Spoštovani,
z veseljem vas vabimo, da se nam pridružite na

Konferenca, ki jo pripravimo vsako leto v novembru, mesecu
preprečevanja zasvojenosti, je že dvanajsta po vrsti. Letos jo
Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja v sodelovanju s kar
tremi ministrstvi, in sicer Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport.
Na tokratni konferenci bomo iskali odgovore na vprašanja, ki
bremenijo številne starše, učitelje in druge strokovne delavce: kateri
dejavniki lahko vplivajo na uporabo drog in razvoj zasvojenosti pri
otrocih in mladostnikih, kateri dejavniki jih lahko obvarujejo, kako
se z mladostnikom pogovorimo ob prvem eksperimentiranju s
prepovedano drogo, kako lahko ukrepamo? Zanimalo nas bo tudi,
kaj v preventivi deluje in kakšne programe imamo na voljo?
Letošnja novost je Tržnica znanja, na kateri bodo svoje delo in
programe predstavile nevladne organizacije, ki delujejo na področju
preprečevanja zasvojenosti z drogami.
Za udeležbo na dogodku ni kotizacije. Število udeležencev je
omejeno, zato vam svetujemo, da se na dogodek čim prej prijavite
preko spletne prijave https://anketa.nijz.si/a/122920

9.00 – 9.30

Otvori tev i n uvodni pozdravi



9.30 – 10.00

Evropsko poročilo o drogah in kaj v preventivi deluje – Gregor Burkhart, EMCDDA



10.00 – 10.30

Psihosocialni dejavniki, ki mladostnike varujejo pred uporabo konoplje – Eva Stergar,
Metoda Dodič Fikfak, KIMDPŠ, UKC Ljubljana in Rok Blagus, Inštitut za biostatistiko in medicinsko
informatiko, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani



10.30 – 11.00 Odmor za kavo in aktivnost



11.00 – 11.30

Izzivi strokovnih služb pri delu z mladimi uporabniki drog – Vesna Šmarčan, NIJZ



11.30 – 11.50

Mreža programov pomoči v zdravstvenem in socialnem varstvu – Marjeta Ferlan Istinič, MDDSZ in
Jože Hren, MZ



11.50 – 12.00

Programi v šolskem okolju – Tjaša Kotar, MIZŠ



12.00 – 12.30

Razprava

12.30 – 13.30 Prigrizek in ogled Tržnice znanja



13.30 – 13.45

Resnica ulice – Gabrijela Dolinšek, OŠ Antona Ukmarja Koper



13.45 – 14.00

Vpetost šole v skupnostni pristop pri delu z rizičnim mladostnikom – Dajana Nedoh, OŠ Koper



14.00 – 14.15

Povezovanje s skupnostjo pri obravnavi odvisnosti – Renata Štopfer in Katja Muršič, Društvo Ars Vitae



14.15 – 14.30

Logout&Restart ali kako premagati digitalno zasvojenost – Franja Gros, Logout

14.30 – 15.00 Razprava i n zaključki konference

Ada Hočevar Grom, Andreja Drev, Tatjana Krajnc Nikolič, Milan Krek,
Jože Hren, Marjeta Ferlan Istinič, Tjaša Kotar, Simona Šabić

Tatjana Krajnc Nikolič, Ada Hočevar Grom, Jasmina Črnko Papić,
Klavdija Žalman, Mitja Vrdelja, Doroteja Kuhar, Samra Mušić
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