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Poštovane kolegice i kolege, 

 

zadovoljstvo nam je izvijestiti vas da je na redovnoj i izbornoj Skupštini održanoj 14. 
veljače 2012. izabran novi Upravni odbor Društva psihologa u Splitu u sastavu: 

 Ivana Jukić 

 Nataša Kekez Vrgoč 

 Nada Šalinović 

 Jelena Birsa, Tajnica 

 Slobodan Jović, dopredsjednik 

 Vedrana Ždero, dopredsjednica 

 Sandra Čanić, predsjednica 

Čestitamo prethodnom Upravnom odboru, osobito  njegovoj predsjednici, gđi Lenki 
Ćurlin, na predanom i uspješnom mandatu, u kojemu se, među brojnim ostvarenim ciljevima, 
posebno istakla iznimno uspješna organizacija 17. godišnje konferencije hrvatskih psihologa 
u 2009.  

Kao i naši prethodnici, trudit ćemo se svojom aktivnošću te, prije svega, 
osluškivanjem vaših potreba, opravdati ukazano nam povjerenje. Temeljni cilj Društva, 
razvijanje i popularizaciju svih grana teoretske i primijenjene psihologije te sustavnu skrb o 
društvenom položaju i promidžbi psihologije kao struke, nastavit ćemo osnaživati kroz rad 
stručnih Sekcija, Tjedan psihologije i druge aktivnosti. Mogućnosti našeg djelovanja u 
zajednici, kao i odgovornost za isto, su to veće što su vremena teža.  Otvoreni smo za vaše 
prijedloge kako obogatiti naše djelovanje u ovom smjeru.  

U prilogu možete pronaći uplatnicu za uplatu članarine za 2012. I ove godine 
članarina iznosi simboličkih 80 kn. Uplaćena članarina vam, između ostalog, omogućuje 
sudjelovanje u radu svih stručnih sekcija Društva te prijavu bodova Hrvatskoj psihološkoj 
komori, čime, vjerujemo, višestruko opravdava svoj iznos. Molimo Vas da uplatu izvršite 
do kraja mjeseca ožujka. Ažurirani popis članova Društva bit će dostavljen voditeljima 
pojedinih sekcija početkom travnja, kako bi mogli uredno izvršavati obveze prema Komori. 

Aktivnosti Društva i dalje možete pratiti na našim web stranicama www.dp-split.hr/, 
koje volonterski održava naš kolega Slobodan Jović. Pozivamo vas da aktivno koristite i ovaj 
medij za promociju svoga rada i dijeljenje informacija s kolegama. 

 

S poštovanjem, 

 

Predsjednica Društva 

Sandra Čanić 

Prof. psihologije 

U Splitu, 7. ožujka 2012. 

http://www.dp-split.hr/

