IV. ročník mezinárodní konference

Primární prevence rizikového chování
„Střetávání racionality a ideologie“
společně organizuje

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. lékařská fakulta a VFN, Univerzita Karlova v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
Katedra pedagogické a školní psychologie PedF Univerzity Karlovy v Praze
ve spolupráci s partnery
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Český adiktologický institut, o. s.
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Katedra psychologie FF UP Olomouc
A.N.O. – Asociace nestátních organizací
Sdružení SCAN o.s.
Časopis Adiktologie
Časopis Prevence

Místo konání:

Termín konání:

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1
(stanice metra A - Staroměstská)

26. – 27. listopadu 2007

Zaměření konference:
Konference navazuje na předchozí ročníky konference pořádané v letech 2004, 2005 a 2006.
Konference bude zaměřena na společnou obecní část, koncepční předpoklady pro úspěšnou primární
prevenci, i prakticky, s alternativní volbou workshopů na jednotlivá témata.
Hlavním tématem konference je vztah mezi racionálním a ideologickým přístupem v primární prevenci.
Smyslem tohoto konfrontačního tématu je vytvořit atmosféru pro diskusi o tématech efektivity
preventivních metod a přístupů, průkaznosti a evidenci této efektivity apod. Snahou je otevřít širší diskusi
nad tím, proč odborná obec tak málo využívá poznatků moderního výzkumu v prevenci, proč se někdy
stále můžeme v praxi setkat s používáním metod a nástrojů, které jsou prokazatelně neefektivní či
dokonce kontraproduktivní, a proč je prevence dodnes tak výrazně kontaminována ideologickým
přístupem a vědecky nepodloženými tvrzeními a předpoklady. Součástí diskuse a prezentací by mělo mj.
být téma politizace primární prevence a ekonomicko-politických důsledků medializace ideologicky
laděných tvrzení.
Programový výbor konference očekává příspěvky zaměřené teoreticky (teorie a koncepce) i prakticky,
nebo kasuisticky. Příspěvkům z praxe (kasuistiky, příklady dobré praxe) bude v programu vyhrazen
speciální prostor. Snahou programového výboru je podporovat různorodost sdělení dle rozdělení
hlavních tématických bloků konference (viz níže).
Hlavní tématické bloky konference:
• agrese a šikana,
• rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,
• poruchy příjmu potravy,
• rasismus a xenofobie,
• negativní působení sekt,
• sexuální rizikové chování,
• závislostní chování (adiktologie).

Program a aktuální informace ke konferenci: budou zveřejněny na internetových stránkách
www.adiktologie.cz.
Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – bez příspěvku:
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – s příspěvkem:
Zahájení konference:

do 15. listopadu 2007
do 15. října 2007
pondělí 26. listopadu 2007 v 10:00 hodin
(registrace od 8:00 hodin)

Pozn.:
Kapacita konference je omezena a přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny. Na přihlášky či abstrakta
doručená po termínu nebude brán zřetel. Za výběr příspěvků odpovídá programový výbor konference.

Přihlášky a abstrakta:
Přihlášky i abstrakta je možné vyplnit pouze v elektronické podobě na webových stránkách adiktologie –
www.adiktologie.cz (na hlavní stránce po kliknutí na oznámení o konferenci je možné vyplnit formulář
přihlášky a abstrakt – na konci článku). V případě technických komplikací, prosím, neváhejte
a obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.
Konferenční poplatky:
Konferenční poplatek zahrnuje vytištěný program konference, knihu abstrakt, drobné občerstvení
v průběhu konference (káva, čaj, chlebíčky atd.) a večerní program. Poplatek nezahrnuje ubytování ani
hlavní stravu (obědy a večeře).
Výše poplatků byla stanovena na 400,- Kč (pro studenty* a důchodce: 300,- Kč) při platbě předem na
účet a při platbě na místě pak 500,- Kč (pro studenty* a důchodce 400,- Kč). Pro účastníky ze Slovenska
možnost hradit poplatek na místě bez navýšení.
*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti – prosím o předložení průkazu (ISIC nebo jiný)

Přihlášené příspěvky na konferenci nejsou honorovány (kromě vyžádaných příspěvků). Přednášející jsou
osvobozeni od placení registračního poplatku.
Bankovní spojení:

Sdružení SCAN
Komerční banka a.s., expozitura Tišnov
Komenského 24, 66101 Tišnov
IČ: 265 154 31
Číslo účtu:
354 827 940 277/ 0100
IBAN:
CZ6401000000354827940277
Variabilní symbol:
222007
Konstantní symbol:
0308
Specifický symbol:
uvádějte prvních 8 čísel
rodného čísla nebo IČ
Do sdělení pro příjemce prosím pište heslo:
„PPRCH 2007“

Pozn.:
Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o platbě konferenčního poplatku. Při
nepředložení dokladu o platbě (složenkou či kopií výpisu z účtu) budeme po účastníkovi požadovat zaplacení konferenčního
příspěvku na místě.

V případě odhlášení se z konference (prostřednictvím emailu na konference@adiktologie.cz) nejpozději
10 pracovních dní před začátkem konference, Vám zaplacený poplatek zašleme zpět.
Akreditace konference (podané žádosti o akreditaci):
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
Česká lékařská komora
Asociace klinických psychologů ČR
Česká asociace sester
Ubytování:
Zabezpečují si účastníci konference sami, seznam doporučených ubytovacích zařízení je k dispozici na
webových stránkách www.adiktologie.cz
Doprava:
Pro motorizované i nemotorizované účastníky je plánek popisu cesty ke stažení na webových stánkách
www.adiktologie.cz

24. července 2007

PhDr. Matúš Šucha
Předseda organizačního výboru
sucha@adiktologie.cz
Centrum adiktologie
Psychiatrická klinika, 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze

