
 

 

 

 

Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj - aktualno stanje i izazovi budućeg razvoja 

Tribina za stručnjake u sustavu socijalne skrbi 26.2.2013. g. u Zagrebu 

Prateći razvoj sustava socijalne skrbi, a potaknuti nizom nedavnih događaja koji su izazvali opravdanu pozornost 

javnosti, tribinom želimo potaknuti širi javni interes za nagomilane i neriješene probleme s kojima se susreću svi 

dionici u socijalnoj skrbi, osobito stručnjaci - socijalni radnici i drugi, različiti korisnici, tvorci i donositelji političkih 

odluka, mediji i šira javnost. 

Socijalna skrb je djelatnost koja je u svakoj razvijenoj zemlji svijeta brižno i planski razvijana i čija je uloga uvijek 

istaknuta kao posebni društveni interes. Organizacija socijalnih službi i lepeza socijalnih usluga promišljena je 

mreža koja čini najsnažniji dio socijalne sigurnosti. U vremenima ekonomskih i socijalnih kriza sustav socijalne 

skrbi ima svojevrsnu ulogu amortizera društvenih nejednakosti i štita od potpunog stradanja dijela najugroženijeg 

stanovništva. U vrijeme ekonomskog i socijalnog prosperiteta razvijena društva ulažu u ovaj sustav s ciljem 

promocije kvalitete života svojeg stanovništva te zaštite i razvoja ljudskih prava.   

Naslijeđeni sustav socijalne skrbi iz razdoblja socijalizma u RH susreo se s izazovom rada u kriznim, ratnim 

uvjetima. Ogroman društveni značaj i doprinos koji su stručnjaci iz ovog sustava dali nikada nije društveno 

valoriziran. Sustav koji se preko ratnih godina modificirao u poslijeratni tijekom devedesetih godina nije ozbiljnije 

unaprijeđen. Reforma sustava socijalne skrbi koja traje još od 2001.g. do sada nije ostvarila željene učinke. 

Posljedica svega jest dovođenje sustava, a osobito stručnjaka koji u njemu djeluju, u apsurdnu situaciju krivaca za 

njegovo nefunkcioniranje. Dobrobit stotine tisuća građana koji se nalaze u položaju korisnika u sustavu socijalne 

skrbi ovisi o osiguranim uvjetima koji će stručnjacima - socijalnim radnicima i drugima omogućiti da se na 

profesionalan i odgovoran način posvete radu. Deseci tisuća osoba s invaliditetom, starih, obitelji bez prihoda, 

nezaposlenih, beskućnika, žrtava zlostavljanja, psihički bolesnih odraslih osoba, osoba s problemom ovisnosti, 

bivših zatvorenika, djece s poremećajima u ponašanju i djece s teškoćama u razvoju, terminalno bolesnih i njihovih 

obitelji kao i brojni drugi korisnici očekuju i imaju pravo očekivati vrhunsku usluga od svojih pomagača.  

Organizatori tribine, Pragma i Sociativa Nova, žele putem ove tribine progovoriti o različitim aspektima ove izuzetno 

važne društvene djelatnosti te problematizirati kako naslijeđene uvjete i probleme tako i očekivane smjerove 

budućeg razvoja. 

Mjesto održavanja: Zagreb, Stara gradska vijećnica, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 

Vrijeme održavanja: utorak 26. veljače 2013. g. od 11 sati 

Program: 

11.00 - 12.00 Uvodna izlaganja 

prof.dr.sc. Nino Žganec, predsjednik udruge Sociativa Nova: „Socijalna skrb RH na prekretnici: obilježja sustava i 

potrebne promjene“ 

Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik, predsjednik Pragme: „Suradnja javnog i neprofitnog sektora u području 

socijalne skrbi“ 

Gordana Stojisavljević, dipl. soc. radnica, Centar za socijalnu skrb Osijek: „Sustav socijalne skrbi iz perspektive 

mladog stručnjaka - mogućnosti za razvoj karijere“ 

mr. Romana Galić, pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba: „Mogućnosti 

i zapreke lokalne i regionalne samouprave u području socijalne skrbi - izazovi za moderan socijalni rad“ 

12.00 - 13.30 Rasprava i zaključci  

Prijavnica za skup je dostupna na www.udruga-pragma.hr, a prijave se primaju do 22. veljače 2013. g.  

http://www.udruga-pragma.hr/
http://sociativa-nova.webnode.com/
http://www.udruga-pragma.hr/

