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Popis temeljnih članova Mreže 

 

Institut za razvoj obrazovanja, www.iro.hr  

 

Akademija za politički razvoj, https://apr.hr/  

 

Forum za slobodu odgoja, https://fso.hr/  

 

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 
https://hurid.hr/  

 

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 
https://www.idi.hr/hr/naslovna  

 

Pučko otvoreno učilište Zagreb, https://www.pou.hr/  

 

Nansen dijalog centar, https://www.ndcosijek.hr/  

 

Udruga roditelja korak po korak, https://urkpk.org/  

 

Udruga gradova RH, https://www.udruga-gradova.hr/  

 
 

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“, 
https://www.universitas.hr/  
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Popis pridruženih članova Mreže 

 

Kompetencijska mreža ICT-AAC, 
http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/  

 

Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta 
u Rijeci, https://www.ssc.uniri.hr/hr/  

 

Mreža mladih Hrvatske, 
https://www.mmh.hr/  

 

Hrvatsko andragoško društvo, 
http://www.andragosko.hr/  

 

Kuća ljudskih prava Zagreb, 
https://www.kucaljudskihprava.hr/en/  

 

GOOD inicijativa, http://goo.hr/good-
inicijativa/  

 

Udruga SIDRO, http://udruga-
sidro.hr/kont.php  

 

Udruga OKO, http://udruga-
sidro.hr/kont.php  

 

Pučko otvoreno učilište Korak po koral, 
http://udruga-sidro.hr/kont.php  

 

Zajednica saveza osoba s invaliditetom 
Hrvatske - SOIH, https://www.soih.hr/  

 

Ambidekster klub 
https://www.ambidekster.hr/hr/pocetna/ 
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Pojedinačni članovi  

• Doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

• Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, Sveučilište u Zadru 

 

• Dr.sc. Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnost 

 

• Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

• Izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 

 

• izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

• izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

• Tino Vodanović, bivši student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, bivši voditelj 

Ureda za studente s invaliditetom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci  

 

 


