Skupaj na poti za Človeka.

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK - SPREJEMNI CENTER NOVO MESTO
V SODELOVANJU Z MESTNO OBČINO NOVO MESTO
VABI NA
STROKOVNI POSVET

»Ali od mladostnikov zahtevamo preveč?«
V TOREK, 7. 6. 2022
OD 9.00 DO 14.30
v atriju Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto
Obdobje epidemije je na vsakogar močno vplivalo. Vsi smo bili postavljeni v novo realnost, ki
pa se je zdela dostikrat nerealna. Mladostniki so bili soočeni s situacijo, ki je zahtevala
njihovo večjo odgovornost, samostojnost, samodisciplino, morda malo bolj poglobljeno
razmišljanje o sebi, soočeni so bili s stresom in zahtevami, ki jim morda niso bili kos... Za dosti
mladostnikov je bilo to preveč obremenjujoče, kar se je odrazilo na različne načine. Od tu
vprašanje ali smo od njih zahtevali preveč? Morda ne... Katere so pravzaprav vrednote
današnjih mladostnikov, kaj je mladostniku dandanes sploh pomembno in kakšna je pri tem
naša vloga oz. namen našega delovanja?

Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca, povezava: https://forms.gle/aTo9fmJyb4rQnv9X9
do četrtka, 2. 6. 2022

Za dodatne informacije smo vam na voljo:
na email: sc.nm@projektclovek.si ali tel: 051 650 459
Posvet je organiziran v okviru projekta Križišče - Mreža programov za mlade, ki ga sofinancira
Ministrstvo za zdravje RS in je brezplačen.
Program je v postopku verifikacije s strani SZS za 0.5 točke.

Predsednica Društva Projekt Človek
mag. Suzana Puntar, univ. dipl. psih.

Skupaj na poti za Človeka.
PROGRAM POSVETA
8:30 – 9:00
9:00 – 9:25

mag. Suzana Puntar, predsednica
Društva Projekt Človek

Sprejem udeležencev
Pozdravni nagovor

Sara Tomšič, podžupanja MO Novo
mesto
9:25 – 9:45
9:45 – 10:25
10:25 – 10:45

10:45 – 11:00
11:00 – 11:45

11:45 – 12:30
12:30 -13:00
13:00 - 14:25

Urška Peterca, univ. dipl. psih.,
Društvo Projekt Človek
Jožica Hrovat, univ. dipl. soc. del.,
Šolski center Novo mesto
Rok Bogataj, predsednik romskega
društva Ternipe

Mladostniki med in po koroni

Niko Okorn: sodelavec Romskega
društva Romano veseli

Projektne aktivnosti z mladostniki
Romskega društva Romano veseli
odmor
Kadar stiska stisne premočno

Mateja Petric, univ. dipl. ped.,
direktorica Posvetovalnice za učence
in starše Novo mesto
Jernej Picelj, Zavod Mavrični
Bojevniki, Novo mesto

Andreja Vukmir Brenčič, svetovalna
delavka, specialistka zakonske in
družinske terapije, Strokovni center
Planina
14:25 14 :30
Zaključek
Moderatorka posveta: Helena Boštjančič Škrlj

Stiske dijakov v času epidemije
Predstavitev projekta MEK PE DOLESTAR!
Preprečevanje zlorabe drog med mladimi
Romi na Dolenjskem

Če ne veš, vprašaj – program in njegovi
rezultati
odmor
Mladostnik in varna navezanost

Zahvaljujemo se vsem našim sofinancerjem, ki omogočajo delovanje programa Društva Projekt
Človek – Sprejemni center Novo mesto:

