
NAZIV PROJEKTA: Uvod u potpomognutu komunikaciju 

 

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; inovativni programi 

 

Opis projekta/programa: Udruga „Plavi cvijet“ je udruga roditelja i osoba s poteškoćama iz šireg 

autističnog spektra koja je osnovana kako bi se povezali i osnažili roditelji i djeca/osobe s 

poteškoćama šireg autističnog spektra. Osnovni je cilj rada Udruge 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. Svrha je projekta osnaživanje roditelja, skrbnika i članova obitelji u komunikaciji s 

neverbalnom i/ili slabo verbalnom djecom s poremećajem autističnog spektra te nabavka 

jednostavnih komunikatora za prostor udruge koje će djeca koristiti pri provedbi aktivnosti u udruzi. 

Roditelji, skrbnici i članovi obitelji često osjećaju nemoć i frustraciju, a ponekad i strah kada ne znaju 

ili ne mogu protumačiti što dijete želi ili što osjeća u određenom trenutku i često su pod stresom, 

naročito kada je dijete bolesno ili kada cijela obitelj proživljava stresnu situaciju (prelazak iz vrtića u 

školu i sl., promjene u ponašanju, odlazak doktoru ili zubaru, boravak u bolnici i dr.), stoga je cilj 

našeg projekta educirati roditelje, skrbnike i članove obitelji djece s poremećajem autističnog 

spektra o potpomognutoj komunikaciji te uvesti potpomognutu komunikaciju kao novu metodu u 

komunikaciji roditelja, skrbnika i članova obitelji s djecom s poremećajem autističnog spektra u 

Udruzi “Plavi cvijet”. Uporabom potpomognute komunikacije kao nove metode u komunikaciji 

roditelji, skrbnici i članovi obitelji bolje će razumjeti dijete, njegove želje i potrebe, stoga će se 

osjećaji nemoći, stresa, frustracije i straha smanjiti.  

 

Ciljana skupina: roditelji 

 

Plan provedbe i očekivani rezultati: Očekivani rezultati projekta jesu završena stručna edukacija 

roditelja o potpomognutoj komunikaciji i uporaba potpomognute komunikacije kao metode rane 

intervencije u komunikaciji roditelja, skrbnika i članova obitelji s djecom s poremećajem autističnog 

spektra u Udruzi “Plavi cvijet”. Krajnji rezultat jest osnažen roditelj, skrbnik ili član obitelji koji u 

komunikaciji s djetetom s poremećajem autističnog spektra uspješno koristi potpomognutu 



komunikaciju, bolje shvaća djetetove misli, želje, osjećaje i potrebe te proživljava manje stresa, 

nemoći i frustracije. Projektom će direktno biti obuhvaćeno ukupno 15 roditelja, skrbnika i članova 

obitelji djece s poremećajem autističnog spektra, najmanje 15 djece s poremećajem autističnog 

spektra, 15 obitelji djece s invaliditetom. Na početku projekta roditelji, skrbnici i članovi obitelji proći 

će stručno usavršavanje u obliku edukacije u trajanju od 8 sati koju će Udruga organizirati u suradnji 

s E-glas d.o.o. Tijekom edukacije sudionici će se upoznati s prednostima i mogućnostima 

potpomognute komunikacije, asistivnom tehnologijom, asistivnim programima i proizvodima te 

njihovom funkcionalnosti i primjenom u praksi, s posebnim naglaskom na funkcioniranje 

jednostavnih komunikatora koje će zatim moći isprobati i koristiti u komunikaciji s djecom s 

poremećajem autističnog spektra u našoj Udruzi. Projektom će indirektno biti obuhvaćeni terapeuti i 

volonteri koji rade s djecom, učitelji i odgojitelji, vršnjaci djece, članovi uže i šire obitelji… Budući da 

su djeca koja sudjeluju u projektima Udruge većinom neverbalna i/ili slabo verbalna, česta uporaba 

potpomognute komunikacije pozitivno će djelovati na njihov razvoj govora i jezika. Smanjit će se 

nepoželjna ponašanja (frustracije, agresija, autoagresija, socijalno neprihvatljiva ponašanja i dr.) što 

će se pozitivno odraziti na atmosferu u igraonici, vrtićkoj skupini ili u školskom razredu te na 

učinkovito obavljanje svakodnevnih aktivnosti koje djeca provode u školi, na terapeutskim vježbama 

ili kod kuće s članovima uže i šire obitelji. Djeca će ostvariti funkcionalnu komunikaciju s roditeljima, 

skrbnicima, članovima uže i šire obitelji, terapeutima, vršnjacima, učiteljima, odgojiteljima i dr. 

Povećat će se socijalna uključenost djece što će se pozitivno odraziti na skupinu, odnosno razred i 

vršnjake. Djeca će više sudjelovati u aktivnostima u igraonicama, vrtiću i školi, stjecati nova znanja i 

vještine te biti samostalniji u aktivnostima svakodnevnog života. Kod djece školske dobi uporabom 

potpomognute komunikacije napredak će biti vidljiv i u vještinama čitanja i pisanja te znanju što će 

pozitivno utjecati na djetetovo samopouzdanje i samostalnost. Nadalje, budući da ima jako puno 

radnih terapeuta koji nisu upoznati s potpomognutom komunikacijom ili ju ne koriste, roditelji će im 

pokazati kako rade s djecom i prenijeti im svoja iskustva. Terapeuti i volonteri koji rade s djecom u 

Udruzi moći će koristiti komunikatore u svom radu što će smanjiti nepoželjna ponašanja i utjecati na 

učinkovitije obavljanje aktivnosti. Plan diseminacije projekta je izraditi projektni letak i prezentaciju, 

organizirati predstavljanje projekta članovima Udruge i svima zainteresiranima, snimiti videozapis o 

primjeni jednostavnog komunikatora u komunikaciji s djecom, predstaviti projekt na društvenoj 

mreži FB (FB grupa - Udruga Plavi cvijet) i objaviti ga u lokalnim medijima (radio i televizija). 

 

Odobren ukupni iznos donacije: 5.000 kn 


