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POZIV NA II MEĐUNARODNU BIENALNU KONFERENCIJA USZM O STOP PROGRAMU  
Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi  

u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije 
 
 
 
           Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu mladež, kao 
neprofitna udruga, 10. prosinca 2018. godine u Zagrebu, Hotel Dubrovnik, od 9,00 do 17,00 
sati, će  održati II Međunarodnu bienalnu konferenciju o Stop programu - Prava djece i mladih 
u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije u suradnji sa  
Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba, Gradom Zagrebom, Hrabrim telefonom u sklopu 
projekta AWAY/Alternative Ways to Address Youth/ uz podršku Terre des hommes 
foundation.            
 
  
          Na Konferenciji će svjetski, europski i domaći stručnjaci razmijeniti perspektive na 
području maloljetničkog prava, a koji će 150 sudionika stručnjaka zainteresirati i uključiti u 
promociju alternativnog pristupa u funkciji zaštite zajednice, prevencije kriminaliteta djece. 
  
 
         Međunarodni govornici su:  predsjednik Nacionalne Udruge sudaca za mladež i obiteljskih 
sudaca SAD-a,  Antony Capizzi, voditeljica Odjela za prava djece EU agencije za osnovna ljudska 
prava  Astrid Podsiadlowski, Predstavnica UN komiteta za prava djece  Renate Winter,  
Predstavnica Europske komisije, DG JUSTICE, Ingrid Breit te   predstavnica  organizacije Terre 
des hommess  Viki Sebhelyi. 
 
 
 Domaći stručnjaci su: doc.dr.sc. Anja Mirosavljević,Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko 
rehabilitacijskog fakulteta, docentica na katedri kaznenog prava, doc.dr.sc. Dalida Ritossa, 
Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta u Rijeci, prof.dr.sc. Gordana Flander Buljan, ravnateljica 
Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba i dr.sc.Lana Peto Kujundžić, predsjednica USZM-a. 
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              Budući da podržavate izgradnju demokratskog društva i pravne države, sa 
zagovaranjem prava djece, molimo da svojim stručnjacima, kolegama koji rade s 
maloljetnicima, omogućite da se u što većem broju prijave na Konferenciju  najkasnije do 1. 
prosinca 2018. godine putem web stranice : http://stop-konferencija.com 
 
 
Srdačan pozdrav, 
Predsjednica udruge 
 
dr.sc. Lana Petö Kujundžić, sutkinja za mladež 
Predsjednica odjela za mladež  
Županijskog suda u Zagrebu 
Tel: 385 1 480 11 04 
e-mail: uszm@uszm.hr 
 
 
 

http://stop-konferencija.com/
mailto:uszm@uszm.hr

