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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 

CIKLUS RADIONICA RASTIMO ZAJEDNO PLUS 

(rujan 2018. - travanj 2019.) 

 

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 su radionice Rastimo zajedno Plus za obitelji djece s teškoćama u razvoju i razvojnim 
rizicima. Radionice su održane u voditeljskom paru Ana-Marija Bohaček, mag. rehab.educ i Branka Starc, 
prof.psiholog. Tijekom radionica organizirane su i radionice-igraonice za svu djecu sudionika radionica. Voditeljica 
organiziranog čuvanja djece je bila Ivana Jandroković, mag.educ.rehab., a uz nju je s djecom bilo i pet studentica 
edukacijske rehabilitacije (19-21 g. starosti). Tijekom druge godine provedbe programa u ciklusu od 11 radionica je 
sudjelovalo 9 obitelji.  
 

Struktura sudionika 

U radionicama je sudjelovalo 9 obitelji, točnije 9 majki. Raspon dobi majki koje su sudjelovale na radionicama bio 

je 31-45 godina.  

Struktura djece sudionika radionica bila je 8 dječaka i 1 djevojčica, a njihov raspon dobi je bio 2,5-7 godina. Na slici 

1. prikazana su obilježja djece s obzirom na postojeće teškoće.  
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Slika 1. Prikaz broja djece sudionika s obzirom na obilježja teškoća 

 

Zadovoljstvo ciklusom radionica Rastimo zajedno Plus 

Roditelji su kroz pitanja otvorenog tipa imali priliku iskazati svoje zadovoljstvo sudjelovanjem u ciklusu radionica 

te koliko su one olakšale svakodnevno funkcioniranje njihovih obitelji.  

Sudionici navode kako su kroz radionicu dobili puno novih i korisnih informacija te savjeta zbog kojih sada bolje 

razumiju svoje dijete. Također, većina majki navodi kako su im radionice pomogle osvijestiti važnost komunikacije 

u obitelji te su kroz radionice naučile učinkovitije izreći svoje potrebe na korist djeteta s teškoćama, ali i čitave 

obitelji. Primjeri roditeljskih odgovora su sljedeći: „Imala sam priliku spoznati samu sebe, podijeliti teškoću s 

drugima koji me razumiju i podržavaju. Ključna je spoznaja da nisi jedini koji ima neki teret.“ i „Osobno priznanje 

da ipak puno toga radim ispravno u odgoju svog sina.“ 

Roditelji su sveukupno izrazili visoku razinu zadovoljstva sudjelovanjem u radionicama Rastimo zajedno Plus.   

 

Dodatni komentari 

 
Sudionici radionica kao dodatnu korist sudjelovanja navode upoznavanje novih ljudi, također roditelja djece s 
teškoćama, što im je osvijestilo da nisu sami i da trebaju i mogu podijeliti s nekim svoje svakodnevne probleme. 
Stvaranje tih bliskih odnosa i komuniciranje vlastitih potreba za posljedicu ima lakše prihvaćanje stanja te novi 
elan u suočavanju sa svakodnevnim izazovima.   
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PSA sumnja na PSA Asp sy oštećenje sluha

OBILJEŽJA DJECE


