
Naziv projekta/programa: Edukacija obojana u plavo - rehabilitacijski izazovi kod 

djece i kako ih riješiti 

Primatelj donacije: Udruga roditelja i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra 

"Plavi cvijet", Slavonski Brod 

Voditelj projekta: Iva Klarić 

 

Prijava: projekti/programi osnaživanja roditelja, skrbnika i članova obitelji 

Opis projekta/programa: Udruga Plavi cvijet je udruga roditelja i osoba s 

poteškoćama iz šireg autističnog spektra koja je osnovana kako bi povezali i osnažili 

roditelje i djecu/osobe s poteškoćama šireg autističnog spektra. Osnovni cilj rada 

udruge je pružanje podrške obiteljima u svim aspektima njihovih života, razmjena 

iskustva i borba za poboljšanje uvjeta življenja, ostvarenje prava te povećanje 

društvene svjesnosti o specifičnim teškoćama s kojima se naši korisnici suočavaju. 

Nakon saznanja dijagnoze poremećaja iz spektra autizma, mnogi roditelji se nađu 

pred zidom. Ne znaju kome se obratiti, kako pristupiti djetetu a sustav rane intervencije 

u Hrvatskoj je još uvijek nedorečen. Pristupačnost terapija ponajviše ovisi o mjestu 

stanovanja i ekonomskom statusu roditelja. Unatoč postojanju institucija i stručnjaka 

koji rade s našom, našoj djeci je potreban konstantan rad i terapije zbog čega najveći 

dio obrazovanja i napretka djece „pada“ na leđa obitelji. Uz svoj roditeljski posao 

roditelji postaju rehabilitatori, logopedi, pedagozi i učitelji. Iako većina roditelja 

pokušava pratiti upute stručnjaka prilikom rada sa svojim djetetom u praksi se često 

događa da savjeti stručnjaka ne funkcioniraju na djetetu jer je svako dijete različito. To 

često dovodi do frustracija roditelja i same djece.  

Ovim projektom želimo ojačati roditeljske kompetencije u radu sa svojom djecom, 

pružiti roditeljima priliku educiranja na područjima bitnim za skladan razvoj djece, a to 

su kako spriječiti nepoželjna ponašanja, kako potaknuti komunikaciju i razvoj socijalnih 

vještina te u konačnici na koji način pružiti podršku u učenju. 

Ciljana skupina: roditelji 

Plan provedbe i očekivani rezultati: Na području Slavonskog Broda do sada nisu 

održavane edukacije ovakvog tipa gdje su roditelji nakon predavanja imali priliku 



saslušano pokušati primijeniti u praksi. Radionice koje planiramo održati bile bi 

praktičnog karaktera i roditeljima bi pružile konkretne primjere i načine ophođenja s 

djecom u gore spomenutim situacijama. Nadalje, roditelji će imati priliku razgovarati 

sa stručnjakom o konkretnim problemima koji ih muče te zajedno osmisliti proces 

intervencije kako bi se smanjila pojavnost problema. 

Edukacije koje planiramo provesti u sklopu projekta održale bi se u suradnji s 

dr.sc.Ksenija Romstein, prof.rehab.spec, rane intervencije. Planirane su 4 edukacije 

u trajanju po 2 sata (120 min). Svaka edukacija bila bi ujedno i radioničkog tipa, što 

pruža roditeljima ne samo teorijsko već i praktično znanje vezano uz određeni 

problem.  

Prva edukacija „Nepoželjna ponašanja u predškolskoj dobi“ imala bi za cilj upoznati 

roditelje s mogućim načinima analize i praćenjima nepoželjnih ponašanja, zatim 

upoznati roditelje s načinima interpretacije nepoželjnih ponašanja s kojima se 

suočavaju te u konačnici pokazati primjerene strategije prevencije nepoželjnih 

ponašanja. 

Ciljevi druge edukacije „Poticanje komunikacije kod djece s teškoćama u razvoju“ su: 

razvoj komunikacije, komunikacijske funkcije i vještine, načini kvalitetne procjene 

komunikacije te upoznavanje s načinima poticanja komunikacije u obiteljskom i 

institucionalnom okruženju.  

Treća edukacija „Poticanje socijalnih vještina kod djece s teškoćama u razvoju“ 

odnosila bi se na upoznavanje roditelja s fazama socijalnog razvoja te o načinima 

jačanja socijalnih vještina djece kao i poticanje vršnjačke interakcije. 

Zadnja, četvrta edukacija pod nazivom „Pružanje podrške u učenju“ fokusirala bi se 

na upoznavanje roditelja s temeljnim procesima učenje, tipovima učenja i općim 

didaktičko-metodičkim principima. Nadalje, roditelji će dobiti praktične savjete kako 

pružiti djeci podršku u učenju, te ojačati dječje učeničke kompetencije. 

Ove edukacije pomogle bi roditeljima u osnaživanju njihovih kompetencija kako bi 

pomogli svojoj djeci u shvaćanju svijeta oko njih. Jačanjem roditelja osnažujemo i 

djecu koja tada lakše i spremnije se suočavaju sa svakodnevnim obavezama. Stoga 

kao glavni cilj ovog projekta navodimo rehabilitaciju djece u vlastitom domu.  



Očekivani rezultati projekta uključuju; najmanje 25 roditelja osnaženo i educirano za 

bolje razumijevanje djetetovih potreba, smisleniji rad roditelja s djecom u vlastitom 

domu, smanjen broj nepoželjnih ponašanja kod djece, bolja socijalizacija djece u 

odgojno-obrazovnim skupinama i obiteljima, povećana komunikacija kao i brže i 

efikasnije učenje djece korisnika naše udruge. S tim u skladu, provedba ovih radionica 

bi imala utjecaj i na odgojno-obrazovne ustanove u kojima borave naša djeca kao i na 

širu okolinu. U projektu će sudjelovati roditelji članovi naše udruge. Korisnike projekta 

ćemo obavijestiti putem naše web stranice i FB stranice, te tijekom naših redovnih 

sastanaka. Osim naših roditelja dobrodošli su i svi ostali roditelji čija djeca pokazuju 

slične teškoće u razvoju, bez obzira jesu li ili nisu članovi naše udruge. Broj sudionika 

na radionicama biti će limitiran kako bi provedba radionica bila smislena te kako bi se 

zadovoljile epidemiološke preporuke. 

O održavanju edukacija udruga bi obavijestila lokalne medije te bi ih pozvali da nazoče 

predavanjima, s ciljem širenja svijesti o problemima i poteškoćama s kojima se 

susreću obitelji. 

Odobren ukupan iznos donacije: 4000 HRK 

 


