OSKRBIMO SLOVENIJO
ŠTAFETA SEMEN
Gibanje za sejanje, izmenjavo ter ohranjanj nje avtohtonih
domačih in tradicionalnih semen

VABILO NA

POSVET

v sredo, 28.8.2019 od 15.00 do 16.30 ure na Pomurskem sejmu, Agra dvorana 1
ZDRAVLJENJE Z NARAVO - PRILOŽNOST ZA ZDRAVSTVENI TURIZEM, KULINARIKO IN IZBOLJŠANJE
PRIHODKOV NA KMETIJI
Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije skupaj s Pomurskim sejmom in partnerji išče rešitve za sodobni pristop k
zdravju in trajnostni prihodnosti. Zdravljenje z naravo v nekaterih naprednih državah že predpisujejo na recept.
Primer dobre prakse bo predstavil gost iz tujine. Kako takšne rešitve umestiti v našo zakonodajo, da bi lahko
postale ena izmed poti k celostni obravnavi do zdravja pri nekaterih boleznih kot so demenca, psihične težave,
preutrujenost…
Kako takšne zdravstvene storitve ponuditi na trgu kot del turistične storitve, zelene, zdrave in aktivne Slovenije?
Povezane z zdravilnimi rastlinami, apiterapijo, zdravo, živo, lokalno pridelano hrano nadgrajeno v vrhunsko
kulinariko? Zdravilne rastline pa so posajene tudi na poligonu Zeleni dragulji narave, da jih bodo lahko obiskovalci
bolje spoznali. Kako s takšnimi storitvami izboljšati prihodke na kmetiji ter kako poskrbeti za večjo samooskrbo
na tem področju in kako najti nove tržne priložnosti in jih vključiti v celostni pristop zdravega stila življenja, dobrega
počutja in trajnostnega razvoja? Ali je to priložnost, ki bo oživila podeželje s sodobnimi poklici in z diverzifikacijo
dejavnosti privlačno za mlajše rodove in pripomogla k novemu razvoju storitve v iskanju celostnega pristopa do
zdravja? Predloge pobud smo že poslali pristojnim v državi in so objavljene na povezavi:
http://ekoci.si/zadnje/zdravljenje-z-naravo-priloznost-za-diverzifikacijo-dejavnosti-na-kmetijah-izzivi-napodrocju-zdravja-in-kakovosti-zivljenja/.
Nadaljnje rešitve bomo iskali skupaj s častnimi gosti in prikazom dobrih praks.
Vabljeni gostje:
• dr. Aleksandra Pivec, ministrica, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,

•
•
•
•
•
•

Renata Martinčič, direktorica Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem,

•
•

ga. Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave,

ga. Mateja Jaklič, direktorica, Pomurski sejem,
dr.med.,spec Tatjana Krajnc Nikolic, Nacionalni institut za javno zdravje,

g. Klaus Pilz, CEO Radkersburger Hof,
ga.Tatjana Buzeti, Vidov brejg,
mag. Nataša Ferant, Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije,
ga.Irena Rotar, predsednica, Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije.
Verjamemo, da bomo skupaj našli mnogo dobrih odgovorov kot gradnike za nadaljnjo tlakovanje poti.
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Dobrodošli!

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Dobrodošli!

in somišljeniki
Ekoci - Eko civilne iniciative Slovenije

Pomurski sejem

IHPS Žalec

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; inFB: https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com; Štafeta
semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta:
https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

