
Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskom saboru organizira 
 

OKRUGLI STOL 

 
 „ŠTO DONOSI NAJAVLJENA REFORMA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI?“ 

 

u ponedjeljak, 8. studenoga 2021. g. 

 

dvorana Josip Šokčević (Mala vijećnica) Hrvatskog sabora s početkom u 14:00 sati 

 

Program:  

 

Pozdravna riječ Domagoj Hajduković,  

predsjednik Kluba zastupnika Socijaldemokrati 

 

Uvod u temu: 

 

14:10   Josip Aladrović, univ. spec. oec. TBC 

Ministarstvo mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ministar 

 

14:25   prof. dr. sc. Nino Žganec, 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 

14:40    prof. dr.sc. Zoran Šućur,  
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada 

 

14:55   Osvrt predstavnika/ca komora i civilnog sektora  

(vrijeme predviđeno za svako pojedinačno izlaganje je 3 minute): 

 

 Hrvatska komora socijalnih radnika 

 Hrvatska komora socijalnih pedagoga 

 Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora 

 Hrvatska psihološka komora 

 Hrvatska komora medicinskih sestara 

 Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske 

 Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH krovna je 

organizacija osoba s invaliditetom 

 Udruga Pragma, Udruga za  unaprjeđenju kvalitete života mladih i obitelji  

 Udruga Dugine obitelji, udruga LGBTIQ* parova i pojedinaca koji imaju 

djecu, žele imati djecu 

 Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, za poticanje i pružanje podrške 

razvoju i praksi kvalitetnog udomiteljstva djece u Hrvatskoj 

 Udruga Sjena, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s 

invaliditetom 

 Udruga StarKa, udruga za informiranje, širenje i razvoj socijalnih usluga za 

starije 

 



15:45 – 16:00  Pauza za kavu 

 

16:00 – 16:45   Rasprava  

- predstavnici/ce klubova u Hrvatskom saboru  

(vrijeme predviđeno za svako pojedinačno izlaganje je 3 minute) 

- zastupnici/ce u Hrvatskom saboru  

(predviđena replika u trajanju 1 minute) 

 

16:45 – 17:00   Prijedlog i usvajanje zaključaka i završna misao 

 

 

Napomena: Predviđen je direktni prijenos okruglog stola putem YouTube kanala 

Hrvatskog sabora.  

 

Sve informacije dostupne su kod organizatora Kluba zastupnika Socijaldemokrati u 

Hrvatskom saboru,  na adresi elektroničke pošte klub.socijaldemokrati@sabor.hr i na tel: 

01 4569 464.  

 

mailto:klub.socijaldemokrati@sabor.hr

