
Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA 

 
Organizacja ekspercka i  pacjencka .  Pierwsza w Polce i piąta w 
Europie organizacja pozarządowa będąca częścią 
międzynarodowego ruchu na rzecz obrony praw osób chorych na 
otyłość.  Powstała w 2014 r. z inicjatywy ekspertów Pols kiego 
Towarzystwa Badań nad Otyłością. Fundatorką i  Prezesem Zarządu 
Fundacji  OD-WAGA  jest  Magdalena Gajda* ,  Społeczny Rzecznik 
Praw Osób Chorych na Otyłość.  

 
* Magdalena Gajda  – od 1994r. specjalistka ds. komunikacji społecznej, PR i CSR, a także dziennikarka prasowa  

i internetowa, (specjalizacje: zdrowie, sprawy społeczne, osoby chore, niepełnosprawne); autorka ok. 2 tys. 
artykułów; od 2003r. pracownik polskich organizacji pozarządowych; od dzieciństwa chora na otyłość olbrzymią;  
w 2010r. przy wadze 136kg, poddała się zabiegowi chirurgicznego leczenia otyłości; obecnie waży ok. 80kg . 
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   Merytoryczny  w Europejskiej Radzie   

Pacjentów Chorych na Otyłość  

 
 

 
Instytucje Parlamentarny Zespół 
Partnerskie     ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania  
      Problemów Otyłości     

 

Fundacja OD-WAGA – Misja:   
 
Fundac ja dz iała  pod hasłem : Nie  jesteś grubasem . Jesteś chor y  na otyłość .  W haśle tym mieśc i  s ię 
Misja Fundacj i :  Dążymy do tego, aby Polska stała się krajem, w którym otyłość uznana jest za skomplikowaną, 
groźną dla zdrowia  i życia chorobę prawidłowo i bezpiecznie leczoną przez specjalistów,  a Polacy chorzy na 
otyłość otrzymali odpowiednie wsparcie medyczne i socjalne oraz traktowani byli traktowani z szacunkiem.  
 

Fundacja OD-WAGA - cele:   
 
● obrona praw człowieka, pacjenta i  praw obywatelskich osób chorych na otyłość; ●  doprowadzenie do 
powstania w Polsce: narodowego systemu profilaktyki,  diagnostyki,  leczenia i  rehabilitacj i  otyłości oraz 
opieki nad chorymi na otyłość ;  ●  udzielanie różnego rodzaj u pomocy osobom chorym na otyłość w każdym 
wieku, ich rodzinom, opiekunom, a także współpracującym z nimi profesjonalistom różnych dziedzin .   

 

Fundacja OD-WAGA –  
- główne programy:     
 
● „Odżywiaj się z OD-WAGĄ!” –  
cel: promocja zdrowego żywienia.  
● „Ruszaj się z OD-WAGĄ!” –  
cel: promocja aktywności ruchowej 
(domowej, rekreacji, sportu itp.).  
● „Walcz o swoje prawa  z OD-WAGĄ!” – 
cel: obrona praw chorych na otyłość, w 
tym: podejmowanie działań nad rzecz 
dostosowania systemów prawnych oraz 
przestrzeni i usług publicznych do potrzeb 
tej grupy społecznej.  

 
Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD -WAGA 
T. + 48 518 500 816  
E. biuro@od-waga.org.pl  
W.  www.od -wa ga.or g. p l   

 

 Działania medialne     
 
- interwencje – dyskryminacja w mediach  
- wywiady eksperckie  
- komentarze do bieżących wydarzeń 
 społecznych i medycznych 
 

 Ponad 100 publikacji      
prasowych i internetowych, materiałów radiowych i telewizyjnych        
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