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POZIV ZA SUDJELOVANJE NA STRUČNOM SKUPU 
„JE LI SOCIJALNA INKLUZIJA MOGUĆA BEZ 

ZAPOŠLJAVANJA?“ 
 

Šibenik, 22. rujna 2015. 

 

O SKUPU:  
• Organizator stručnog skupa je Centar za socijalnu inkluziju Šibenik. 

• Datum održavanja je 03. i 04. prosinca 2015. u Šibeniku. 

• Mjesto na kojem će se skup održati je Hotel Olympia u Vodicama.  

Stručni skup „Je li socijalna inkluzija moguća bez zapošljavanja?“ namijenjen je osobama koje se u 
svakodnevnom radu susreću s osobama s invaliditetom i drugim ranjivim društvenim skupinama.  

Cilj skupa je upoznati sudionike i razmijeniti iskustva o najnovijim znanstvenim dostignućima i usvojiti 
praktične smjernice iz područja socijalne inkluzije osoba s invaliditetom i drugih skupina u riziku od 
socijalnog isključivanja.  

Stručni skup organizira se u sklopu projekta „Facilitating employment of persons with intellectual 
disabilities through job clubs in Sibenik-Knin County“. Projekt financira EU, a sufinancira UZUVRH.  

Kao pozvani predavači na stručnom skupu sudjelovat će inozemni i domaći stručnjaci iz područja 
Socijalne inkluzije i Zapošljavanja uz podršku, kao i predstavnici ustanova koje se bave zapošljavanjem uz 
podršku. 

TEME: 
Za sudjelovanje je moguće prijaviti radove iz sljedećih područja: 

• Klubovi za zapošljavanje za osobe s invaliditetom i druge ranjive socijalne skupine 

• Zapošljavanje uz podršku 

• Socijalna inkluzija 
• Model lokalnog partnerstva kao metoda unaprjeđenja života članova lokalne zajednice 
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OBLICI SUDJELOVANJA: 
1. Aktivno sudjelovanje: 

a. Usmeno izlaganje 
b. Radionica  

2. Pasivno sudjelovanje 

Uz prijavu je potrebno poslati temu i sažetak usmenog izlaganja. 

Usmeno izlaganje može trajati  15 minuta.  

Radionica može trajati 60 minuta. 

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA: 
1. Sažetak treba biti napisan na hrvatskom jeziku 

2. Opseg sažetka: 250-300 riječi 
3. Font za tekst: Times New Roman 11 pts 

4. Naslove pisati velikim slovima: Times New Roman  12 pts 

5. Navesti ime i prezime autora i koautora 

6. Navesti naziv institucije autora i koautora 

7. Navesti e-mail adrese autora i koautora 

8. Sažetak molimo poslati elektroničkim putem na e-mail adresu: inkluzija.sibenik@si.t-com.hr  

 

ROKOVI: 
Prijave za sudjelovanje primaju se do 30. listopada 2015.  

Obavijesti o prihvaćanju sažetaka bit će poslane do 10. studenog 2015. 

 

TROŠKOVI SUDJELOVANJA I KOTIZACIJA: 
Svim sudionicima biti će plaćeni putni troškovi i ručak, a sudionicima koji dolaze iz udaljenih krajeva i 
smještaj (1 noćenje). 

Za sudjelovanje na stručnom skupu ne naplaćuje se kotizacija. 
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Stručni skup biti će moguće bodovati sukladno Pravilnicima pojedinih stručnih komora  (Hrvatska 
psihološka komora, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska komora socijalnih radnika). 

Svi će sudionici dobiti radne materijale među kojima će biti i sažetci izlaganja, kao i potvrde o 
sudjelovanju. 

 

Poštovani kolegice i kolege, 

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovog skupa, te se odazvati pozivu da svojim aktivnim 
sudjelovanjem pridonesete njegovoj kvaliteti. 
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