
                                                                          

Drugi međunarodni znanstveni skup 

"Dijete u fokusu - multidisciplinarni pristup"  

(online)  

Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i znanstvenike koji rade s djecom i na 
zaštiti dječjih prava, da sudjeluju na Drugom međunarodnom znanstvenom skupu 
"Dijete u fokusu - multidisciplinarni pristup", koji će se održati online u terminu:  

7. i 8. listopada 2021.  
u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

 

 

 

Cilj konferencije je razmjena suvremenih znanja i načina prevladavanja izazova s kojima se djeca 

suočavaju stavljanjem posebnog naglaska na multidisciplinarni pristup u prevladavanju 

trenutne COVID-19 pandemijske krize. Konferencija će također raspravljati o potencijalnim 

predrasudama i strahovima u vezi s profesionalnim radom s djecom, kao i poticati stjecanje i 

razvoj novih ideja i metoda u multidisciplinarnom pristupu djeci.  



PREDSJEDNICA PROGRAMSKOG VIJEĆA 

Doc. dr. Anita Begić, Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNICE PROGRAMSKOG VIJEĆA 

Doc. dr. Ilija Krišto, Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

 

ČLANOVI PROGRAMSKOG VIJEĆA 

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, RH 

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, RH 

Prof. dr. sc. Irma Kovčo-Vukadin, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, RH 

Lilja Cajvert, Senior Lecturer in Social Work Sveučilište Gothenburg, Švedska 

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, RH 

Prof. dr. sc. Iko Skoko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH 

Prof. dr. sc. Jana Mali, Fakulteta za socijalno delo, Sveučilište u Ljubljani, SLO 

Izv. prof. dr. sc. Natalija Perišić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu SRB 

Izv. prof. dr. sc. Nataša Stanojkovska Trajkovska , Filozofski fakultet Univerzitet sv. Ćirila i Metoda u 

Skoplju, RSM 

Izv. prof. dr. sc. Irena Musa, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH 

Izv. prof. dr. sc. Anita  Blagojević, Pravni fakultet  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, RH 

Izv. prof. dr. sc. Davorka Topić-Stipić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru BiH 

Doc. dr. sc. Tihana Novak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet , Sveučilište u Zagrebu, RH 

Doc. dr. sc. Borjana Miković, Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu BiH 

Doc. dr. sc. Draško Gajić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banja Luci , BiH  

 

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG VIJEĆA 

Gordana Horvat -  Pravni fakultet  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, RH 

Maja Nižić - Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

Tanja Penava - Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

Marijan Tustonja - Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

Dragana Stanić - Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

Antonija Novak - Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

Anđelka Čuljak - Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

Ivan Lapajne - Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, BiH 

  



 

Drugi poziv za radove - Drugi međunarodni znanstveni skup 
"Dijete u fokusu - multidisciplinarni pristup" 
 
 
Opće informacije 
 
Ovim putem upućujemo poziv znanstvenicima koji rade s djecom i na zaštiti dječjih prava da sudjeluju na 
Drugom međunarodnom znanstvenom skupu „Dijete u fokusu - multidisciplinarni pristup“, koji će se 
održati 7. i 8. listopada 2021. online na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 
 
Cilj konferencije je razmjena suvremenih znanja i načina za prevladavanje izazova s kojima se djeca 
suočavaju stavljanjem posebnog naglaska na multidisciplinarni pristup u prevladavanju trenutne 

pandemijske krize COVID-19. Konferencija će također raspravljati o potencijalnim predrasudama i 
strahovima u vezi s profesionalnim radom s djecom, kao i poticati stjecanje i razvoj novih ideja i metoda 
u multidisciplinarnom pristupu djeci. 
 
Tema konferencije 
 
Znanstveni skup pokušat će dati odgovore na sljedeća pitanja s naglaskom na vrijeme pandemije COVID-
19: 
 
1. Kako pandemijska kriza utječe na dječja prava? 
2. Kako zaštititi djecu i reagirati na fenomen cyber bullying u novom modernom vremenu? 
3. Kako razumjeti mentalno zdravlje djece? 
4. Kako različiti terapijski pristupi (medicinski, socijalni, psihološki, obrazovni) mogu poboljšati oporavak 
nakon traumatičnih iskustava? 
5. Kako se profesionalci nose sa stresom u radu s djecom? 
 
  
Poziv za radove i teme 
 
TEMATSKI PANELI: 
· Socijalni rad s djecom u vrijeme pandemije COVID-19: Obiteljsko-pravna zaštita djece, Djeca s 
poteškoćama u razvoju, Djeca žrtve nasilja, Djeca bez roditeljske skrbi, Marginalizirana djeca 
· Poremećaji ponašanja kod djece i rad s djecom u vrijeme pandemije COVID-19: Djeca u kontaktu sa 
zakonom, Izazovi odgoja i obrazovanja djece 
· Djeca i mentalno zdravlje s naglaskom na COVID-19 razdoblje: Dječja psihologija, Dječji psihijatrijski 

poremećaji, Psihološko-psihijatrijska dijagnostika, Terapijski pristup, Prevencija 
· Djeca i mediji za vrijeme pandemije COVID-19 
 
Sažetak dostaviti na dva jezika (hrvatski i engleski). Ključne riječi (do 5 do 7 riječi). Prilozi za pojedinačno 
izlaganje u radu trebaju sadržavati prijedlog od najviše 250 riječi ili manje, koji sadrži sljedeće 
informacije: uvod u istraživačka pitanja, opis metoda, rezultata, kratka rasprava i implikacije. Za prijavu 
nije potreban referentni popis. 



 
Sažetak je dio prijavnice i u sklopu prijave ga je potrebno napisati. 
 
Važni datumi i informacije 
 
· Načini prezentacije: simpozij, radionice, poster prezentacije 
· Organizator konferencije: Odjel za socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 
· Datum konferencije: 7.-8. Listopada 2021 
 
Važni datumi: 
 
1. Prijava i slanje sažetka do 31. srpnja 2021. - na e-mail dijeteufokusu@ff.sum.ba 
2. Obavijest o prihvaćanju podneska poslat će se do 10. kolovoza 2021. 
3. Podnošenje cjelovitih radova do 25. rujna 2021. 
 
Program konferencije i raspored prezentacija bit će poslani do 30. rujna 2021. Detaljan program 
konferencije bit će pravovremeno poslan svim sudionicima putem e-pošte i bit će objavljen na web 
stranici Filozofskog fakulteta https: / / ff.sum.ba/hr/node/24227 
 
Prijave i sažeci šalju se na sljedeću e-adresu: dijeteufokusu@ff.sum.ba 
 
Naknade za konferenciju 
 
Kotizacija za autore koji dostavljaju radove iznosi 100,00 konvertibilnih maraka (naknada za rane prijave 
do 20. kolovoza 2021.), nakon čega će kotizacija iznositi 120,00 konvertibilnih maraka. Kotizacija za 
sudionike bez izlaganja rada i pisanog rada iznosi 80,00 konvertibilnih maraka (za naknade plaćene do 
20. kolovoza 2021.), nakon toga je kotizacija 100,00 konvertibilnih maraka. Naknada za konferenciju za 
strane sudionike iznosi 50,00 eura (za naknade plaćene do 20. kolovoza 2021.), nakon čega će kotizacija 
iznositi 60,00 eura. 
 
Naknada za plaćanje uključuje: Sudjelovanje na konferenciji; Potvrda o sudjelovanju; Zbornik radova s 
konferencije.  

Detaljne upute za plaćanje možete pronaći na: https://ff.sum.ba/hr/node/24227 

 
Više informacija 

 
Dodatne informacije i svi obrasci dostupni su na: https://ff.sum.ba/hr/node/24227 

 
Radujemo se vašoj registraciji i sudjelovanju na konferenciji. 

 
Lijep pozdrav! 

 
Programski i organizacijski odbor konferencije! 
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