
Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti - Odprti za nove informacije

Mladostniki in alkohol

Vabimo vas na 3. regijsko strokovno srečanje,
 ki bo 25. novembra 2020, od 12.45 do 16.15,

in bo potekalo preko videokonference.

Spoštovani, 

Lokalna Akcijska Skupina za preprečevanje zasvojenosti Celje (LAS Celje), v kateri delujejo 

predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Javnega zavoda SOCIO Celje, Inštituta VIR 

Celje, ambulante Logout Celje, Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti Celje, Policijske 

uprave Celje ter občine Celje, organizira tretje strokovno srečanje, namenjeno problematiki 

zasvojenosti. Letos se bomo v predavanjih osredotočili na problematiko rabe alkohola med 

mladimi, prikazali dobre prakse dela z mladimi ter projekt SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do 

pitja alkohola.

Na srečanje vabimo pedagoške in svetovalne delavce iz vrtcev in šol ter družinske zdravnike, 

pediatre, šolske zdravnike in medicinske sestre. Srečanje bo priložnost za izmenjavo informacij in 

izkušenj, pomembnih za naše vsakodnevno delo. 

Udeležba na srečanju je brezplačna. Program je v postopku pridobitve licenčnih točk za zdravnike 

in medicinske sestre.

Na dogodek se je potrebno prijaviti preko povezave: https://anketa.nijz.si/a/125837.

Prijave sprejemamo do 23. novembra oziroma do zasedbe mest.  

Dodatne informacije: marjeta.peperko@nijz.si, tel: 03 42 51 205.

Prijazno vabljeni!



PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

Mladostniki in alkohol,
25. 11. 2020,

videokonferenca

12.45 – 13.00 Odprtje prijav na spletno povezavo

13.00 – 13.10    Uvodni nagovor

 Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. javnega zdravja, vodja skupine za    
 nenalezljive bolezni, OE Celje NIJZ

13.10 – 13.50    Alkohol med mladimi - nekaj podatkov in možnosti naslavljanja mladih

 dr. Maja Roškar, univ. dipl. psih., viš. pred., NIJZ

13.50 – 15.10   Vloga odraslih pri zmanjševanju rabe alkohola med otroki in mladostniki -   
 pogled iz prakse dela z odvisnimi od alkohola

 dr. Maja Rus Makovec, dr. med., spec. psihiatrije, Psihiatrična klinika Ljubljana,  
 Center za mentalno zdravje, Enota za zdravljenje odvisnih od alkohola

15.10 – 15.25 SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - interdisciplinarni   
 pristop za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola

 Sonja Bučar, univ. dipl. psih, koordinator SOPA, OE Celje NIJZ

15.25 – 15.40    Zavod Vozim - Predstavitev dobre prakse: iniciativa za manj voženj pod   
 vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah

 David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM

15.40 – 15.55   Akcija Otroci za varnost v prometu – kaj odraslim sporočajo otroci

 Marjeta Peperko, dipl. san. inž., OE Celje NIJZ

15.55– 16.15 Razprava in zaključek srečanja


