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Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti si prizadeva združevati, sodelovati ter razvijati skupne projekte
organizacij na področju drog in zasvojenosti pri posameznikih in v družbi ter tudi promovirati koncepte dela
na področju preventive, obravnave zasvojenosti in zmanjševanja škode na lokalni, regionalni, nacionalni in
mednarodni ravni z izobraževanjem, intervencijami in povezovanjem različnih akterjev v skupnosti pri
reševanju izzivov zaradi uporabe drog.
Povezovanje in krepitev vloge organizacij na področju drog in zasvojenosti želimo prikazati in nadaljevati
tudi preko naslednjega dogodka, zato vas

vabimo na
1. konferenco Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti,
ki bo potekala pod častnim pokroviteljstvom
VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

z naslovom

KONCEPT ZMANJŠEVANJA ŠKODE IN KULTURA UŽIVANJA DROG,
ki bo v četrtek, 24. novembra 2016
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, 1292 Ig.
Namen konference je postaviti koncept zmanjševanja škode ob bok drugim obravnavam uporabe drog in
zasvojenosti. Predstavljen bo koncept zmanjševanja škode kot multidisciplinaren pristop obravnave, izkušnje
in dobre prakse organizacij na področju zmanjševanja škode v Sloveniji, odprta pa bo tudi javna razprava
o odnosu med nevarnostmi in koristmi uporabe drog ter o odgovorni uporabi drog, v kateri bodo lahko
sodelovali tako strokovnjaki kot tudi uporabniki in njihovi bližnji. Na konferenci bo predstavljen tudi Akcijski
načrt na področju drog - pregled dosedanjega izvajanja aktivnosti in predlogi za pripravo dokumenta za
naslednje obdobje, saj se trenutni z letošnjim letom zaključuje.

Za udeležence konference je urejeno parkiranje v neposredni bližini centra.
Konferenca je brezplačna.
Prijavite se do ponedeljka, 14. 11. 2016 preko povezave: https://goo.gl/forms/ZpGaz3nHwsCoiuaY2

VLJUDNO VABLJENI!
mag. Žanin Čopi, univ.dipl.soc.del., l. r.
Predsednica Zveze NVO
na področju drog in zasvojenosti
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PROGRAM KONFERENCE
8:30 – 9:00

Prihod udeležencev in registracija
Pozdravni nagovori

9:00 – 9:30

9:30 – 9:50

Mina Paš, Anja Mihevc, DROGART

9:50 – 10:10

Vesna Jug, UP FAMNIT

10:10 – 10:30
10:30 – 10:50

Sabina Zorec, Eva Rogina, STIGMA
Borut Bah, STIGMA

10:50 – 11:10

Luka Mrak, ŠENT

11:10 – 11:25

Odmor

11:25 – 11:45

Anja Mihevc, DROGART

11:45 – 12:05
12:05 – 12:25

Hana Košan, KRALJI ULICE
Natalija Tetičkovič Bogataj,
DROGART

12:25 – 12:45

Ines Kvaternik, Živa Žerjal, NIJZ

12:45 – 13:05

Simona Šabić, DROGART

13:05 – 13:45

Izkušnje z dnevnim terenskim delom z
mladoletnimi rizičnimi uporabniki drog
Ulično terensko delo v centru mesta Ljubljana
Zakaj je tudi zmanjševanje škode na področju
alkohola zelo pomembno? (program Izberi
sam)
Razvoj novih ali redefinicija obstoječih
programov zmanjševanja škode na področju
drog
Testiranje psihoaktivnih snovi - celosten pristop
zmanjševanja škode

Odmor s prigrizkom

13:45 – 14:05

Samo Novakovič, SVIT

14:05 – 14:25
14:25 – 14:45

Rastko Križančič, INNER
Dean Herenda, Zveza NVO na
področju drog in njihove uporabe
Tomaž Koren, Konoplja.org

14:45 – 15:05

Psihoterapija zmanjševanja škode in Sistem
notranje družine: kako poiskati novo službo
odvisniškemu delu osebnosti
Vloga travme v otroštvu in stila starševstva pri
pojavu zasvojenosti od drog
Varna hiša Stigma
Varna soba za injiciranje nedovoljenih drog –
pilotski projekt
Šentovi programi zmanjševanja škodljivih
posledic uporabe drog v Sloveniji

15:05 – 15:25
15:25 – 15:40

SVIT – prostovoljec

15:40 – 16:00

Roman Paškulin, OMI

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Okrogla miza
Okrogla miza

Detoksikacija odvisnih od opiatov in
zmanjševanje škode
Zavestna uporaba drog
Antropologija drog
Osebna uporaba konoplje in gojenje konoplje nevarnosti in priložnosti
Razmišljanja in občutki

Odmor
Jin jang vidik na poti iz zasvojenosti v
svobodomiselnost
Kultura uporabe drog
Akcijski načrt na področju prepovedanih drog:
med vizijo in realnostjo

Program se lahko spremeni zaradi objektivnih razlogov.

Sofinancer dogodka je
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