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Ukrepanje v prehrani (FAct) 

Vir / Povezava: https://fact.globalactionplan.com 

Tematsko področje: 

☐  podnebje 

☒  prehrana 

☐  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☒  projekt 

☐  Pobudo 

☐  program 

☐  proizvodnja 

☒  informacija 

☒  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☐  Otroci do 14. leta 

☐  Mladostniki 

☒  Učitelji / učitelji 

☐  Mladinski svetovalci 

☐  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek: 

The FAct! projekt nudi podporo posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zanima raziskovanje zdravstvenih in 

okoljskih vidikov njihovih prehranjevalnih navad. Samoizobraževalni delovni zvezek vsebuje akcijske recepte, 

živilske recepte in podporno gradivo za tri teme: Hrana & odpadki,  Podnebje & okolje in Hrana & zdravje. 

Priročnik za trenerje nudi podporo ljudem, ki so pripravljene organizirati študijski krožek. Velika spletna 

knjižnica vsebuje dodatne informacije. Materiali so na voljo v angleščini, španščini, nemščini, italijanščini in 

madžarščini. 

Opis: 

The FAct! Program nudi podporo posameznikom in 

gospodinjstvom, ki jih zanima raziskovanje zdravstvenih 

in okoljskih vidikov njihovih prehranjevalnih navad, in se 

so se pripravljeni naučiti, kaj lahko glede tega storijo.  

Samoizobraževalni delovni zvezek predlaga enostavne korake za ukrepanje. Vsebuje akcijske recepte, recepte 

za hrano in podporno gradivo za vsako od treh tem: Food & Waste, Climate & Environment and Food & 

Health. Preko vprašalnikov in anket lahko sledite svojemu napredku.  

The FAct! Priročnik za trenerje zagotavlja podporo tistim, ki so pripravljene organizirati študijski krožek, kjer se 

lahko  učijo v izmenjavi svojega prehranskega delovanja z drugimi. Tak študijski krožek potrebuje izkušenega 

trenerja, ki skupini olajša proces, priročnik pa pomaga pri uspešnem coachingu. 

Spletna knjižnica vsebuje dodatne informacije in vsebuje zanimive spletne naslove in spletne gostiteljske 

datoteke na področjih hrane, odpadkov, podnebja in zdravja.   

Materiali so na voljo v angleščini, španščini, nemščini, italijanščini in madžarščini. 

The FAct! programska gradiva – delovni zvezek, priročniki za usposabljanje  in knjižnica za trenerja, so v vseh 

jezikih partnerstva na voljo brezplačno.  

 

Predstavitev: https://issuu.com/gap_international/docs/intro_waste 

Datum dostopa: 26.10.2020 
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