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„SZÍNTÉRKÉP
Együttműködési lehetőségek az iskolai egészségfejlesztésben –
kontextuális prevenció”
címmel 2 napos konferenciát rendez a Közép-Európai Egyetem Zrt.
(CEU) Konferencia Központjában.

A konferencia célja, hogy az iskolai egészségfejlesztés/vagy kábítószerügyben
érintett szakemberek és a közoktatási intézmények képviselői számára lehetőséget
biztosítson az utóbbi néhány évben, az utolsó Vészcsengő konferencia óta ritkássá
vált párbeszéd megújítására, valamint, hogy láthatóvá tegye a fiatalok
életvezetése szempontjából kitüntetett színterek működését, a különböző
színterek közötti lehetséges kapcsolatokat. Azt reméljük, hogy a konferencia hozzá
tud járulni az iskolai egészségfejlesztési/prevenciós munka hatékonyabbá
tételéhez, valamint élettel telivé fogja tenni a szakmai szervezetek és közoktatási
intézmények környezetében lévő segítő hálózatok működését.
A konferencia időpontja: 2007. november 16-17.
A konferencia helye:

1106 Budapest, Kerepesi út 87

Megközelítés:
Örs Vezér terétől: a fekete 44-es autóbusszal két megálló
Keleti pályaudvartól: 2-es Metró Örs vezér teréig
Déli pályaudvartól: 2-es Metró Örs vezér teréig
Nyugati pályaudvartól: 3-as Metró a Deák térig, onnan a 2-es Metró az Örs
vezért teréig
A konferencia részletes programja megtekinthető a www.ndi-szip.hu, www.kef.hu,
valamint a www.suliegylet.hu honlapokon.
A konferencián való részvétel ingyenes, a résztvevők – ha szükséges – szállásukról
maguk gondoskodnak. A CEU Konferenciaközpontjában lehetőség van szállás
foglalására. A konferencia résztvevői számára 33 szoba áll rendelkezésre (kétágyas
szoba: 14 700 Ft, egy ágyas szoba: 10 400 Ft reggelivel).

A konferencia helyszíne közelében található egyéb szálláshelyek:
Szálloda: VICTOR APARTMAN
Kategória: * * *
Cím: Budapest, Victor Hugo u. 25-27.
Kétágyas szoba 10 000 Ft (reggeli nélkül)
Szálloda: STAR HOTEL
Kategória: * * *
Cím: 1078 Budapest, István u. 14.
Kétágyas szoba 12 500 Ft (reggelivel)
Szálloda: MÁTYÁS HOTEL
Kategória: * * *
Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107.
Kétágyas szoba 12 500 Ft (reggelivel)
Dominik Panzió
Kategória: * * *
Cím: 1143 Budapest, XIV Cházár A. u. 3.
Kétágyas szoba: 10 000 Ft (reggeli nélkül)
A tanácskozás során lehetőséget kívánunk biztosítani a civil szervezeteknek és a
prevenciós szolgáltatóknak bemutatkozásra, valamint termékeik szolgáltatásaik
ismertetésére, erre a célra kb. 120 négyzetméteres terület áll rendelkezésre. A
kiállítók számára egy asztalt és két széket biztosítunk Saját installáció
elhelyezésére van lehetőség.

1 négyzetméteres kiállítási terület ára
non-profit szervezetek számára:
profit orientált szervezetek számára:

4 000 Ft + Áfa;
15000 Ft + Áfa

A szervezési feladatokkal a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet a: Mediconsult
Egészségügyi Tanácsadó, Szervező és Szolgáltató Kft.-t bízta meg
A szakmai megbeszélésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével lehet.
Telefaxon: (1) 339-37-04
E-mailen: mediconsult.kft@chello.hu
Postán: Mediconsult Kft. 1136 Budapest, Herzen u. 6.
A jelentkezési lapokat 2007. október 12-ig kérjük visszaküldeni a fenti címek
bármelyikére. Miután a konferencia központ befogadóképessége véges, ezért a
jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk. Határidő után érkezett jelentkezési
lapokat nem áll módunkban elfogadni.
A szakmai konferenciára ezúton tisztelettel meghívom és várom jelentkezését.
Budapest, 2007. szeptember 27.
Dr. Felvinczi Katalin s.k.
Igazgató, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

