Čas

Naslov prispevka

Predavatelj/ica

9.00 – 9.15

Uvodni pozdrav

Jurij Anžin, predsednik
Zveze NVO na področju drog
in zasvojenosti

9.15 – 10.15

Predstavitev Evalvacije Nacionalnega programa
na področju prepovedanih drog 2014-2020

Hana Košan, Kralji ulice
Luka Mrak, Šent

10.15 – 10.35

Razmislek o učinkovitosti nacionalne politike na
področju drog na podlagi ocene stanja

Ines Kvaternik, NIJZ

10.35 – 10.55

Vloga policije pri uresničevanju Nacionalnega
programa na področju prepovedanih drog

Marko Hlebec, Generalna
policijska uprava

Premor

10.55 – 11.20

11.20 – 11.40

Primarna preventivna – včeraj in danes.

Zoran Maksimovič, Društvo
za preventivno delo

11.40 – 12.00

Potrebe po razširitvi programov za mlade
uporabnike drog

Simona Nahtigal, DrogArt

12.00 – 12.20

Terapevtski programi in socialna rehabilitacija
zasvojenih s pridruženimi težavami v duševnem
zdravju

Polona Kersnik Jaramaz,
Društvo Projekt Človek

Premor

12.20 – 13.00

OKROGLA MIZA: Vizija nacionalnega programa

13.00 – 14.30

14.30 – 14.50

Sodelujoči:
Andrej Kastelic, CZOPD
Vera Grebenc, FSD
Jože Hren, MZ
Borut Bah, Društvo Stigma
Predstavnica MDDSZ
Matej Košir, Zavod Utrip
Simon Žerjavič, uporabniška perspektiva
Nacionalni program na področju drog priložnost za novo ureditev regulacija kanabisa
za polnoletne državljane
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Moderator: Andraž Rožman

Tomaž Koren, Zavod
Konoplja.org

14.50 – 15.10

Nekemične zasvojenosti v okviru Nacionalnega
programa

Miha Kramli, ZD Nova
Gorica

15.10 – 16.00

Zaključki konference in diskusija: predlogi za
oblikovanje naslednjega nacionalnega
programa na področju drog

Andrej Miklavčič,
Stanovanjska skupina
Katapult

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Za prijavo sledite naslednji povezavi: https://forms.gle/kzmGp3n3zKUUiyyM7
Konferenca bo potekala na naslednji povezavi:
https://zoom.us/j/94850629747?pwd=ZUpxSjBWZmdjOTNpVWNaMHpyZ1l6Zz09
Rok za prijavo je do 09.11.2021.

V imenu Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti,
Jurij Anžin, l.r.
Predsednik
Dogodek sofinancira Ministrstvo za zdravje.
OBVESTILO O SNEMANJU:
Spletni dogodek nacionalna konferenca z naslovom: Slovenski nacionalni
program na področju drog – včeraj in jutri, bo sneman z namenom
osveščanja širše javnosti o omenjeni javnozdravstveni problematiki oz.
poročanja o dogodku.
Upravljanje s fotografijami in posnetki, ki bodo narejeni na dogodku, bo
potekalo v skladu z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1 [3]) in Uredbo (EU) 2016/679 [4]. Posnetek spletnega
dogodka bo javnosti dostopen prek povezave, objavljene na spletni strani
https://www.zmanjsevanje-skode.si/.
Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne
udeležence. Z udeležbo na spletnem dogodku soglašate, da ste seznanjeni
z navedenimi informacijami, ki nam dovoljujejo snemanje in
fotografiranje na dogodku.
Opomba: Če posameznik, ki se udeleži dogodkov, na katerih poteka
fotografiranje in snemanje, ne želi, da se njegova prisotnost
snema/fotografira, se na dogodek prijavi na način, da na svoji napravi
onemogoči kamero oziroma izpis osebnih podatkov na zaslonu, za kar je
odgovoren vsak posameznik sam.
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