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PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 
 

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod će u okviru projekta Suradnja za obitelj I. koji je sufinanciran od 
strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., 
u okviru natječaja Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu 
deinstitucionalizacije, kodni broj: UP.02.2.2.12.0033, provesti kampanju za podizanje svijesti javnosti o pravima 
djece i dinamike obitelji, a posebno o pravu na život djece u zajednici.  

 
Tijekom kampanje Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod će u suradnji sa Slavonsko-brodskom televizijom 

(SBTV) organizirati gostovanje u 3 televizijske emisije koje će za teme imati: 
- „Prava djeteta na život u zajednici“, 
- „Prava i dužnosti roditelja iz roditeljske skrbi“, 
- „Prava i dužnosti djeteta“. 

 
Emisije će se emitirati kako slijedi:  
- Emisija s temom „Prava djeteta na život u zajednici“ tijekom kolovoza 2022. godine, 
- Emisija s temom „Prava i dužnosti roditelja iz roditeljske skrbi“ tijekom listopada 2022. godine, 
- Emisija s temom „Prava i dužnosti djeteta“ tijekom ožujka 2023. godine. 

 
Također, tijekom kampanje Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod će u suradnji sa radio postajama s 

područja grada Slavonskog Broda organizirati gostovanje u 4 radio emisije koje će za temu imati: 
- „Problemi u obitelji – kako ih spriječiti“, 
- „Proces deinstitucionalizacije – prava djeteta“, 
- „Roditeljska skrb – odgovornost roditelja“, 
- „Pravni odnosi roditelja i djece“. 

 
Emisije će se emitirati kako slijedi:  
- Emisija s temom „Problemi u obitelji – kako ih spriječiti“ tijekom kolovoza 2022. godine, 
- Emisija s temom „Proces deinstitucionalizacije – prava djeteta“ tijekom rujna 2022. godine, 
- Emisija s temom „Roditeljska skrb – odgovornost roditelja“ tijekom prosinca 2022. godine, 
- Emisija s temom „Pravni odnosi roditelja i djece“ tijekom travnja 2023. godine 

 
Sve televizijske i radio emisije navedene u ovom planu trajati će minimalno 15 minuta. 
 

            Prema Programu rada i planu kampanje za podizanje javnosti dana 29.srpnja 2022.g., zaposlenice na projektu 
Ivana Marić, mag psihilogije i Martina Filipović, mag soc.rada te voditeljica projekta Lidija Kućinski Fogadić, mag 
soc.rada gostovale su u radio emisiji Radio postaje 92 fm. Tema emisije je bila “Problemi u obitelji-kako ih spriječiti”, 
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gdje je svaka iznijela svoja zapažanja vezana uz probleme suvremene obitelji te načine na koje Centar za socijalnu 
skrb pomaže obiteljima u rješavanju problema. Emisija je emitirna 1.kolovoza 2022.g.  
 
             Dana 2.kolovoza 2022.god. v.d. ravnateljice Marija Jugović, dipl. pravnica, voditeljica projekta Lidija Kućinski 
Fogadić, mag soc.rada i zaposlenice na projektu Ivana Marić, mag.psihologije i Martina Filipović, mag soc.rada 
gostovale su u tv emisiji Svakodnevno Slavonsko-brodske televizije. Tema emisije je bila “Prava djeteta na život u 
zajednici”. Svaka od gošći se reflektirala na prava djece u zajednici te upoznala javnost s projektnim aktivnostima 
kojima će podići kvalitetu života djece u zajednici.  Emisija je emitirana dana 2.kolovoza u 18 sati.  


