostać poprzedzona dostarczeniem niezbędnych informacji: ankieta o stanie 

zdrowia i preferencjach żywieniowych, wyniki badań laboratoryjnych (w zależności od 

omawianego problemu pracownika). 
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Webinary – wykłady na żywo przez Internet 

Czas trwania webinaru to 60 minut, w tym sesja pytań i odpowiedzi. Webinary są 

prowadzone na żywo, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie 

trwania webinaru. 

Cena obejmuje: 

1) przeprowadzenie webinaru,  

2) nagranie do późniejszego wykorzystania (formaty video + audio), 

 

Poniżej opisane są proponowane cykle tematyczne webinarów. Tematy zostały tak 

uporządkowane, aby zwiększać wiedzę odbiorców, zaczynając od informacji praktycznych, 

które mogą od razu zostać wdrożone w życie. Rekomenduję nie zmieniać zaproponowanej 

kolejności cykli webinarów. 

 

Cykl webinarów „Zdrowe odżywianie w pracy i w domu” – 4500 zł 

• 4 zasady zdrowego odżywiania 

• Szybkie i zdrowe śniadania  

• Lekkie i pyszne obiady w czasie pracy 

• Przekąski – co wybrać i czy w ogóle warto je jeść 

• Jak opanować apetyt na słodycze? 

• Kolacja – co za dużo to niezdrowo 

• Jak jeść zdrowiej spędzając w kuchni mniej czasu? 

• Jak połączyć to w całość? Czyli codzienny jadłospis. 

• Odżywianie sportowców amatorów. Jak to połączyć z pracą? 

 

Cykl webinarów „Wiemy więcej -> jemy lepiej” – 2500 zł 

• Jak wybrać zdrowe tłuszcze? 

• Czy węglowodany tuczą? 

• Skąd brać białko? 

• Dlaczego błonnik jest taki ważny? 

• Jak czytać etykiety produktów spożywczych? 
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Cykl webinarów „Odżywianie dzieci wzmacniające odporność” – 2500 zł 

• Czym są zdrowe nawyki żywieniowe u dziecka? 

• Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw? 

• Czym są bakterie jelitowe i jak je wspierać? 

• Jedzenie i picie w trakcie choroby 

• Probiotyki i kiszonki w szczegółach 

 

Pojedynczy webinar – 500 zł 

Pojedynczy webinar może mieć temat z powyższych cyklów lub inny (wcześniej ustalony i 

związany z odżywianiem). 

 

 

Dzień z dietetykiem w siedzibie firmy – 1300 zł + koszty delegacji 

Dzień z dietetykiem może obejmować różne formy: 

- mini konsultacje towarzyszące pomiarom tkanki tłuszczowej, 

- wykłady lub warsztaty w grupach (temat wykładu i liczebność grup do ustalenia). 

Maksymalnie 8 godzin pracy na miejscu, w tym 30 minutowa przerwa obiadowa. 

 

Zdrowy newsletter – 200 zł 

Newsletter zachęcający do różnorodności w odżywianiu i prezentujący różne rodzaje 

produktów (warzywa, owoce, kasze, strączki, orzechy, pestki, zielone liście, przyprawy). 

Jeden newsletter zawiera: 

• prezentację dwóch produktów spożywczych (zdjęcie, opis, dwa przepisy z 

wykorzystaniem każdego produktu), w miarę możliwości będą to produkty sezonowe, 

• praktyczną wskazówkę ułatwiającą gotowanie (taką jak wykorzystanie mrożonek, 

gotowanie na parze, robienie koktajli), 

• odpowiedzi na 2-3 pytania czytelników (w zależności od złożoności tematu), 

• zapowiedź kolejnego webinaru (data i temat), 

• odesłanie do nagrań poprzednich webinarów. 

Proponuję wysyłanie newslettera raz w tygodniu. 
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Proponowany harmonogram działań 

1-2 tydzień: 

- przeprowadzenie konkursu na nazwę programu, 

- przeprowadzenie badań poziomu tkanki tłuszczowej, 

- wyłonienie grupy osób do indywidualnych konsultacji, 

- komunikacja programu wśród pracowników, zapisy na pierwszy webinar. 

 

3 -11 tydzień 

- rozpoczęcie pracy na indywidualnych konsultacjach, 

- przeprowadzenie 9 webinarów i wysłanie 9 newsletterów. Proponuję jeden newsletter i 

jeden webinar w tygodniu. Na początek proponuję cykl webinarów „Zdrowe odżywianie w 

pracy i w domu”. 

- równocześnie, aby zwiększyć skuteczność programu i umożliwić chętnym osobom zmianę 

nawyków żywieniowych, Państwa firma powinna przeprowadzić rozmowy z firmą 

obsługującą stołówkę, mające na celu zwiększenie opcji obiadowych roślinnych, opartych na 

strączkach, warzywach, kaszach i grzybach. 

 

12 tydzień 

- przeprowadzenie ankiety oceniającej podjęte działania. 

 

Mierzenie skuteczności działań 

Ankiety wśród pracowników, oddzielnie dla grupy objętej indywidualnymi konsultacjami i 

reszty firmy.  

Przed rozpoczęciem działań proponuję przeprowadzenie ankiety, której celem będzie 

sprawdzenie poziomu wiedzy o odżywianiu wśród pracowników na skali 1-10. Przykładowe 

pytania: 

- jak oceniasz swoją wiedzą na temat zdrowych tłuszczów? 

- jak oceniasz swoją wiedzę na temat produktów spożywczych sprzyjających utracie tkanki 

tłuszczowej? 

- jak oceniasz swoją wiedzę na temat produktów spożywczych wspierających koncentrację i 

samopoczucie w czasie pracy? 

Co miesiąc/kwartał proponuję ankiety zliczające: 

• jak dużo osób wie o programie i aktywnie uczestniczy w działaniach, 

• jak dużo osób zauważa poprawę swojej wiedzy, 

• jak dużo osób wprowadziło zmiany w swoim codziennym jadłospisie, 

• jak dużo osób widzi pozytywne efekty wprowadzonych zmian w swoim zdrowiu i 

sylwetce. 
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W punktach 2-4 pytamy o subiektywną ocenę ankietowanego (przykładowo: Czy uważasz, 

że prowadzone działania zwiększyły Twoją wiedzę na temat zdrowych źródeł białka?).  

 

Ankieta powinna również zawierać pytania otwarte pozwalające: 

• wyjaśnić dlaczego ankietowany nie bierze udziału w programie (na przykład: brak 

czasu, brak dostępu, brak takiej potrzeby) lub nie widzi jego efektów (na przykład 

materiały są zbyt skomplikowane lub nie oddają sytuacji ankietowanego),  

• ocenić jakiego innego wsparcia potrzebuje ankietowany do zmian sposobu 

odżywiania, 

• ustalić jakie kolejne tematy webinarów będą dla danej osoby interesujące oraz jaka 

jest optymalna częstotliwość. 

 

 

Zapraszam do rozmowy 

Powyższa oferta jest moją propozycją działań. W przypadku innych pomysłów lub oczekiwań 

może być ona modyfikowana. Zależy mi aby prowadzone działania były dopasowane do 

potrzeb pracowników i jestem otwarta na zmiany wynikające z ankiet przeprowadzonych 

wśród pracowników. 

Wystawiam faktury bez VAT. 
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