2. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje

KONGRESNI CENTER BRDO
18. oktober 2017
Program konference
8.30 – 9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.15

Pozdravni govor
Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje

9.15 – 9.45

Debelost in vitkost: Kompleksnost odkrivanja genetskih dejavnikov in razumevanja
interakcij geni-prehrana
dr. Simon Horvat, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

9.45 – 10.15

Oblikovanje zdravih prehranjevalnih in gibalnih navad otrok in mladostnikov – vloga
športnega pedagoga
dr. Vedran Hadžić in dr. Urška Bukovnik, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

10.15 – 10.20

Minute za zdravje
Športna unija Slovenije

10.20 – 11.00

Označba živil na prednji strani in vpliv na izbiro potrošnika
dr. Olivier Allais, Nacionalni inštitut za kmetijske raziskave, Francija

11.00 – 11.20

Odmor z osvežitvijo

PROGRAM DOBER TEK, SLOVENIJA VSAK DAN
11.20 – 11.30

Uresničevanje ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
Mojca Gobec, generalna direktorica, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje

11.30 – 11.40

Zdravje v občini
Sonja Tomšič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

11.40 – 11.50

Naša super hrana - izvajanje promocije
Anja Kokolj Prošek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11.50 – 12.00

Portal Prehrana.si
dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko

12.00 – 12.10

Kuhnapato
Anka Peljhan, Društvo Vesela kuhinja

12.10 – 12.20

Pravila nacionalne televizije o oglaševanju živil otrokom
Radiotelevizija Slovenija

12.20 – 12.30

Pešbus - aktivna pot v šolo v občini Novo mesto
Gregor Macedoni, župan občine Novo mesto

12.30 – 12.40

Sozvočje ukrepov za trajnostno mobilnost in višjo kakovost življenja v občini Ljutomer
mag. Olga Karba, županja občine Ljutomer

12.40 – 12.50

Dober tek Slovenija skozi oči mladih umetnikov
Improliga

Okrogla miza: S POVEZOVANJEM DO BOLJŠEGA ZDRAVJA PREBIVALCEV SLOVENIJE
12.50 – 13.30

Sodelujejo: visoki predstavniki ministrstev in lokalne skupnosti

13.30 – 15.00

Kosilo in tržnica zdravja
• Ministrstvo za kulturo – Kulturni bazar, Skozi umetnost v zdravju
• Olimpijski komite Slovenije – programi in projekti
• MKGP – programi in projekti
• Športna unija Slovenije - Veter v laseh
• Simbioza Genesis, socialno podjetje - Projekt Simbioza Giba
• Inštitut za nutricionistiko - Inovativna živila
• Društvo Vesela kuhna - Kuhnapato
• Inštitut za politike prostora – Aktivno v šolo (Pedibus in Bicivlak)
• GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij - projekt Zaveza odgovornosti

15.00 – 16.00

Tematske delavnice: SLEDENJE CILJEM NA PODROČJU PREHRANE IN TELESNE DEJAVNOSTI

Delavnica A

Delavnica s področja prehrane: Zdravo uživaj
Predstavljene bodo različne aktivnosti, ki prispevajo k temu, da zdrava izbira postane lažja izbira
(aktivnosti nacionalne industrije, trgovcev, potrošnikov in drugih).

Delavnica B

Delavnica s področja telesne dejavnosti: Več gibaj
Predstavljene bodo medsektorske aktivnosti, ki prispevajo k ustvarjarjanju okolja za spodbujanje
telesne dejavnosti med prebivalstvom.

ZAKLJUČEK
16.00 – 16.15

Zaključek

Konferenca bo potekala v sodelovanju z več ministrstvi, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in drugimi deležniki.

