
 
 
 
 
 
 

 

Užívání návykových látek a další 
formy rizikového chování mezi 

mládeží: ESPAD 2015  

Mgr. Pavla Chomynová 
12. 12. 2017  13-15 hodin 

 

Seminář přináší přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti kouření tabáku, 
konzumace alkoholu a zkušeností s užíváním nelegálních drog, trávení času 
na internetu, hraní počítačových a hazardních her u české mládeže 
sledovaných prostřednictvím studie ESPAD v roce 2015. Situace a trendy 
v ČR budou prezentovány v kontextu situace v ostatních evropských zemích 
a blíže budou diskutovány možné příčiny změn, ke kterým v posledních letech 
dochází.  

 
 
 
 

 
 
 

akreditováno ČAA 

 

Seminář proběhne v prostorách ambulantní léčby  

(vchod z Anastázovy ulice) 

Účastnický poplatek 100,- Kč 
Prev-Centrum, z.ú.,  

Meziškolská 1120/2, Praha 6, 
Tel.: 242 498 334, GSM:  777 161 133, 

E-mail: nzdm@prevcentrum.cz,  
www.prevcentrum.cz 

 

} 

mailto:nzdm@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz/
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