PRELIMINARNO VABILO
Obveščamo vas, da bomo tudi v letošnjem letu organizirali
NACIONALNO KONFERENCO OB MESECU PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI,
ki bo potekala 5. novembra 2015 v Slovenj Gradcu.
Naslov konference, ki je tudi geslo letošnjega meseca preprečevanja zasvojenosti, je

»Z NOVIMI PRISTOPI DO NOVIH GENERACIJ«.
Vsaka generacija je svojstvena. Kaj je značilno za generacijo današnjih mladostnikov?
Označena je tudi kot »igeneracija« oziroma "Z generacija". Obvladuje digitalno področje in je zato
izrazito bolje obveščena od katerekoli doslej. Ker so »Z-ji« že od malih nog izpostavljeni ogromni
količini podatkov, bodo o vsem, kar jih zanima ali jim buri domišljijo, zagotovo najprej povprašali
splet, obrnili pa se bodo tudi na družbena omrežja. Če jih poslušamo in opazujemo, dobimo vtis, da
smo vsi lahko vse. Vsi smo lahko zgodovinarji, kolumnisti, knjižni ali filmski kritiki, pevci, glasbeniki ...
Tako "Z generacija" pred snovalce preventive postavlja nove izzive. Pa smo nanje pripravljeni?
Na ta in podobna vprašanja bomo skušali odgovoriti na letošnji konferenci ob mesecu preprečevanja
zasvojenosti.
Strokovno srečanje bo brez kotizacije, prijave bodo obvezne.
Več informacij o vsebini, predavateljih in organizacijskih podrobnostih bomo objavili v oktobru 2015
na naši spletni strani www.nijz.si in posredovali vabljenim po elektronski pošti.
Vljudno vabljeni!
Nacionalni inštitut za javno zdravje
direktor
prim. dr. Ivan Eržen l.r.

POVABILO K SODELOVANJU
Ob tej priložnosti bi tako kot vsako leto povabili vse, ki boste v mesecu novembru področju
preprečevanja zasvojenosti in drugih tveganih vedenj namenili še posebno pozornost. Na
Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) Območni enoti (OE) Ravne naredimo vsako leto zbir
preventivnih aktivnosti, ki jih v mesecu novembru izvajate/izvajajo različne nevladne in javne
organizacije. Te zbrane informacije o dogodkih in aktivnostih nato objavimo na naši spletni strani:
www.nijz.si
Prosimo vas, da nam na elektronski naslov branka.bozank@nijz.si posredujete kratke informacije o
načrtovanih preventivnih aktivnostih v letošnjem mesecu novembru (kdaj, kje, kaj, komu je
namenjeno …), mi pa se bomo potrudili, da te dogodke približamo tudi širši javnosti.
Nevladne in druge organizacije, ki bi želele v okviru Nacionalne konference predstaviti svoje
delovanje na področju preventive, lahko letos svoje delo predstavite obliki plakatov. Ker je število
plakatnih mest omejeno, bomo upoštevali vrstni red prijav in primernost vsebine za področje
preventive. Prijave plakatov (s pomočjo pripete tabele) zbiramo do 23. oktobra 2015 oziroma do
zasedbe razpoložljivih mest na elektronskem naslovu branka.bozank@nijz.si.
Hvala za sodelovanje in želimo vam uspešno delo.
Nacionalni inštitut za javno zdravje
direktor
prim. dr. Ivan Eržen l.r.
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