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Ova edukacija se provodi kao aktivnost 

programa „Obitelji usmjerena rana intervencija u 
djetinjstvu” čiji je nositelj Hrvatska udruga 
za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID). 

 
 
 

Trogodišnji program „Obitelji usmjerena rana 
intervencija u djetinjstvu“ (1.6.2017.-31.5.2020.) 

financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku Republike Hrvatske. 

 

 
 

HURID je korisnik Institucionalne podrške 
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva 

za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

 

EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ 

(1.6.2018.-31.5.2019.) 

MARTE MEO SAVJETOVANJE 

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) provodi trogodišnji program Obitelji usmjerena 

rana intervencija u djetinjstvu s partnerima iz Zagreba i Đakova: 

Cilj programa, koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, je unaprijediti sustav 

podrške za djecu s teškoćama u razvoju rane i predškolske dobi i njihove obitelji djelujući kroz dvije grupe aktivnosti: 

1. izravnim osnaživanjem roditelja djece s teškoćama u razvoju (Marte Meo savjetovanje, radionice Majka dijete, 

radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju Rastimo zajedno Plus) te 

2. osnaživanjem i edukacijom pružatelja usluga rane intervencije kako bi se unaprijedile njihove profesionalne 

vještine u radu s djecom i roditeljima, kao i uvođenjem inovativnih usluga za učinkovitu implementaciju obitelji 

usmjerenog pristupa. 

 

Jedna od aktivnosti programa je Marte Meo savjetovanje za obitelji djece s teškoćama u razvoju i razvojnim 
rizicima. Izvoditeljica savjetovanja je Renata Rade, prof. logoped. Tijekom druge godine provedbe programa u 
savjetovanju je sudjelovalo 14 obitelji. Po završetku savjetovanja prikupljeno je 5 evaluacijskih upitnika. 
 

Struktura sudionika 

U savjetovanju je sudjelovalo 14 obitelji, točnije 14 majki, 8 očeva, 2 bake te 9  dječaka i 5 djevojčica. Prema 

zanimanju roditelji su: dipl.ing. arhitekture, komunikolog, dipl. ing. kriznog menadžmenta, dipl. ekonomist te 

jedan roditelj VSS (neodređeno). Prosječna dob roditelja koji su sudjelovali u savjetovanju iznosila je 42 godine. 

Najmlađi roditelj imao je 40, a najstariji 47 godina. Najmlađe dijete imalo je 1,6 godina, a najstarije 6 godina. 

 

Zadovoljstvo Marte Meo savjetovanjem 

Roditelji su ocjenjivali prvi kontakt, tijek savjetovanja, zaključivanje savjetovanja te zadovoljstvo ukupnim Marte 

Meo savjetovanjem na ljestvici od 1 do 5 pri čemu je 1 označavao „izrazito loše“, 2 „prihvatljivo“, 3 „dobro“, 4 

„vrlo dobro“ i 5 „odlično“. 

U tablici 1. prikazan je broj sudionika, postotak sudionika koji su dali pojedinu ocjenu te prosječna ocjena po 

tvrdnji. Roditelji su sveukupno izrazili visoku razinu zadovoljstva svim aspektima Marte Meo savjetovanja.  
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Tablica 1. Deskriptivna statistika tvrdnji koje se odnose na zadovoljstvo 

pojedinim aspektima Marte Meo savjetovanja 

 

Odjeci savjetovanja 

Sudionici su procjenjivali jesu li stekli vještine koje će im pomoći u svakodnevnim interakcijama s njihovim 
djetetom i bi li preporučili Marte Meo savjetovanje drugim roditeljima na ljestvici od 1 do 5 pri čemu je 1 
označavao „sigurno ne“, 2 „vjerojatno ne“, 3 „možda“, 4 „vjerojatno da“ i 5 „sigurno da“. 

U tablici 2. prikazan je broj sudionika, postotak sudionika koji su dali pojedinu ocjenu te prosječna ocjena za 

određenu tvrdnju. Sudionici su izrazili visoko zadovoljstvo stečenim vještinama te bi preporučili sudjelovanje u 

Marte Meo savjetovanju drugim roditeljima.  

 

Tablica 2. Deskriptivna statistika tvrdnji koje se odnose na odjeke Marte Meo savjetovanja 

 N „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ M 

Stekao/-la sam vještine koje će mi zasigurno pomoći u 
svakodnevnim interakcijama s mojim djetetom. 

5 0% 25% 0% 25% 50% 4,00 

Preporučio/-la bih Marte Meo savjetovanje drugim roditeljima 
djece kod kojih postoji sumnja na razvojni rizik ili teškoću. 

5 0% 0% 0% 20% 80% 4,80 

 

 

Dodatni komentari 

 

Korisnici su pohvalili prof. logopeda R. Rade, pri tome ističu njezino iskustvo i profesionalni pristup, ali i 
bezuvjetnu podršku kroz teške periode. Jedna majka navodi kako ih je „naučila neprocjenjivo: kako rasti i učiti iz 
problema.“ 

 

 

 N „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ M 

Prvi kontakt 5 0% 0% 0% 20% 80% 4,80 

Tijek savjetovanja (dogovaranje sljedećih koraka, 
zadataka i susreta) 

5 0% 0% 20% 0% 80% 4,60 

Ukupna ocjena Marte Meo savjetovanja 5 0% 0% 20% 0% 80% 4,60 


