
Naziv projekta/programa: Projekt/probna primjena sustava za probir (rani odabir) 
djece s teškoćama u razvoju ASQ Ages and Stages Questionnairom (Bricker, 
Squires, 2003) i ASQ:SE (Squires, Bricker, Twowbly, 2002) i evaluaciju primjene 
poticajnih aktivnosti za djecu sa sumnjom na/s utvrđenim teškoćama u razvoju 
sustavom AEPS® 

Primatelj donacije: Opća županijska bolnica Požega, Služba za pedijatriju 

Voditeljice projekta: Nelica Šimleša i Ivona Abramović 

 

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

programi 

Opis projekta/programa: Svjedoci smo povećanog broja djece s teškoćama, 

posebice djece s poremećajem iz spektra autizma i možemo vidjeti da se percepcija 

javnosti mijenja i osim pružanja mogućnosti za uključivanje djece s teškoćama u 

razvoju, počinje se priznavati i naglašavati važnost ranog probira te rane intervencije. 

Ipak, u praksi ne postoji sustavan način probira djece s teškoćama i procjene roditelja 

i drugih stručnjaka temelje se na njihovim osobnim znanjima, edukacijama, iskustvima, 

motivaciji te raznim drugim objektivnim i neobjektivnim razlozima. U okviru 

"Projekta/probne primjene sustava za probir(rani odabir) djece s teškoćama u razvoju 

ASQ Ages and Stages Questionnairom..." želimo provesti probno provođenje upitnika 

za rani probir s osvrtom pedijatara i roditelja o njegovoj primjerenosti kako bismo vidjeli 

odgovara li im kao alat i pomoć u probiru i usmjeravanju djece s teškoćama. ASQ 

sustav sastoji se od 21 upitnika koji pokrivaju dob od 1 mjeseca do 5 i pol godina i 

procjenjuje djetetov razvoj na području komunikacije, grube motorike, fine motorike, 

rješavanja problema i socijalnih vještina. Čestice za procjenu slijedi opći dio u kojem 

se roditeljima daje mogućnost da izraze zabrinutost vezano za razvoj djeteta. 

Zaključno se nudi grafički prikaz rezultata koji vizualno može pokazati je li djetetov 

razvoj uredan (bijelo područje), treba li dijete pratiti i poticati (sivo područje) ili su 

uočena odstupanja zbog kojih dijete što prije treba uključiti u proces dijagnostike (crno 

područje). ASQ-3 roditeljima nudi i aktivnosti za poticanje. Povratnom informacijom od 

pedijatara i roditelja moći ćemo razviti temelj za potencijalnu primjenu ovog sustava u 

cijeloj Hrvatskoj. 

Ciljana skupina: roditelji 



Plan provedbe i očekivani rezultati: Procjena pedijatara i roditelja o primjerenosti i 

razumljivosti čestica upitnika dat će okvir jesu li potrebne promjene ili nadopune u 

trenutnom prijevodu upitnika, kako bi se mogla testirati njegove karakteristike. 

Pedijatrima će biti upućen poziv za sudjelovanje u istraživanju s opisom istraživanja 

te pravima i obvezama sudionika i istraživača. Pedijatri će dobiti pristup svim 

upitnicima (njih 21) i bit će zamoljeni da za svaki upitnik odgovore na Informacijski list 

o upitniku (u prilogu) koji ispituje primjerenost i razumljivost čestica upitnika. 

U ambulante pedijatara koji potpišu suglasnost omogućit će se postavljanje postera 

na kojemu će biti prikazani podaci o istraživanju i kako se može uključiti u njega, 

namijenjen roditeljima. 

Pedijatri će zatim ponuditi Poziv za sudjelovanje u istraživanju za roditelje i Suglasnost 

za sudjelovanje u istraživanju za roditelje roditeljima. Za svaku od 21 dobne skupine 

procijenit će se 4 djece (2 bez čimbenika rizika, 2 sa), odnosno sveukupno 84 djece.  

Roditeljima će nakon ispunjavanja ASQ-3® upitnika biti ponuđen Upitnik za roditelje o 

primjerenosti upitnika ASQ-3® koji će ispitivati njihovo mišljenje o primjerenosti i 

razumljivosti čestica, ali i primjerenosti korištenja upitnika u svakodnevnim uvjetima. 

Na samom kraju istraživanja, pedijatrima će biti ponuđen Upitnik za pedijatre o 

primjerenosti upitnika ASQ-3® koji će ispitivati njihovo mišljenje o upotrebi upitnika u 

svakodnevnim uvjetima. Ovisno o rezultatima upitnika, pedijatri će moći roditeljima 

ponuditi dolazak u savjetovalište u Ambulantu defektologa na Općoj županijskoj bolnici 

Požega. 

Odobren ukupan iznos donacije: 3764 HRK 

 


