Пооштоване и ддраге колегинице и колеге, учесниции симпозијум
ма,
Оввом приликоом желимо да вас обаавестимо о новим планновима везаано за 16. АЛИМС сим
мпозијум којји је
иниицијално био предвиђенн да се одрж
жи у онлајн формату 9-10. децембрра 2020, да би био одлоожен за проллеће
20221. године у ообавештењуу које сте прим
мили директнно али је билоо оглашено и јавно преко интернет стрранице АЛИМ
МС.
Ипак, дозволитте нам да прре него што пређемо на званични деео објаве, каао организатори овог скуупа, али и коолеге
и неретко
н
дугоогодишњи кввалитетни и драги сараддници изразиимо бригу и наду да сте изузетно теежак периодд који
је за нама усппели да изддржите уз што
ш је мањее личних и професиона
п
алних уступаака. Да сте сви ви, и ваши
в
м
и дда сте очуваали не самоо физичко здравље
з
неего и
најјмилији, доббро и безбеедно колико год је то могуће,
опттимистичан дух и континнуитет рада у овим лошиим временим
ма препуним
м неочекиванних изазова који поврх ссвега
и ттако дуго траају.
Верујем да стее упознати и са напорим
ма које АЛИМ
МС предузима како би процес
п
зашттите здрављ
ља становниш
штва
Републике Срббије, пре свеега кроз массовну имуниизацију вакцинама протвв COVID-19, али и на друге начинее био
штто ефикаснијји а јавноздрравствени иинтереси стаављени у пррви план. То нажалост пподразумеваа да многе ддруге
акттивности сттављамо у статус чекаања па је тако и са нашим траадиционалниим симпозијјумом, који смо
опттимистично најпре одлоожили за март-април текуће године, али смо сввесни да је и тај провиззорни времеенски
окввир преамбиициозан, наррочито када се има у видду константаан ангажманн кључних оссоба у АЛИМ
МС на ургенттним
поссловима изддавања дозввола за вакццине, али и фармако оддносно вакцииновигиланцце, међунароодне сарадњ
ње и
поссебно односса са јавношћћу, а такође се интезивнно ради и на медицинскиим средствима и другим пословима..
Конначно, имајуући у виду сккорашње поодатке о повеећању бројаа заражених и хоспиталиизованих граађана, бојим
мо се
да нас и поредд изузетно усспешне имуннизације у Републици Сррбији, очекујје још један период у којјем ћемо морати
да се фокусиирамо на акктивно супрростављање коронавирусу, што поодразумева како додаттна ограниччења
АЛИМС у различитим асспектима њееног рада.
креетања, али и додатне заахтеве премаа пре свега А
Све то заједно нас наводди на закљуучак да се симпозијум,, који желим
мо да органнизујемо у ддуху и на нивоу
преетходних, м
мора дефинитивно оддложити за јесен овее године. Ми
М ћемо свакако
с
паж
жљиво праатити
епиидемиолошкку ситуацијуу и потрудитти се да кадда се смањи интензитеет и фокус ррада у АЛИМС у складду са
преепорукама нна нивоу целле државе и ми кренемоо да планирамо наш скууп по моделлу који тада буде на снаази –
билло у компллетно онлајнн или мешовитом модделу са деллимичним пприсуством слушалаца уз поштоввање
адеекватних меера. Подразумева се како све пплаћене коттизације насстављају даа важе а ппотрудићемоо се
максимално даа коначни пррограм који ббудемо заједдно осмислиили достигнее исти ако нее и већи ниво од планирраног
за крај прошлее године, какко у погледу високих звааница и еминнентних преддавача, такоо и у односу на актуелноост и
љати баланнс између врло практтичних облаасти важнихх за
атррактивност тема. Темаа – које ћее представљ
сваакодневни рад
р компаниија – клијенаата агенцијее, али и онних које се односе на континуиран
к
ну борбу против
CO
OVID-19 панддемије па и успехе
у
на тоом плану, прее свега у Сррбији, али и ддругим земљ
љама.
Поосебно бисмоо нагласили да иако је м
могуће да се изврши реф
фундација ноовца, апелујеемо да то нее чините уколико
плаанирате да ипак на крајју учествујетте у једном по свему неесвакидашњем, може сее рећи и једиинственом скупу
с
каккав ће бити 16. Симпозијум АЛИМС
С. Не само ззато што биисте избеглии дуплиране банкарске трошкове
т
свваког
учеесника односно сваке поојединачне котизације ддо којих би ддошло приликом трансаакција како пповраћаја таако и
понновне уплатте већ пре сввега због тогга што желиимо да заједно са нама вверујете да ће скуп којии будемо зајеедно
ствворили, ви ккао учесниции и ми као оорганизатоори: Привреддна комора Србије, удрружења INOVIA и Genezzis и
АЛ
ЛИМС, а уз свесрдну поддршку техниччког организатора Oktoppod travel… бити
б
нешто зза памћење.
Моолимо вас даа пре свега чувате себее и своје блиижње, да раддите на бољ
љитку животаа на свим поољима и виддимо
се ускоро. Какоо са новим нацртом
н
програма, који ннајављујемоо пре ускршњ
њих и првомајски празниика, а затим и на
мом симпозијуму, на коојем ћемо, ууверени смоо, заиста и ппослати порруку вере и наде, али и чињеница које
сам
говворе у прилоог поруке сим
мпозијума одд које не одуустајемо – кооначне победе над коронавирусом!

