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Opis projekta/programa: Kroz svakodnevni rad s osobama s poremećajima iz spektra autizma i 

njihovim roditeljima uočili smo probleme i izazove s kojima se svakodnevno susreću u vrijeme 

puberteta i adolescencije, a vezani su za spolni odgoj. Kroz ovaj projekt cilj nam je približiti temu 

spolnosti i seksualnosti osoba s poremećajima iz spektra autizma kao područje koje predstavlja 

integrativni dio života svakog pojedinca. Ova tema dugi niz godina predstavlja svojevrstan tabu kako 

po pitanju stručnjaka, tako i samih roditelja, tj. obitelji osoba s poremećajima iz spektra autizma. 

Riječ je o području koje je na državnoj razini dugi niz godina zanemareno i još uvijek ne postoji 

sustavno provođenje programa koji bi omogućio podršku samim osobama s poremećajima iz spektra 

autizma i njihovim obiteljima. Stoga u okviru ovog projekta želimo organizirati održavanje edukacije 

namijenjene prvenstveno roditeljima osoba s poremećajima iz spektra autizma kojom bismo prije 

svega podigli svijest o važnosti ove teme te kako bismo podučili roditelje kako se nositi sa izazovima 

koje nosi pubertet i adolescencija. U cilju što kvalitetnijeg prikaza ove složene teme samu edukaciju 

održati će edukacijske rehabilitatore s višegodišnjim iskustvom u radu upravo na području spolnosti i 

seksualne edukacije ove populacije. Nadalje, osim same edukacije cilj nam je organizirati okrugli stol 

putem online platforme gdje će roditelji imati prilike dobiti konkretne odgovore, od educiranih 

stručnjaka s praktičnim iskustvom, na pitanja vezana uz područje spolnosti kao i konkretne smjernice 

i naputke u cilju rješavanja problema s kojima se svakodnevno susreću. Cilj nam je pružiti roditeljima 

podršku u izazovnom području koje je od neizmjerne važnosti kada je riječ o odrastanju i sazrijevanju 

osoba s poremećajima iz spektra autizma. 

 

Ciljana skupina: roditelji 

 

Plan provedbe i očekivani rezultati: Za samu edukaciju predviđeno je trajanje od tri sata. Odvijala bi 

se putem online platforme kako bi bila dostupna svim roditeljima na području Republike Hrvatske. 

Sam termin održavanja edukacije bio bi dogovoren u suradnji sa Zakladom kako bismo što većem 

broju roditelja omogućili prisustvovanje. Edukacija je koncipirana na način da je prvi dio usmjeren na 



teorijska polazišta na kojima se temelji spolni razvoj zajedno sa ključnim komponentama koje su 

neizostavan dio dobrog programa spolne edukacije. Time želimo roditeljima dati osnovna znanja 

neophodna za odlučivanje kakva vrsta edukacija po pitanju spolnog razvoja je potrebna njihovom 

djetetu. Drugi dio uključuje konkretne metode i strategije koje je poželjno koristiti prilikom 

poučavanja o spolnosti, ali i u konkretnim životnim situacijama. Osim mogućnosti praćenja edukacije 

uživo, snimka spomenute edukacije biti će dostupna određeno vrijeme na službenoj stranici Zaklade i 

službenom YouTube kanalu voditeljica edukacije kako bi roditelji koji će imati potrebu ponovno 

pogledati određeni dio ili pak nisu bili u mogućnosti pratiti izravan prijenos također imali pristup 

svim bitnim informacijama po pitanju spolnosti osoba s poremećajima iz spektra autizma. Osim toga, 

planiramo i okrugli stol u trajanju od sat i pol gdje bismo putem online platforme, no ovoga puta bez 

snimanja u svrhu zadržavanja anonimnosti samih sudionika, omogućili roditeljima da postave 

konkretna pitanja voditeljicama edukacije koje će u pokušati dati smjernice i odgovore na probleme i 

izazove s kojima se roditelji susreću. Po završetku okruglog stola, voditeljice edukacije izdvojiti će u 

anonimnom obliku najznačajnija pitanja, kao i potencijalne odgovore na te problemske situacije i 

obijediti ih u dokument koji će zajedno sa snimkom edukacije biti dostupan na službenoj stranici 

Zaklade. Predviđeno trajanje projekta je 3 mjeseca. Roditelji će o planiranoj edukaciji biti 

obaviješteni putem društvenih mreža, grupa podrške u kojima su uključeni roditelji djece s 

poremećajima iz spektra autizma, udruga čije djelovanje je usmjereno na osobe s poremećajima iz 

spektra autizma te odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji su korisnici osobe s 

poremećajima iz spektra autizma.  

Projekt je direktno usmjeren na same roditelje osoba s poremećajima iz spektra autizma od kojih po 

pitanju spolnosti gotovo nitko nema adekvatnu podršku što ovom projektu daje dodatnu vrijednost, 

zbog njegove inovativnosti, pokretanja nečega što do sada na području Republike Hrvatske nikada 

nije postojalo. Vjerujemo da ćemo ovim projektom napraviti veliki iskorak prema konkretnoj 

promjeni po pitanju stavova odnosno predrasuda o ovoj temi u našem društvu. Indirektno gledajući, 

stručnjaci koji rade s navedenom populacijom, također će imati koristi jer će primjena alata 

prezentiranih kroz edukaciju činiti promjenu u pogledu izražavanja oblika spolnog ponašanja kod 

osoba s poremećajima iz spektra autizma. Po završetku edukacije, roditeljima će također biti 

dostavljen evaluacijski obrazac u elektroničkom obliku kako bi dobili realnu sliku njihovog 

zadovoljstva provedenom edukacijom. Navedena evaluacija poslužiti će nam ujedno i kao smjernica 

za daljnje edukacije i područja na kojima je roditeljima djece s poremećajima iz spektra autizma 

potrebna kontinuirana i sveobuhvatna podrška. 

 

Odobren ukupni iznos donacije: 10.000 kn  

 


