Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)
poziva Vas na peto predavanje i raspravu u okviru ciklusa
„Članovi za članove i zainteresiranu javnost“
koje će se održati
14. studenoga 2017. od 14:00 do 15:30 sati
na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

Suradnjom do mreže rane intervencije u djetinjstvu
Tribine u ovoj akademskoj godini bit će usmjerene upoznavanju pružatelja usluga te kritičkom
propitivanju stupnja koordinacije i integracije usluga iz rane intervencije kroz predstavljanje pružatelja
usluga iz različitih sektora (socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja), od ustanova do privatnih inicijativa.
Cilj nam je aktivirati sve zainteresirane na raspravu i promišljanje kakav sustav imamo i kakav
želimo. Zato će sva predavanja uz prikaz rada pružatelja i povijest njihovog nastanka prikazati kako
obitelji s djecom rane dobi s razvojnim rizicima i teškoćama dolaze do njih, što poduzimaju za
najranjivije skupine (one s kombinacijom bioloških i socijalnih rizika i teškoća i socijalno ugrožene), s
kime i kako surađuju, kako izgleda mreža rane intervencije iz njihove perspektive, gdje leže rizici za
kvalitetu usluga u sustavu rane intervencije te kako unaprijediti sustav rane intervencije u djetinjstvu.

Prvi prikaz priredit će Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb.
Predavači su:
 Darija Udovičić Mahmuljin, ravnateljica
 Marijana Konkoli Zdešić, voditeljica programa Rana intervencija u djetinjstvu
 Mirjana Marojević, socijalna radnica
Mali dom – Zagreb je gradska ustanova socijalne skrbi koja djeluje kao dnevni centar za
rehabilitaciju djece i mladeži, koja kroz svoje programe Rane intervencije i Dnevnog edukacijskorehabilitacijskog programa svakodnevno pruža usluge više od 120-ero djece s utjecajnim višestrukim
poteškoćama i njihovim obiteljima, a kroz programe Transdisciplinarne procjene i Savjetovanja godišnje
obuhvaća više od 400 djece, dok kroz Edukacijski centar nova znanja iz područja rada s djecom s
teškoćama godišnje stječe oko 100-tinjak stručnjaka iz Hrvatske i zemalja regije.

Raspravu će moderirati prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić.
Ulaz je slobodan.

