
NAZIV PROJEKTA: Uključivanje djece s poremećajem iz spektra autizma u 
poslove odraslih 

 

Primatelj donacije: Renata Rade  

Voditelj projekta: Renata Rade 

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

aktivnosti i novi mediji 

 

Opis projekta/programa: Svrha i cilj projekta je promovirati ideju uključivanja djece mlađe i 

predškolske dobi s poremećajem iz spektra autizma u redovite poslove odraslih članova obitelji.  

Suvremeni obitelji usmjeren pristup ranoj intervenciji stavlja obitelj u središte pozornosti i osnažuje 

roditeljske vještine poticanjem učinkovitih komunikacijskih strategija u ophođenju s djetetom. Marte 

Meo metoda se tu odlično uklapa po tome što ističe vrijednost zajedničkih aktivnosti roditelja i djece 

tijekom svakodnevnih rutina i poslova roditelja (priprema obroka, usisavanje stana, metenje, pranje 

rublja i slični svakodnevni kućanski poslovi te redoviti poslovi izvan kuće poput točenja goriva, pranje 

auta, podizanje novca na bankomatu, odlazaka u kupovinu, vrtlarski poslovi i sl.). 

 

Uključivanje djece u redovite poslove odraslih omogućava roditeljima da žive „sličnije“ obiteljima koje 

imaju dijete urednog razvoja i da lakše balansiraju između terapijskih potreba djeteta i neophodnih 

obiteljskih i kućanskih obaveza. Najveći teret je na leđima majki. Uključivanje djece u poslove odraslih 

najčešće ne olakšava obavljanje posla ali omogućuje roditeljima obavljanja tih poslova a da pri tome 

ne zanemaruju djecu. Djeca od uključivanja u poslove odraslih imaju slijedeće koristi: stječu raznolika 

motorička i senzorička iskustva, vježbaju komunikacijske, socijalne, jezično-govorne vještine, sudjeluju 

u smislenim aktivnosti, uče nove vještine, navikavaju se sudjelovati u zajedničkim, obiteljskim 

rutinama / poslovima, jačaju osjećaj pripadnosti obitelji, manje se dosađuju, rjeđe se prepuštaju 

stereotipijama, manje vremena provode pred ekranima. 

 

Ciljana skupina: roditelji 

 

Plan provedbe i očekivani rezultati: Roditelji djece s poremećajem iz spektra autizma se već godinama 

sami javljaju tražeći Marte Meo savjetovanje osobno preko voditeljice projekta i /ili preko HURID-a. 

Ukoliko će biti potrebno, uvijek ih se može dodatno pozvati putem FB stranice. U Marte Meo 

savjetovanje, tj. u postupak savjetovanja o poticanju komunikacije tijekom svakodnevnih rutina, će 



biti uključeno pet obitelji u kojima se nalazi dijete s poremećajem iz spektra autizma, tj. petero očeva, 

petero majki, petero djece i ev braća i sestre.(5+5+5+?). Ukupno desetero odraslih i najmanje petero 

djece. Po završetku ciklusa savjetovanja svake obitelji prispjele obiteljske video snimke će se editirat i 

oblikovati u edukativni film. Svaki film će biti objavljen na stranicama Zaklade ICF a zatim će, slijedom 

interesa pojedinih udruga i pojedinaca, biti podijeljen i vidljiv na stranicama društvenih mreža.  

Neke metode i tehnike rada s djecom koja imaju poremećaj na spektru autizma promoviraju terapijsko 

djelovanje putem igre (Floor time, na primjer). Neke druge metode promoviraju terapijski rad putem 

strogo zacrtanih, strukturiranih, „jedan na jedan“ pravila (ABA metoda, na primjer). Roditeljima se pri 

tome savjetuje da se na isti način bave s djecom kod kuće. Međutim, i jedan i drugi zahtjev su teško 

ostvarivi u imalo složenijim obiteljskim okolnostima (dvoje ili više djece u obitelji, blizanci, stariji 

članovi u obitelji, bolest u obitelji i sl.). Vidljivost edukativnih filmova na društvenim mrežama potaknut 

će roditelje i stručnjake na širenje područja terapijskog djelovanja koje, ovoga puta, ne mora nužno 

biti vezano uz „posebne uvjete i okolnosti“. 

 

Odobren ukupni iznos donacije: 10.000 kn 

 

 


