Poštovane kolegice i kolege, poštovani suradnici!
Pozivamo vas na III regionalni simpozij koji će se povodom Svjetskog dana socijalnog rada održati
u Varaždinu (Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1), dana 17. ožujka 2017. godine, u vremenu
od 9.30 do 17.00 sati .
Svjetski dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u ožujku, a ove godine
pada na dan 21. ožujka. Tema obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada ove godine je
„Promicanje održivosti zajednice i okoliša“ i u skladu je s Globalnim planom za socijalni rad i
socijalni razvoj. Kroz ovu temu želi se potaknuti zajednički rad Međunarodne udruge socijalnih
radnika, Međunarodnog udruženja škola socijalnog rada i Međunarodnog vijeća za socijalnu skrb
kako bi utjecale na međunarodne, regionalne i lokalne politike, vladine akcijske planove, te
istaknuti vrijednost i doprinos koje socijalni radnici čine svakodnevno diljem svijeta.
Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije organizira III regionalni simpozij u suradnji s
Društvom socijalnih radnika Međimurske županije, Udrugom socijalnih radnika Koprivničkokriževačke županije i Društvom socijalnih radnika Krapinsko-zagorske županije.
Cilj održavanja III regionalnog simpozija je daljnje jačanje i afirmacija profesije socijalnog rada u
području zaštite i promicanja održivog razvoja zajednice te isticanje primjera dobre prakse koju
socijalni radnici svakodnevno provode u različitim područjima svojeg rada. Cilj održavanja skupa je i
senzibiliziranje javnosti za potrebe svih ranjivih skupina i za njihovo uključivanje u život zajednice te
unapređivanje međuresorne suradnje.
O ovoj temi govorit će predstavnici Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu, predstavnici
strukovnih udruga, socijalni radnici i korisnici naših usluga, a ujedno će to biti i prilika za
razmjenu iskustava i iznošenje primjera dobre prakse.

PRIJAVA
Prijava sudionika je obvezna.
Rok za prijavu je petak , 3. ožujka 2017. godine.
Prijavnicu možete ispuniti putem prijavnog obrasca, elektroničkim putem:
https://goo.gl/forms/Q0wujg8DQOBctzfw2
KOTIZACIJA
Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u svim aktivnostima III regionalnog simpozija, ručak i
osvježenje u pauzama.
Kotizacija: 200,00 kuna, a za članove udruga socijalnih radnika je 150,00 kuna .
Pozvani izlagači ne plaćaju kotizaciju.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije, IBAN:
HR8323600001101739232.
Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti Udruzi socijalnih radnika Varaždinske
županije putem fax-a ili e-maila.
Podaci za kontakt su:
e-mail: socijalniradnici.vz@gmail.com
antonija.maltar@socskrb.hr
ivancica.koren@socskrb.hr
telefon: 098 959 0789, 098 904 2007
fax: 042 613 601.
BODOVANJE
Održavanje skupa prijavit će se Hrvatskoj komori socijalnih radnika radi bodovanja stručnog
usavršavanja u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere
stručnosti.
Svim prijavljenim sudionicima će se uručiti potvrde o sudjelovanju.

