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HRVATSKA DOBILA ORGANIZACIJU SVJETSKOG KONGRESA OSOBA KOJE MUCAJU 2007. GODINE 

Na konferenciji za tisak, sazvanoj danas na Zagrebačkom velesajmu u sklopu sajma Medicina i tehnika, povodom 
službene najave 1. svjetskog kongresa dječje kirurgije, objavljeno je i da je Hrvatska nedavno dobila 
organizaciju još jednog svjetskog skupa – 8. svjetskog kongresa osoba koje mucaju, koji će se održati početkom 
lipnja 2007. godine. Domaćinstvo kongresa je osvojeno na posljednjem, 7. svjetskom kongresu osoba koje 
mucaju, održanom u Perthu, Australija, u veljači ove godine. Organizatori kongresa su Međunarodna organizacija 
osoba koje mucaju (ISA) i Hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju “Hinko Freund”. 

“Radi se o prvom skupu osoba koje mucaju ikada održanom u jednoj zemlji jugoistočne Europe”, izjavila je mr. 
sc. Suzana Jelčić Jakšić, Logoped Klinike za dječje bolesti Zagreb i predsjednica Udruge “Hinko Freund”. 
“Činjenica da će se Kongres održati upravo u našoj zemlji pokazuje povjerenje međunarodne zajednice osoba 
koje mucaju u mladu nacionalnu asocijaciju, kao što je Udruga “Hinko Freund”, da organizira tako značajan 
skup. procjenjuje se da bi upravo kongres u Hrvatskoj mogao okupiti do sada najveći broj sudionika od 1. 
kongresa održanog u Japanu 1986. godine.” 

Hrvatska udruga za pomoć osobama koje mucaju “Hinko Freund” utemeljena je 2000. godine sa svrhom 
senzibiliziranja javnosti za probleme osoba koje mucaju i unapređivanje kvalitete njihova života i komunikacije. 
Prva je i jedina organizacija u Hrvatskoj koja okuplja osobe koje mucaju, roditelje djece koja mucaju i 
stručnjake koji se bave ovim problemom. Kako je mucanje poremećaj koji se najčešće javlja u ranom
djetinjstvu, sjedište Udruge je pri Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje se odvija i većina njezinih aktivnosti. Od 
2001. godine Udruga “Hinko Freund” je članica Europske lige nacionalnih asocijacija osoba koje mucaju (ELSA) i 
Međunarodnog udruženja osoba koje mucaju (ISA). 

Svjetski kongresi osoba koje mucaju održavaju se svake treće godine i okupljaju osobe koje mucaju, roditelje 
djece koja mucaju i najeminentnije stručnjake za ovaj poremećaj komunikacije iz cijelog svijeta. Ovakvi su 
skupovi prilika za senzibiliziranje javnosti za osobe koje drugačije govore, kao i za uspostavljanje bolje 
komunikacije između osoba koje mucaju i stručnjaka. 

Svjetskom kongresu će prethoditi skupština Međunarodne organizacije osoba koje mucaju (International 
Stuttering Association), koja okuplja predstavnike trideset i pet zemalja sa šest kontinenata.
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