II KONFERENCJA ŻYWIENIOWA
„Wyzwanie Zdrowe Wychowanie”
13-14 października 2016 r., Gdańsk

Przez 10 miesięcy w roku, nawet ponad 8 godzin dziennie nasze dzieci spędzają czas w szkole lub
przedszkolu. Czy jesteśmy w stanie dbać o to, co jedzą nasze dzieci? Czy możemy mieć wpływ na
jakość i ilość posiłków? Czy dzieci mają odpowiednią ilość ruchu na świeżym powietrzu? Tak –
możemy dbać o to wspólnie. To zadanie nie tylko rodziców, ale też szkoły czy przedszkola. Jako
dorośli, powinniśmy być odpowiedzialni za prawidłowe nawyki prozdrowotne młodego pokolenia.

W dniach 13-14 października w Gdańsku, w Olivia Business Center odbędzie się ogólnopolska
konferencja poświęcona prawidłowemu rozwojowi dziecka w zakresie trzech filarów: żywienie, zdrowie
psychiczne i aktywność fizyczna. Równowaga tych trzech obszarów, daje razem obraz zdrowego i
zbilansowanego rozwoju dziecka.

Konferencja potrwa dwa dni, w ciągu których zostaną pokazane i podsumowane najciekawsze projekty
dotyczące zmian, które zaszły w żywieniu dzieci i młodzieży w Polsce. Zaprezentujemy, co udało się
już osiągnąć, jakie programy edukacyjne zostały wdrożone i pokażemy jak realizować je w innych
miejscach, w kolejnych szkołach.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, którzy mają realny wpływ na zmiany związane z
nawykami prawidłowego żywienia i rozwoju dzieci w placówkach oświatowych. Są to dyrektorzy szkół i
przedszkoli,
rodzice.

nauczyciele,

pedagodzy, dietetycy, ale również kucharze placówek edukacyjnych i

Organizatorami konferencji, jest grupa We Think Healthy zrzeszająca społeczność rodziców i osób,
które chcą

mieć realny wpływ na

żywienie dzieci

w szkołach i przedszkolach. Wydarzenie

współorganizuje Stowarzyszenie Macherki, które wspiera różnorodne warsztaty, spotkania i konferencje
oraz działania społeczne. Ponadto przestrzeń O4 w Olivia Business Center (Olivia Four) udostępnia
nowoczesną salę konferencyjną. Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz.

Więcej informacji i szczegółów znajdą Państwo na stronie www.wethinkhealthy.com lub w wydarze ni u
https://web.facebook.com/events/1721783258095880/
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