
15. Tjedan psihologije u Hrvatskoj 
 

 

U organizaciji Hrvatskog psihološkog društva od 14. do 20. veljače 2022. održat će se 15. 

Tjedan psihologije u Hrvatskoj. Tom će se prigodom, kroz organizaciju različitih događanja, 

struka predstaviti zajednici i poslati poruku kako život i pojedinca i zajednice može biti bolji, 

ugodniji, kvalitetniji. 

Tjedan psihologije prvi put je organiziran 2008. godine kad su pozvani psiholozi da se različitim 

aktivnostima uključe u obilježavanje 55. godina postojanja najstarije strukovne udruge 

psihologa. Kako je odaziv je bio dobar i psiholozi su pokazali entuzijazam i motivaciju da 

psihologiju približe i predstave zajednici te da pokažu svu širinu uključenosti psihologijske 

teorije i prakse u život pojedinca i zajednice, aktivnost je nastavljena i sljedećih godina. Na 

prošlom, 14. tjednu, bilo je uključenih preko 750 sudionika, s preko 1000 događanja te preko 

različitih virtualnih platformi u oko 100 hrvatskih gradova i mjesta, uz dobru medijsku 

prezentaciju svih događanja. 

Događanja ovogodišnjeg Tjedna psihologije po mnogočemu će biti uvjetovana aktualnim 

okolnostima u kojima živimo. Prije svega je to situacija pandemije bolesti COVID-19, pa će se 

veliki broj sadržaja održati virtualno. U sadržajnom smislu, veliki broj prezentacija uključivat 

će i teme mentalnoga zdravlja te je ovogodišnji slogan "Čuvajmo (mentalno) zdravlje!" 

Sva događanja u 15. Tjednu psihologije besplatna su, kako za izvoditelje aktivnosti tako i za 

slušače/publiku, uz poštivanje mjera zaštite od virusa koje će u tom trenutku važiti. 

 

Društvo psihologa Karlovac osnovano je 1992. godine. Cilj Društva razvijanje je i 
popularizacija svih grana teoretske i primijenjene psihologije na području Karlovačke županije. 
Na 28. godišnjoj konferenciji Psihologa Hrvatske u Hotelu Dubrovnik, u Zagrebu, na svečanom 
otvaranju podijeljene su nagrade Hrvatskog psihološkog društva za 2020. i 2021. godinu.  
Društvena priznanja Marulić: Fiat Psychologia za osobiti doprinos u hrvatskoj 
primijenjenoj psihologiji dobile su bivša dugogodišnja predsjednica Društva psihologa 
Karlovac Blaženka Škrinjar za predano sudjelovanje u radu Upravnog odbora Hrvatskog 
psihološkog društva i vođenje Društva psihologa Karlovac te sadašnja predsjednica Ana 
Budimir za provođenje i organizaciju psihološke potpore stradalima u potresu u Sisačko-
moslavačkoj županiji.  
 
Kao i prethodnih godina Društvo psihologa Karlovac organizirat će događanja povodom 15. 
Tjedna psihologije u Hrvatskoj. U njihovoj organizaciji mogu se pogledati virtualna predavanja 
putem platforme Zoom: 

• 14. 2. u 18:00 sati – "Nekad pobjediš, a nekad naučiš! ", predavač Matej Fiškuš, mag. 
psych.  

• 16. 2. u 18:00 sati – "Na rješenje usmjeren razgovor", predavačica Tatjana Farkaš 
Radočaj, prof. psih. 

• 17. 2. u 18:00 sati – "Moć i nemoć komunikacije", predavačica Lidija Arambašić, prof. dr. 
sc. 

U organizaciji Društva psihologa Karlovac, Odjela za djecu i mladež i Odjela za djecu 
predškolskog uzrasta u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice 18. 2. u 17:30 sati predavačica prof. 
Blažica Škrinjar održat će predavanje "Teško odgojiva djeca". 


