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V  A  B  I  L  O  

N A   S T R O K O V N O   S R E Č A N J E 
 

»Kako pridobivati in izboljševati kompetence za aktivno vključevanje v trg 

dela in skupnost v različnih življenjskih obdobjih?« 
 

v sredo, 22. novembra 2017 ob 9.30 uri 
velika predavalnica NLZOH, Prvomajska ul. 1, III. nadstropje, Maribor 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje – OE Maribor, kot eden izmed partnerjev Medgeneracijskega 
razvojnega, poslovnega in izobraževalnega središča PRIZMA 50+, organizira 3. regijsko strokovno 
srečanje s področja aktivnega in zdravega staranja. 
  
V luči, pred kratkim sprejete, Strategije dolgožive družbe, želimo podrobneje spregovoriti o 
možnostih pridobivanja dodatnih znanj in veščin/kompetenc za, bodisi lažje in hitrejše vključevanje v 
trg dela, ali za aktivno sodelovanje v skupnosti v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah.  
 
Na srečanju bodo aktivno sodelovali in podrobneje predstavili svoje dejavnosti: 

 Olivera Stanojević Jerković, Milan Stojanović – NIJZ OE Maribor 

 Mateja Prosen – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 Lili Miloševič – Mozaik - društvo za socialno vključenost, so.p. 

 Matjan Cojhter – Zaposlitveni center Avantus  

 Irena Urankar – Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 

 Ana Pleško – Simbioza Genesis, socialno podjetje 

 Zveza društev upokojencev Slovenije 
 
Cilj srečanja je, skozi dosedanje izkušnje, prepoznati ovire in spodbude za aktivnejše vključevanje v 
skupnost oziroma na trg dela ter preveriti obstoječe priložnosti starejših za aktivno udejstvovanje v 
lastnem okolju. Zaključke in predloge sodelujočih bomo zbrali ter o njih tudi javno poročali.  
 
Udeležba na srečanju je brezplačna.  

Vljudno prosimo, da vašo udeležbo sporočite na e-naslov: metka.krebs@nijz.si, najpozneje do 
ponedeljka, 20. 11. 2017. 

S prijaznimi pozdravi! 

 
Predstojnica OE Maribor 
Dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. 
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