
Improve Access to
Healthy Food

Discover our top pick of topics and
speakers. Something for everyone.
Something for you. Connect, learn
and share knowledge.

In 2020 the Food System Master Plan was formally adopted by the Wichita City
Council and the Sedgwick County Commission. 

What is the Food Master Plan? 
A long-range plan that lays out the vision for the food system in our community. Led
by the Health & Wellness coalition, extensive research was conducted and our
community was engaged through surveys, pop-up events and roundtable
discussions.

What are the goals?
The feedback gained during these sessions led to the development of specific local
food system goals that will be addressed:
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What happens next?
The next step is formulating a Food and Farm Council. This council will oversee the
action steps outlined in the master plan and ensure that the plan is implemented. 

Increase Local
Food Production

APPLY FOR THE FOOD AND FARM COUNCIL   

wichita.gov/foodplan
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Mejorar el acceso a
alimentos saludables 

Discover our top pick of topics and
speakers. Something for everyone.
Something for you. Connect, learn
and share knowledge.

En el 2022, el Plan Maestro del Sistema Alimentario fue adoptado formalmente por
el Concejo Municipal de Wichita y la Comisión del Condado de Sedgwick. 

¿Qué es el Plan Maestro de Alimentación? 
Un plan a largo plazo que establece la visión del sistema alimentario en nuestra
comunidad. Dirigido por el Health & Wellness Coalition, se llevó a cabo una
extensa investigación y nuestra comunidad se involucró a través de encuestas,
eventos emergentes y mesas redondas. 

¿ Cuáles son los objetivos? 
La retroalimentación obtenida durante estas sesiones condujo al desarrollo de
objetivos específicos del sistema alimentario local que serán abordados: 
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¿Qué pasa después? 
El siguiente paso es formular un Consejo de Alimentos y Granjas. Este consejo
supervisará los pasos de acción descritos en el plan maestro y garantizará que el
plan se implemente. 

Aumentar la
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Aplica para el Consejo 
de Alimentos y Granjas 



KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHO WICHITA VÀ QUẬN SEDGWICK 

Vào năm 2020, kế hoạch tổng thể về hệ thống thực phẩm đã được chính thức thông qua 

do Hội Đồng Thành Phố Wichita và Uỷ Ban Quận Sedgwick. 

Kế hoạch tổng thể thực phẩm là gì? 

Là một kế hoạch dài hạn đưa ra tầm nhìn về hệ thống thực phẩm trong cộng đồng của chúng 

ta, dẫn dắt bởi liên minh Sức Khỏe Thể Chất & Sức Khỏe Tinh Thần, nhiều nghiên cứu đã 

được tiến hành và cộng đồng chúng ta đã tham khảo thông qua các cuộc khảo sát, các buổi 

sinh hoạt, và các buổi bàn luận. 

Mục đích để được gì? 

Phản hồi thu được trong các kiểm nghiệm này dẫn đến sự phát triển mục đích cụ thể của 

hệ thống thực phẩm tại địa phương sẽ được tiến hành: 

Tiếp theo làm gì? 

Bước tiếp theo là thành lập một Hội Đồng Thực Phẩm và Nông Trại. Hội đồng này sẽ 

giám sát các bước kiểm nghiệm được nêu ra trong kế hoạch tổng thể và đảm bảo cho kế 

hoạch được thực hiện. 
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Thúc đẩy điều phối 
và chỉ dẫn về hệ 
thống thực phẩm 

Cải thiện khả năng 
tiếp cận thực 

phẩm lành mạnh 

Tăng sản lượng 
thực phẩm địa 

phương 

ĐĂNG KÝ HỘI ĐỒNG THỰC PHẨM VÀ TRANG TRẠI
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