Поштовани,
Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да Удружење " ЖИВИМО ЗДРАВИЈЕ " заједно са
ФАКУЛТЕТОМ ЗА СПОРТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“ организује:
ПРВУ НАУЧНО – СТРУЧНУ Т Р И Б И Н У под насловом
" ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ У 21 ВЕКУ "
У сарадњи са Факултетом за спорт , Удружење " Живимо Здравије " Вас позива да нам се
придружите.
Прва Научно - спортска ТРИБИНА одржаће се 25. октобра 2018. (четвртак) с почетком у 11 часова у
Факултету за спорт, Нови Београд, Народних Хероја 30.
Учесници Трибине биће еминентни доктори, професори и спортски стручњаци уз учешће наших
чланица, студената Факултета за спорт и многих Културно - спортских личности.
Циљ Прве Научно - стручне Трибине је да се обратимо ширем аудиторијуму,представницима свих
научних и стручних институција као и релевантним представницима установа.
Презентоваћемо кључне проблеме, идентификоване од многих стручних служби а односе се на
ЗДРАВСТВЕНИ СТАТУС КОМПЛЕТНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ у односу на психофизичку активност и
ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЉА.
Решењима, на ширем плану, би се знатно побољшали услови за укључивањем много већег броја
особа у ЦЕЛОГОДИШЊЕ, ОСМИШЉЕНЕ АКТИВНОСТИ које би резултирале подизањем здравственог
статуса шире популације.
ПРОГРАМ РАД А
11,00 ч. Отварање и реч добродошлице Декана Факултета за спорт г-ђе Иванке Гајић,
11,05 ч. Представљање Програмске орјентације Удружења " Живимо Здравије " - Бата Ђорђевић,
11,15 ч. Потписивање Протокола о сарадњи Факултета за спорт и Удружења "Живимо Здравије ",
11,20 ч. Проф. Др. Радосав Драгојевић " Физичка активност и метаболички ефекти на здрав живот ",
11,35 ч. Проф. Др. Жарко Павић " Синергија ума, духа и тела - интеграција у личност ",
11,50 ч. Проф. Др. Владимир Копривица " Ефекти физичких активности на здравствени статус /кроз
праксу/,

12,05 ч. Докторанд Катарина Јонева " Заштита на интернету младих Републике Србије "
12, 20 ч. Проф. Др. Вишеслав Крсмановић "Спортске активности и кретање као форма опстанка
људске врсте"
12,35 ч. Др. Драгана Динић " Активно старење ",
12,50 ч. Миодраг Кастратовић " Утицај модерних плесова на здравији живот особа ометених у
развоју ",

13,05 ч. ДИСКУСИЈА

Програмски одбор Удружења " Живимо Здравије " и Факултет за спорт „Унион Никола Тесла“.

