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Plenarna predavanja 

 

1. Prof. dr. Dubravka Hrabar, red. profesorica u trajnom zvanju, predstojnica Katedre 

za obiteljsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta Zagrebu  

Tema: Prava djece pred suvremenim izazovima – djeca kao cilj ili kao sredstvo? 

 

2. Irma Kovčo Vukadin, red. profesorica u trajnom zvanju, Edukacijsko-rehabilitacijski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

Tema: Cyberbullying u novom normalnom vremenu – globalna i regionalna 

perspektiva   

 

3. Prof. dr. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba  

Tema: Između dvije vatre – dijete u razvodu roditelja 

 

4. Lilja Cajvert, Senior Lecturer in Social Work, Department of Social Work, Göteborg 

University 

Tema: Procesna supervizija stručnjaka koji rade s djecom, mladima i obiteljima 

 

Dubravka Hrabar  

 

Na Pravnome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1979. godine, magistrirala 1986., a doktorirala 

1991. obranivši doktorsku disertaciju Prava djece u porodičnim odnosima. Po završetku studija 

bila je sudačka pripravnica, a od 1980. zaposlena je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (na Katedri 

za obiteljsko pravo asistentica od 1987., docentica od 1992., izvanredna profesorica od 1997., 

redovita profesorica od 2001., redovita profesorica u trajnom zvanju od 2007.). Od 2001. godine 

bila je predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo, a od 1998. 

predstojnica Katedre za obiteljsko pravo. Dekanica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

bila je ak. god. 2015./16. i 2016./17. Od 2005. do 2009. predsjednica, a od 2009. do 2013. 

članica je Matičnog odbora za društvene znanosti – polje prava Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i športa. Bila je članicom i/ili voditeljicom radnih skupina različitih ministarstava  

Republike Hrvatske za izradu niza zakonskih prijedloga i propisa (Obiteljski zakon, medicinski 

zakoni, Zakon o pravobranitelju za djecu, Etički kodeks istraživanja s djecom, ocjena programa 

spolnog odgoja u školama, zakona za primjenu Haške konvencije o otmici djece, izmjena 



Kaznenoga zakona, izmjena Zakona o suzbijanju diskriminacije itd.). U jednom mandatu bila 

je članica Vijeća za djecu pri Državnom zavodu za zaštitu obitelji, materinstva  i mladeži, u tri 

navrata članica delegacije RH za obranu izvješća o pravima djeteta (te glavna stručnjakinja u 

izradi Prvoga izvješća o stanju prava djece u RH) pri Odboru za prava djeteta u Ženevi i u 

nekoliko Vladinih radnih skupina (za izradu nacionalnog programa za Rome, za zaštitu djece i 

mladeži od štetnog utjecaja medija itd.). Tijekom znanstvene karijere boravila je na 

usavršavanju na London School of Economics, Asser Institute – Haag, Nizozemska, te Ludwig-

Maximilians-Universität München, Njemačka. Godine 2000. izabrana je za stalnu vanjsku 

znanstvenu savjetnicu Ustavnog suda Republike Hrvatske. Vanjska je suradnica Hrvatskog 

leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za pravna izdanja te urednica struke „obiteljsko 

pravo“. Objavila je više od 120 radova – znanstvenih i stručnih – kako u domaćim, tako i u 

stranim publikacijama. Sudjelovala je na gotovo 70 međunarodnih i domaćih znanstvenih i 

stručnih skupova s vlastitim priopćenjima. Od 2004. do 2012. godine glavna je urednica 

Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2000. godine članica je Akademije pravnih znanosti 

Hrvatske. Članica je Etičkog povjerenstva u izborima zastupnika u Hrvatski sabor  kao i 

Komisije Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et Pax“. Osnivačica je i voditeljica 

Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Prava djece“ na Sveučilištu u 

Zagrebu . Dobitnica je nagrade Vlade RH za životno djelo za promicanje prava djeteta 2005. 

 

Irma Kovčo Vukadin  

 

Prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, socijalna pedagoginja, diplomirala je, magistrirala i 

doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1991. do 

1996. godine radila je kao znanstvena novakinja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a 

od 1996. do 2006. godine bila je zaposlena na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, gdje je 

predavala kriminološke predmete te u nekoliko mandata bila prodekanica za nastavu. Na 

Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Odsjeku za kriminologiju, radi od 2006. godine, gdje 

je bila i pročelnica Odsjeka za kriminologiju te voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje. 

Predsjednica je Etičkog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i glavna urednica 

časopisa Kriminologija i socijalna integracija. Aktivna je u Odgojnom savjetovalištu 

Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Znanstveni su joj interesi u 

području kriminologije, viktimologije i penologije. Objavila je više od 90 znanstvenih i stručnih 

radova te vodila brojne znanstvene projekte i istraživanja i sudjelovala u njima. 

 



Gordana Buljan-Flander  

 

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander klinička je psihologinja, integrativna psihoterapeutkinja, 

sveučilišna profesorica, sudska vještakinja i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih 

Grada Zagreba. Ekspert je Vijeća Europe na brojnim europskim projektima te konzultantica 

UNICEF-a Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Godine 1997. osnovala je 

Hrabri telefon, liniju za zlostavljanu i zanemarenu djecu, a 2002.  inicirala je 

osnivanje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koja je još uvijek jedina 

specijalizirana ustanova za sveobuhvatnu zaštitu zlostavljane i zanemarene djece u ovom dijelu 

Europe. Koordinira, educira i supervizira brojne projekte usmjerene na 

promicanje dobrobiti djece, kao i stručnjake iz institucija koje se bave zaštitom djece. Kao 

sveučilišna profesorica posvećena je prenošenju znanja mladima, predaje na više fakulteta i 

mentorica je doktorskih, magistarskih i diplomskih radova. Educira i mentorira 

studente/edukante u specijalizaciji dječje integrativne psihoterapije. Dobitnica je brojnih 

nagrada za svoj rad: nagrade Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i 

zanemarivanja djece (ISPCAN) multidisciplinarnom timu Poliklinike (2008.), nagrade Grada 

Zagreba za najveća postignuća u teorijskom i praktičnom radu u području psihosocijalne i 

zdravstvene zaštite (2011.), nagrade „Zlatni grb“ Hrvatskoga psihološkog društva (2012.) te 

nagrade „Snježana Biga Friganović“ Hrvatskoga psihološkog društva za poseban doprinos 

njegovoj organizaciji, radu i razvoju (2010.). Od Ministarstva za demografiju, obitelj, mladež i 

socijalnu politiku 2018. godine dobila je nagradu za životno djelo u promicanju dječjih prava, 

a primila je i državnu nagradu za znanost za 2019. godinu. Osim u kliničkom radu izravno s 

djecom i obiteljima, aktivna je i u znanstvenom području. U suradnji sa stručnjacima Poliklinike 

za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Hrabrog telefona organizirala je i provela 

više  nacionalnih istraživanja o izloženosti djece zlostavljanju i zanemarivanju i o njihovoj 

zaštiti. Autorica je i suautorica više desetaka znanstvenih i stručnih radova, jedanaest knjiga, 

kao i brojnih poglavlja u knjigama i sveučilišnim udžbenicima. Predsjednica je Povjerenstva za 

zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize. Već 

40 godina radi s djecom i obiteljima, a u javnosti je prepoznata kao zagovornica promicanja 

dječjih prava, posebno zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja. U podizanju javne svijesti 

o dječjim pravima na život bez zlostavljanja intenzivno surađuje s medijima u Hrvatskoj, kao i 

u susjednim zemljama. 

 

 

 

 

 



Lilja Cajvert  

 

 

Lilja Cajvert socijalna je radnica, Ph. lic., viša predavačica u socijalnom radu, reg. 

psihoterapeutkinja, supervizorica i autorica. Od 1983. godine radi kao supervizorica u Švedskoj 

u terapijskim i drugim  profesionalnim područjima. Od 1988. do umirovljenja 2020. radila je 

kao nastavnica i supervizorica na Odjelu za socijalni rad Sveučilišta Göteborg. Tijekom toga 

razdoblja povremeno je radila u post-konfliktnim  zemljama  u međunarodnim EU projektima.  

Asocijacija supervizora u BiH odgovorna je osigurati da standardi edukacije budu u skladu sa 

standardima definiranima Međunarodnom asocijacijom supervizora Europe (ANSE), kao i 

angažirati kompetentne edukatore i metasupervizora/trenera praktične obuke. Prof. fil. lic. Lilja 

Cajvert iz Göteborga  članica  je Asocijacije supervizora u BiH, a ima 40 godina iskustva u 

vođenju supervizije i edukacije za supervizore na Odsjeku za socijalni rad Sveučilišta u 

Göteborgu. Jedna je od ključnih osoba za uspješnu implementaciju supervizije u sustav 

socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i jedna od osnivačica prvog Odsjeka za socijalni rad u 

Republici Srpskoj, utemeljenog 2000. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj 

Luci. Uza sve to ima iskustvo voditeljice projekta švedske organizacije SIDA, u okviru kojeg 

je organizirana prva edukacija za superviziju u RS i BIH. Posjeduje bogato međunarodno 

iskustvo u edukaciji za superviziju diljem Europe. 

 

 

 

 

 


