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VABILO nevladnim organizacijam 
 
 

 
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vas vabi na 

brezplačno delavnico: 
 

»NAUČIMO SE VKLJUČITI ZDRAV NAČIN 
PREHRANE V VSAKDANJE ŽIVLJENJE« 

 
Delavnica bo v četrtek, 9. maja 2013, ob 16.00 uri v M hotelu 

Ljubljana, Derčeva 4, Ljubljana 

 

Delavnico bo vodila Milenka Poljanec Bohnec, viš. med. sestra, prof. soc. ped., 
ki je zaposlena v Kliničnem centru, Kliničnem oddelku za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni kot edukator-zdravstveni vzgojitelj bolnikov s 
sladkorno boleznijo. Je vodja pripravnikov Visoke šole za zdravstvo, vodi tudi 
podiplomsko usposabljanje - izobraževanje s področja oskrbe bolnikov s 
sladkorno boleznijo za medicinske sestre in zdravstvene vzgojitelje, ki se 
ukvarjajo z vzpostavitvijo in izvajanjem zdravstvene vzgoje bolnikov s sladkorno 
boleznijo v Sloveniji. Je avtorica številnih strokovnih člankov, urednica in 
recenzentka večjega števila strokovnih publikacij ter strokovni in organizacijski 
vodja številnih strokovnih izobraževanj in šol. 

Program je spodaj. 

Prijava na brezplačno delavnico je obvezna  
po e-pošti na naslov: drustvo-zasrce@siol.net.  
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Za več informacij pokličite organizatorja – Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije, Mreža NVO 25x25: 01/234 75 50. 

 
PROGRAM 
 
Program strokovnega izobraževanja – usposabljanja je pripravljen tako, da se 
bodo sodelavci nevladnih organizacij, ki se profesionalno ukvarjajo s 
svetovanjem o zdravem načinu prehrane naučili kako svetovati ljudem. Najprej 
se bodo naučili osnov zdravega načina prehranjevanja in sestave primernih 
jedilnikov. Sledilo pa bo tisto, kar je najtežje - kako posameznik, ki mu 
svetujemo, znanje o zdravem načinu prehranjevanja vključi v svoje vsakdanje 
življenje, saj vemo, da je vedenjske navade zelo težko spremeniti. 
 
16.00.  Zdrav način prehranjevanja 
17.00.  Izračun in sestava jedilnika zdrave prehrane (1 delavnica) 
18.00.  Kognitivno vedenjska terapija – sprememba vedenja (2 delavnici po 45  

  minut) 
 
RAZPRAVA 
 
POMEMBNO! Udeležene vabimo, da nam pred delavnico posredujejo svoja 
vsebinska pričakovanja ter morebitna vprašanja s področja obravnavane 
tematike. 


