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VABILO
NA MEDNARODNO ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO NA TEMO
SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI MANAGEMENT (SHM)
V TOREK, 27. 11. 2018, med 9. in 16. uro
Mestna dvorana Voitsberg
Schillerstraße 4, 8570 Voitsberg
Program
•

9.00 Registracija udeležencev

•

9.30 Pozdrav in plenarni del
o

Če možgani zatajijo in psiha noče sodelovati
Nevrološki fenomeni 21. stoletja
univ. prof. Erwin Ott, dr. med., predstojnik Univerzitetne klinike za nevrologijo v Gradcu
in univ. prof. za nevrologijo Eva Körner, dr. med., Univerzitetna klinika za nevrologijo v
Gradcu

o

Služba ali odpoved? Vpliv stresa na delovnem mestu med zaposlenimi zaradi
namere po odhodu iz podjetja v organizacijah brez urejenega varstva za
otroke
doc. dr. Branka Zolak Poljaševič, Univerza v Banji Luki

o

Obremenitev na delovnem mestu – vloga vodij
univ. prof. dr. Paul Jimenez, Univerza v Gradcu

•

11.00 Odmor za kavo

•

11.30 Znanstveni del
o

Pomembnost kakovosti informacij za uporabnika pri iskanju informacij o
zdravstvenih in socialnih storitvah
izr. prof. dr. Borut Milfelner, izr. prof. dr. Aleksandra Pisnik in red. prof. dr. Damijan
Mumel, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

o

Samodistanciranje in

samotranscendenca

–

pogoji

za

samoodločanja
dr. med. Johann Zeiringer, psihoterapevt, specialist psihiater in nevrolog

sposobnost
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o

Samodeterminacija zaposlenih kot dejavnik dobrega počutja na delovnem
mestu
red. prof. dr. Damijan Mumel, doc. dr. Živana Veingerl Čič in izr. prof. dr. Simona Šarotar
Žižek, Univerza v Mariboru

o

Socialne in zdravstvene institucije – (ne)izkoriščeni razvojni potencial regij?
univ. dipl. ekon. Peter Beznec, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

•

13.00

Kosilo

•

14.00

Strokovni del

o

Digitalizacija na področju zdravstvenih in socialnih storitev
Ing. Martin Kahr, NEKOM

o

Škofijska Karitas Murska Sobota in Caritas Steiermark Mitte, Voitsberg
Jasmina Kolbl, koordinatorka za prostovoljno delo (MS) in koordinatorka
regije Sabine Spari (VO)

o

Zaposlitev s prilagoditvami v podpornem delovnem okolju
Lidija Šestak Zorič in Anja Rešeta, Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo

o

Naloge upravnega organa na področju socialnih in zdravstvenih storitev na
regionalni ravni

•

15.00 Okrogla miza
o

Moderator: Rudolf Kahr, vodja projekta REGIO HELP in vodja Hiše življenja Voitsberg

Predavanja v slovenskem in nemškem bodo simultano prevajana.
Informacije o predavateljih bodo dostopne na www.luiii.at oz. www.luiii.si
Ker bomo zagotovili avtobusni prevoz do Voitsberga, vas prosimo za predhodne prijave na
konferenco. Prijave sprejemamo najkasneje do 16. 11. 2018 na elektronski naslov:

ana.sabjan@czr.si
Veselimo se srečanja z vami!

Peter Beznec
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota

