23. Jesenski poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova
Crikvenica, od 26. do 27. listopada 2018. godine
Kao što već znate ove godine obilježavamo 30 godina djelovanja projekta Zdravi grad u
Republici Hrvatskoj. I centralna tema ovog Poslovnog sastanka „Implementacija
strategije ulaganja u rani razvoj djece – povezivanje sustava zdravstva i socijalne
skrbi“ vezana je uz vodeći izazov (u našem radu) u godinama koje dolaze. U okviru
poslovnog sastanka biti će održana izvještajna Skupština Mreže na kojoj ćemo raspraviti
Prijedlog Programa rada Predsjedništva HMZG u razdoblju 2018. – 2022. Kako bi potrebe
članova Mreže bile što detaljnije utvrđene te ugrađene u Program rada Mreže, gospođa
Sonja Grozić Živolić, članica Predsjedništva i gospođa Nataša Basanić Čuš, naša novoizabrana
Nacionalna koordinatorica razvile su upitnik koji će vam biti uručen pri dolasku na Poslovni
sastanak u Crikvenicu uz molbu da ga tijekom prvog dana sastanka ispunite i vrate gospođi
Grozić Živolić. Upitnikom prikupljene informacije pomoći će vašem Predsjedništvu da bolje
artikulira godišnje planove rada Mreže, odnosno ugradi vaše želje i očekivanja u Program
rada Predsjedništva.
Poslovni će sastanak okupiti predstavnike zdravih gradova i zdravih županija te resornih
ministarstava, a službeni domaćini sudionicima sastanka biti će gospodin Damir Rukavina,
gradonačelnik Grada Crikvenice i gospodin Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske
županije. Obzirom na centralnu temu sastanaka, pozivamo vas da svoje timove „nadopunite“
stručnjacima iz navedenog područja (pročelnici/djelatnici odjela za društvene djelatnosti
gradova i županija te ravnatelji Centara za socijalni rad i voditelji Obiteljskih centara).
Njihovo je sudjelovanje vrlo značajno za razvoj Platforme ulaganja u rani razvoj djece
sa „dionicama“ implementacije po strukama.
Sastanak će se održavati u Crikvenici, u objektu „Stara škola“, Vinodolska 1, dana 26.
listopada i u Hotelu Katarina, Selce dana 27. listopada 2018. Predrezervacija smještaja je
dogovorena sa Hotelom Katarina https://www.jadran-crikvenica.hr/hotel-katarina-selce.
Molim vas da smještaj, što prije (a najkasnije do 15. listopada 2018.), dogovorite direktno s
gospođom Marijanom Peričić, mag. oec., e-mail: marijana.pericic@jadran-crikvenica.hr.
Veselimo se vašem dolasku i pozivamo vas da nam se javite. Kako očekujemo veliki broj
sudionika, molim vas da nam pomognete u pripremi susreta time što ćete popunjenu
prijavnicu za sudjelovanje na skupu poslati što prije (a najkasnije do 15. listopada) na adresu
Suportivnog centra Mreže.
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