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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam zainteresowane osoby do udziału w webinarium pod tytułem „Prezentacja 
i omówienie wyników badań zachowań ryzykownych młodzieży województwa opolskiego”, 
realizowanego w ramach Opolskiego Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Webinarium 
odbędzie się w komunikatorze Zoom w dniu 28 kwietnia 2022 r. w godz. 13:00-15:00. Poprowadzą je 
dr Magdalena Piejko-Płonka oraz dr Michał Wanke - socjologowie z Uniwersytetu Opolskiego.

Zachęcam do udziału w webinarium oraz proszę o przekazanie niniejszego zaproszenia w formie 
elektronicznej wraz linkiem innym zainteresowanym osobom.

Webinarium rozpocznie się częścią wykładową, bez używania kamer i mikrofonów uczestników (będą 
wyłączone przez organizatora). W późniejszej części dyskusyjnej przydatne będą kamery internetowe 
oraz mikrofony.

Uprzejmie informuję, że nie ma potrzeby zgłaszania udziału w webinarium. Aby uczestniczyć 
w webinarium należy wejść na niżej podany link. Link będzie aktywny około 10 min. przed godziną 
rozpoczęcia webinarium oraz w trakcie jego trwania.

Poniżej link, który pozwoli Państwu na udział w spotkaniu:

https://opolskie-pl.zoom.us/j/83201667815?pwd=MkpBcVJleXVlNUhFMHBJVk5MdXNoZz09

Identyfikator spotkania: 832 0166 7815
Kod dostępu: 483196

Do używania aplikacji Zoom potrzebny jest komputer z mikrofonem oraz głośnikami lub 
smartfon, stabilne połączenie z internetem oraz kamerka (jeżeli ktoś z Państwa nie posiada kamerki, 
to będziemy Państwa tylko słyszeć). W przypadku problemów z dźwiękiem lub obrazem proponujemy 
zalogować się jeszcze raz.

Kontakt z organizatorami spotkania możliwy jest pod numerami telefonu 77 444 5509 lub 
504 195 687 oraz emailem j.ruszczewski@opolskie.pl

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że materiały związane z webinariami 
organizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i dotyczącymi profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz problematyki zdrowia psychicznego dostępne są pod 
linkiem: https://dysk.opolskie.pl/index.php/s/vexHM6PosHfnJGe

Ponadto inne materiały dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 
ochrony zdrowia psychicznego – przydatne m.in. dla samorządów – znajdują się pod linkami:

https://bip.opolskie.pl/2016/05/profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-uzaleznien/
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Z poważaniem
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