
Strokovno srečanje ob obletnici

17 let programa za duševno 
zdravje mladih To sem jaz

Vabilo
Spoštovani strokovnjaki, spletni svetovalci
in soustvarjalci programa To sem jaz!

Z veseljem vas vabimo na strokovno srečanje

Podpora otroku in mladostniku v krizi,
ki bo v četrtek, 7. junija 2018, z začetkom ob 9.30,
v Pokrajinskem muzeju Celje (Trg celjskih knezov 8, Celje),
v Knežjem dvoru, v dvorani Barbare Celjske.

Dobrodošli in toplo vabljeni.

Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Rabim pomoč

“Sem stara 11 let in imam velik problem. Moj starejši brat se znaša nad mano in 
tudi na moje prijatelje in sošolce. Prav tako starši. Ne morem iti psihiologu ali 
poklicati na pomoč saj mi preverjajo klice in tako ne gre več naprej. Včasih mi je 
pomagala Babica a je zelo zbolela in skoraj umrla. Po telesu imam modrice in sem 
nezaupna nikomur ne zaupam. Potem me pa še včasih sošolci zmerjajo in sploh 
ne morem zadržati joka enako je zvečer. Popoldan večinoma delam in čistim. 
Samomora nisem naredila zato ker sem tako obljubila prijateljici ko je njen brat 
naredil samomor in ker moj maček noče jesti ko me en dan ne vidi. Prosim 
pomagajte. Hvala”

(www.tosemjaz.net, 17. 3. 2018)

Program



Udeleženci naj se na srečanje prijavijo na e-naslov ksenija.lekic@nijz.si ali 
petra.tratnjek@nijz.si, najpozneje do 4. 6. 2018.

09:15 – 9:30 

09:30 – 9.40

 

09:40 – 10.10

   
10.10 – 11.40

11.40 – 12.00

12:00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00

14.00 – 15.00

Program, 7. junij 2018
Pokrajinski muzej Celje, Knežji dvor (dvorana Barbare Celjske), Trg celjskih knezov 8, Celje

Prihod udeležencev in registracija

Uvodni nagovor
 Prim. Nuša Konec Juričič, vodja službe za nenalezljive bolezni,
 Območna enota Celje, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Aktualni podatki o rezultatih in razvoju programa To sem jaz
 Ksenija Lekić, vodja programa To sem jaz
 Petra Tratnjek, urednica spletne svetovalnice tosemjaz.net
 Marjan Cugmas, raziskovalec in razvojni sodelavec

Predavanje z razpravo
 Krizna stanja pri otrocih in mladostnikih
 Dr. Peter Janjuševič, specialist klinične psihologije in
 kognitivno-vedenjski terapevt

 V predavanju bodo v luči razvojnih sprememb od otroštva v adolescenco predstavljeni nekateri  
 značilni odzivi otrok, predvsem pa mladostnikov na kritične oz. travmatske dogodke ter
 pomembnost upoštevanja teh značilnosti pri prilagajanju svetovalnega dela z njimi. Skozi primere 
 reagiranja na travmatske dogodke bo predavatelj prikazal nekatere pomembnejše značilnosti 
 doživljanja in odzivanja mladostnikov, razlike glede na starost, med spoloma in glede na vrsto 
 dogodka, pa tudi glede na odziv okolice, predvsem staršev in šole ter možnosti za pomoč otrokom
 in mladostnikom

Odmor za kavo

Okrogla miza z razpravo
Spletno svetovanje otrokom in mladim v krizi – ali lahko naredimo več?
 Sodelovali bodo: Mirjam Kline (višja državna tožilka), Marjeta Kreča (okrožna 
 državna tožilka), Jože Bračko (kriminalist), Goran Jusufović (strokovnjak za 
 računalniško preiskovanje), Gabriela Čoklc (socialna delavka, regijska 
 koordinatorica za obravnavo nasilja v družini); 

 spletni svetovalci: Heliodor Cvetko (psiholog, psihoterapevt), doc. dr. Saška 
 Roškar (psihologinja), Brane But (psiholog), Žarka Brišar Slana (psihologinja)

 Moderatorka: Ksenija Lekić

Predstavitev
Novosti na področju duševnega zdravja
 Prim. Nuša Konec Juričič in doc. dr. Saška Roškar

Zaključek strokovnega dela

Druženje in pogostitev


