
VABILO 
na okroglo mizo 
ob svetovnem dnevu 
duševnega zdravja

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

bo ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, 

ki poteka pod geslom 

»Mladi in duševno zdravje 

v spreminjajočem se svetu«, 

 okroglo mizo, pripravil

 ki bo 10. 10. 2018, ob 13. uri 

v Mestnem muzeju Ljubljana.

Desetega oktobra že vrsto let poteka obeležitev svetovnega dneva duševnega 

zdravja, ki poudarja pomen sodelovanja in povezovanja vseh v prizadevanjih 

za preprečevanje, prepoznavanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter krepitvi 

dobrega duševnega zdravja. Obeležitev Svetovnega dne duševnega zdravja je tudi 

priložnost za vse, ki delujemo na tem področju, da spregovorimo o svojem delu in 

izzivih, ki so še pred nami v skupni skrbi za duševno zdravje vseh prebivalcev 

Slovenije, še posebej otrok in mladostnikov.

Glede na to, da smo na Nacionalnem inš�tutu za javno zdravje letos spomladi izdali 

publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (dostopno na naslednji 

povezavi) in je bila v tem letu sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja za obdobje 2018-2028, bomo okroglo mizo posve�li duševnemu zdravju 

otrok in mladostnikov v Sloveniji.

Na okrogli mizi bomo spregovorili o izzivih, ki jih prinaša današnji čas, še posebej 

o izzivih pri prepoznavanju in preprečevanju duševnih s�sk in težav otrok in 

mladostnikov ter krepitvi duševnega zdravja.

Za udeležbo na dogodku ni ko�zacije. Število udeležencev je omejeno, zato 

se na dogodek čim prej prijavite. Na dogodek se lahko prijavite na naslednji povezavi.

Veselimo se srečanja z vami.

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf
https://anketa.nijz.si/a/122876


Okrogla miza
ob svetovnem dnevu duševnega zdravja

10. 10. 2018 

 Mestni muzej Ljubljana

OKVIRNI PROGRAM SREČANJA

12.00 – 13.00 Registracija udeležencev

13.00 – 13.10   Uvodni pozdravi
Nina Pirnat, dr. med., spec., direktorica Nacionalnega inš�tuta za varovanje zdravja
Predstavnik Ministrstva za zdravje

13.10 – 13.25   Kratka predstavitev publikacije Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji
in Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028  ,
Matej Vinko, Nacionalni inš�tut za javno zdravje

13.25 – 13.30  Kako mladi gledajo na duševno zdravje, s�ske, kaj opažajo ...  Vidik dijaka

13.30 – 14.45 Okrogla miza

14.45 – 15.15 Diskusija z udeleženci 

15.15 – 15.30  Kava in druženje

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
ź doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med., spec. pedopsihiatrije, predsednica 

Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo Slovenije,
ź dr. Mateja Hudoklin, specialistka klinične psihologije, vodja ambulante 

v Svetovalnem centru za otroke in mladostnike,
ź doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, dr. socialne pedagogike, koordinatorica publikacije 

Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji in mednarodne raziskave 

Z zdravjem povezan vedenjski slog, Nacionalni inš�tut za javno zdravje, 
ź Irena Lukić, univ. dipl. psihologinja, Šolska svetovalna služba, Osnovna šola Spodnja 

Šiška,
ź Andreja Rihter, univ. dipl. psihologinja, spec. psih. svetovanja, direktorica Centra 

za socialno delo Vrhnika.   
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