КОНКУРС ЛИКОВНИХ И ЛИТЕРАЛНИХ РАДОВА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА И
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА

Поштовани,
XXIII НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА, као манифестација свеукупних годишњих активности
за очување и унапређење оралног здравља становништва Србије, у организацији Института за
јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић Батут» и Стоматолошког факултета Универзитета у
Београду, ове године се организује од 13. до 19. маја, са поруком

«ЗДРАВИ ЗУБИ ЗДРАВ ЖИВОТ»
Циљеви НЕДЕЉЕ ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА су:
· да се привуче пажња јавности на значај здравља уста и зуба, као важне компоненте општег
здравља, · да се информише становништво о методама за спречавање оралних болести и
пружи подстицај за њихову широку примену, · да се мобилишу сви сегменти друштва да
према својим обавезама и могућностима дају допринос промоцији, унапређењу и очувању
општег и посебно оралног здравља и - да се мотивишу доктори стоматологије да
примењују интегрисани приступ у терапији оралних болести
Носиоци ових активности за територију сваке општине су службе стоматолошке
заштите Домова здравља и Заводи за јавно здравље са територије округа, уз активно
учешће приватне стоматолошке праксе.
НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА је период када се интензивирају активности на промоцији
здравља уста и зуба које се спроводе током целе године.
Предшколске установе могу да доставе по три најбоља ликовна рада у категорији
предшколски узраст и школе по три најбоља литерарна и ликовна рада у категорији ученика
узраста I-IV разред основне школе и V-VIII разреда основне школе , Заводу за јавно здравље
Лесковац до10.маја 2013. године, на адресу: Завод за јавно здравље Лесковац, Центар за
промоцију здравља, ул.Максима Ковачевића бр. 11, Лесковац, са назнаком „За конкурс“.
Радове је потребно обележити тако да буде јасно истакнуто име и презиме ученика, разред
који похађа и име наставника, пуна адреса и телефон школе/вртића, а одабрати технику
ликовних радова такву да се приликом транспорта не оштете.
Ликовни радови би требало да буду достављени на папиру формата 35 пута 50 цм.
Најбољи ликовни и литерарни радови биће изабрани на нивоу округа, а затим достављени
Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ где улазе у конкуренцију за
избор на републичком нивоу.
С поштовањем,

Окружни координатор промоције здравља
Прим др Вања Илић

