
 

 

 

INFORMACIJE O SKUPU 

Datum i vrijeme održavanja 

Četvrtak, 30. siječnja 2020. godine  

10.00 – 17.30 sati (početak registracije u 9.00 sati) 

Mjesto održavanja 

Amadria Conference Park, Opatija 
https://www.amadriapark.com/conference-park-25-7/ 

Prijava sudjelovanja 

Sudjelovanje se prijavljuje na poveznici ili na web 
stranicama Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“ 
Lovran. 

Stručno usavršavanje 

Sudjelovanje na Skupu će biti prijavljeno 
strukovnim komorama kao oblik stručnog 
usavršavanja. 

Servisne informacije 

Sudjelovanje na Skupu je BESPLATNO. 

Sudinicima Skupa osigurani su radni materijali, 
dva osvježenja u pauzama i ručak. 

Organizator Skupa 

Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran 

    

   

 

 

Suvremeni pristupi obitelji 
u socijalnoj skrbi 

Stručni skup, Opatija, 30. siječnja 2020. 

https://www.amadriapark.com/conference-park-25-7/
https://www.amadriapark.com/conference-park-25-7/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqJUqgNqZoWFEFV19mtk6c1oUyu12NyObBVg55AO8n16qw0g/viewform?vc=0&c=0&w=1
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  O Stručnom skupu 

Ovogodišnji Skup ima naziv „Suvremeni pristupi obitelji u 
socijalnoj skrbi“, a predviđeni Program Skupa obuhvaća 
teme o aktualnim izazovima alternativne skrbi za djecu, 
prevenciji institucionalizacije i intervencije u obiteljskom 
okruženju, izazovima suvremenog roditeljstva te o 
posttraumatskoj podršci mladima iz alternativne skrbi.  

U uvodnom dijelu programa, bit će prikazan i kratak 
dokumentarni film o Dječjem domu „Ivana Brlić Mažuranić“ 
Lovran.  

Završni dio skupa obuhvatit će zaključke koji će nam biti 
smjernice za pripremu idućeg skupa, 2021. godine. 

Sudionici Skupa 

Na Skupu očekujemo sudionike iz sustava socijalne skrbi, 
kao i iz područja školstva i obrazovanja.  

 

Iz programa Skupa: 

  

Dobrodošlica 

Poštovane kolegice i kolege, 

Sa zadovoljstovm vas pozivamo na Stručni skup pod 
nazivom „Suvremeni pristupi obitelji u socijalnoj skrbi“ kojeg 
Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran organizira u 
sklopu Projekta „Osmijeh – Podrška procesu 
deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i 
mladih“.  

Ovogodišnji Stručni skup prvi je od tri skupa predviđena 
Projektom koji se provodi u razdoblju od 2019. do 2022. 
godine, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog 
socijalnog fonda. Organiziramo ga s ciljem osnaživanja 
izvaninstitucijske podrške djeci i mladima bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi te njihovim obiteljima.  

Skup će biti održan u Opatiji, 30. siječnja 2020. godine u 
vremenu između 10.00 i 17.30 sati. Više informacija 
donosimo u nastavku letka, te se nadamo vašem dolasku i 
korisnom i ugodnom boravku na Skupu. 

Suzana Mravinac 

Ravnateljica Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran  

Aktualni izazovi alternativne skrbi za djecu 

predavanje Branke Sladović Franz sa Studijskog 
centra socijalnog rada Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

Prevencija institucionalizacije – intervencija u 
obiteljskom okruženju 

okrugli stol na kojem sudjeluju predstavnici Doma 
za djecu Zagreb, Doma za odrasle osobe Turnić 
Rijeka, SOS Dječjeg sela Hrvatska i Dječjeg doma 
„Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran 

Izazovi suvremenog roditeljstva 

predavanje Ane Marije Španić iz Poliklinika za 
zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 

Posttretmanska podrška mladima iz 
alternativne skrbi 

Izlaganje Maje Malčić iz Udruge Igra u Zagrebu 

 

 

 


