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Ured  za odnose s javnošću 
 

Zagreb,  29. studenoga 2019.  

 
 

 
U povodu Međunarodnoga dana osoba s invaliditetom 
Sveučilište u Zagrebu 3. prosinca organizira tribinu 

 

U povodu Međunarodnoga dana osoba s invaliditetom, Sveučilište u Zagrebu u 
utorak 3. prosinca 2019. u 11 sati, u auli Sveučilišta, organizira tribinu Osobe s 

invaliditetom – studiranje i zapošljavanje. 

Cilj je skupa pridonijeti osvještavanju javnosti i društva o položaju osoba s 

invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja te senzibilizirati i potaknuti sve dionike 

društva na sustavnu brigu i razvoj sustava podrške pri njihovom zapošljavanju.  

Tribina će započeti uvodnim obraćanjima akademkinje Vide Demarin i prorektora 

za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Miljenka Šimprage, nakon čega će uvodno predavanje pod nazivom Osobe s 

invaliditetom u visokom školstvu i zapošljavanju održati Milica Jovanović, savjetnica 

glavnoga direktora za radne odnose i ljudske potencijale u HUP-u. 

Na skupu će uslijediti panel-rasprava u kojoj će sudjelovati Marijana Žitnik Sedak, 

voditeljica Ureda za studente Sveučilišta u Zagrebu, Zvjezdana Delić, tajnica Društva 

s cerebralnom i dječjom paralizom – Zagreb, Milica Jovanović iz HUP-a i Bojana 
Dražić iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb. Cilj je panel-rasprave 

progovoriti o temama i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom susreću u 

svakodnevnom životu. Također, sudionici rasprave govorit će o zakonskim okvirima 

te mogućnostima unaprjeđenja sustava podrške s ciljem punoga i učinkovitoga 

sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu, posebno u obrazovanju. Tribina Osobe s 

invaliditetom – studiranje i zapošljavanje završit će raspravom svih sudionika skupa. 

Tribinu  Osobe s invaliditetom – studiranje i zapošljavanje zajednički organiziraju 

Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u partnerstvu s 

Udrugom inovatora Hrvatske.  

Skup se održava u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj 

gospodarskoga razvoja Hrvatske.  
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U okviru tribine održan je niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i 

radionica radi poticanja i popularizacije ideje o inovacijama i prijenosu znanja sa 

sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga 

gospodarstva, koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj. Također, cilj je 

tribine progovoriti o temama važnima za razvoj društva u cjelini. 

 

U prilogu priopćenja šaljem Vam detaljan program skupa s dodatnim informacijama. 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


