______________________________________________________________
A konferencia támogatói:

Tájékoztató
a „Színtérkép 2.” Konferencia megrendezéséről
(első értesítés)
Az SZMI Nemzeti Drogmegelőzési Intézet „Régi-új kihívások a közoktatási intézményrendszerben
zajló drogprevenciós munkában” címmel 2 napos konferenciát rendez a Best Western Hotel Hungária
szállodában, Budapesten. A szervezési feladatokkal megbízott cég: Mediconsult Egészségügyi
Tanácsadó, Szervező és Szolgáltató Kft.
A konferencia időpontja: 2009. március 26-27. (csütörtök, péntek)
A konferencia helye:
1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Megközelítés:
Keleti pályaudvartól gyalog a Rottenbiller utca sarkáig;
Déli pályaudvartól: 2-es Metró Keleti Pályaudvarig;
Nyugati pályaudvartól: 3-as Metró a Deák térig, onnan a 2-es Metró a
Keleti Pályaudvarig.
A konferencia célja, hogy ismét alkalmat teremtsen a közoktatási intézmények munkatársai valamint a
segítő szakmák (prevenciós szolgáltatók, iskolai szociális munkások, gyermek-egészségügyi szolgálat
munkatársai) találkozására és eszmecseréjére.
Sok témát tárgyaltunk már a korábbiakban, beszéltünk a drogprevenció és az egészségfejlesztés elvi,
módszertani hasonlóságáról, különbözőségéről, bemutattuk a prevenciós kínálatot.
Időközben sokat változott a bennünket körülvevő világ, a közoktatási intézmények új problémákkal,
kihívásokkal szembesülnek, időszerű, hogy egy más aspektusból is eszmét cseréljünk és kiderítsük,
hogy milyen sajátosságokkal rendelkeznek azok a prevenciós/segítő beavatkozások, amelyek érdemi
segítséget tudnak nyújtani az intézmények hatékony és zökkenőmentes működésében, valamint
amelyek eredményeképpen egy derűsebb optimistább és önkiteljesítő életet folytató fiatal generáció
felnövekedéséhez tudunk hozzájárulni.

A tanácskozás tervezett témakörei:
Jó gyakorlatok: iskolák és prevenciós szolgáltatók egymásra találása;
Eltérő prevenciós szükségletek – eltérő veszélyeztetettségek;
Sajátos nevelésű igényű fiatalok prevenciós szükségletei és a prevenciós válaszok;
Iskolai szervezetfejlesztés – prevenciós tevékenység;
Az iskolai színtéren megjelenő agresszió és a drogprobléma összefüggései - a
prevenciós szervezetek vonatkozó válaszai;
- Akkreditációs folyamat bemutatása és a közoktatási intézmények szakmai szükségletei
Prevenciós kötet bemutatása;
-

A konferencia részletes programját és a visszajelentkezési lapot a 2009. február 10-ig küldjük meg a
Meghívóval együtt.
A konferencián való részvétel ingyenes, a résztvevők – ha szükséges – szállásukról maguk
gondoskodnak.
További információk:
Telefax: (1) 339-37-04
E-mail: mediconsult.kft@chello.hu
Posta: Mediconsult Kft. 1136 Budapest, Herzen u. 6.
Kérem, hogy a konferencia időpontját jegyezze elő szakmai programjai közé.
Budapest, 2009. január 26.
Dr. Felvinczi Katalin s.k.
igazgató

