
 

 

 

Prvi regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore 

Stručni skup: PSIHOSOCIJALNE DIMENZIJE PRIRODNIH KATASTROFA 

Vinkovci, 05. srpnja 2014. godine;  

Vrijeme održavanja: 11.00-17.30 sati 

Mjesto održavanja:  

Osnovna škola Ivana Mažuranića Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2, 32100 Vinkovci 

 

O susretu.. 

Slijedom zaključaka s posljednje Skupštine i Planom rada Hrvatske psihološke komore za 2014. 
godinu, te suradnje koju Hrvatska psihološka komora ostvaruje s Hrvatskim psihološkim 
društvom (HPD), Društvom za psihološku pomoć (DPP) i Hrvatskim udruženjem za 
bihevioralno kognitivne terapije (HUBIKOT), Prvi regionalni susret članova Hrvatske 
psihološke komore organiziramo 05. srpnja 2014. godine u Vinkovcima s početkom u 11 sati 
u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića (Ul. S.S. Kranjčevića 2, Vinkovci). Prvi Regionalni susret 
zamišljen je kao Stručni skup članova Komore, a središnja tema vinkovačkog susreta su 
Psihosocijalne dimenzije prirodnih katastrofa. Sudjelovanje u radu Skupa je besplatno za 
članove Hrvatske psihološke komore, a Skup će biti prijavljen Povjerenstvu za stručno 
usavršavanje Hrvatske psihološke komore. 

Prvi regionalni susret članova  

Hrvatske psihološke komore 

 

Vinkovci, 05.07.2014. 

Psihosocijalne dimenzije prirodnih katastrofa 



Program skupa: 

 

- 10.30 - Registracija sudionika 

- 11.00 - Otvaranje skupa, uz pozdrave: Hrvoje Gligora – HPK, Ružica Branković – DP VSŽ, 

Josip Lopižić – HPD 

- Zoran Šimić: Temeljna obilježja velikih nesreća i katastrofa 

- prof.dr.sc. Dean Ajduković: Psihosocijalne dimenzije prirodnih katastrofa  

- Gorana Hitrec, Snježana Marohnić: Tim DPP-a za procjenu psihosocijalnih potreba i 

pružanje psihosocijalne podrške na poplavljenom području  

- Blanka Žic Grgat: Aktivnosti Ministarstva socijalne politike i mladih za osiguravanje 

psihosocijalne podrške stanovnicima s poplavljenih područja Vukovarsko-srijemske 

županije 

- Ružica Branković: Psiholozi 'na terenu' – iskustva psihologa Vukovarsko-srijemske 

županije 

- doc.dr.sc. Vesna Antičević: Kognitivno-bihevioralni pristup u tretmanu posljedica 

izloženosti traumatskim iskustvima 

- Renata Đonđ Perković, Melita Reiner: Prikaz EMDR terapijske metode za rad s 

psihološkim opterećenjima i traumama 

- 17.30: Zatvaranje skupa 

 

 

Prijava sudjelovanja.. 

Prijava sudjelovanja vrši se ispunjenim prijavnim obrascem na e-mail adresu: 

hpk@psiholoska-komora.hr ili na fax: (01) 3013815 do zaključno 03. srpnja 2014.  

 

 

Dobrodošli u Vinkovce! 

 
 

mailto:hpk@psiholoska-komora.hr

