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ŽUPANIJSKI SUSRET VODITELJA RADIONICA „RASTIMO ZAJEDNO PLUS“ 

1. ožujka 2019., Osijek 

 

 

 Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) provodi trogodišnji program 
Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu s partnerima iz Zagreba i Đakova: 

 

 

 

 
 

 

 
Centar za socijalnu skrb 

Zagreb 
Centar za socijalnu skrb 

Đakovo 
Dječji dom Zagreb Udruga za pomoć 

osobama s teškoćama u 
razvoju Neven Đakovo 

 

 

 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 seminar i supervizija za voditelje programa „Rastimo zajedno Plus”. 

Izvoditelj edukacije je Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno, a voditeljice su Ana-Marija 

Bohaček, Minja Jeić i Branka Starc. 

Po završetku edukacije prikupljeno je 19 evaluacijskih upitnika. 

 

Struktura sudionika 

 Sudionici ovog županijskog susreta bili su odgojitelji te jedan stručni suradnik. 

 U edukaciji je sudjelovalo 19 ženskih osoba. Prosječna dob sudionica iznosila je 42 godine. 

Najmlađa sudionica imala je 27, a najstarija 59 godina.  
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 U tablici 1. prikazana je struktura sudionika prema mjestu u kojem su proveli većinu života. 

Najviše sudionika je iz Osijeka, zatim Vukovara te po jedan sudionik iz Vinkovaca, Đakova i Đurđenovca. 

Tablica 1. Struktura sudionika prema mjestu u kojem se proveli većinu života 

 Osijek Vukovar Vinkovci Đakovo Đurđenovac 

N 14 2 1 1 1 

% 73,7% 10,5% 5,3% 5,3% 5,3% 

 

Zadovoljstvo edukacijom 

 Sudionici su ocjenjivali temu i izvedbu dva održana predavanja, temu i izvedbu jedne provedene 

radionice programa Rastimo zajedno Plus te zadovoljstvo ukupnom edukacijom 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 2. prikazan je broj sudionika koji su dali pojedinu ocjenu, najniža i najviša ocjena kojom je 

ocijenjena pojedina tvrdnja, prosječna vrijednost te raspršenje rezultata. Sudionici su izrazili iznimno 

zadovoljstvo temama oba predavanja i održane radionice, kao i iznimno visok stupanj zadovoljstva 

cjelokupnom edukacijom.   

 

Tablica 2. Deskriptivna statistika tvrdnji koje se odnose na zadovoljstvo temama 

i izvedbom predavanja/radionice 

 

 

Sadržaj edukacije 

 Sudionici su procjenjivali u kojoj mjeri je edukacija ispunila njihova očekivanja, stečene vještine 

koje će im pomoći u budućem radu i bi li preporučili sudjelovanje u edukacijama drugim kolegama 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 3. prikazan je broj sudionika koji su dali pojedinu ocjenu, najniža i najviša ocjena kojom je 

ocijenjena pojedina tvrdnja, prosječna vrijednost te raspršenje rezultata. Podaci ukazuju na iznimno 

visoko zadovoljstvo sudionika sadržajem edukacije. Sudionici izvještavaju kako je edukacija ispunila 

njihova očekivanja te bi je svakako preporučili kolegama.  

 N min max M SD 

Tema i izvedba predavanja “Izazovi u radu s roditeljima 
djece iz spektra autizma” 

19 4 5 4,95 0,23 

Tema i izvedba predavanja “Svakodnevne rutine i 
roditeljske granice” 

19 4 5 4,89 0,32 

Tema i izvedba radionice “Igra života” 19 4 5 4,95 0,23 

Ukupna ocjena županijskog susreta 19 4 5 4,95 0,23 
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Tablica 3. Deskriptivna statistika tvrdnji koje se odnose na sadržaj edukacije 

 

 

Dodatni komentari 

Sudionici su pohvalili otvorenost i poticajnu atmosferu koju predavači stvaraju. Svidjeli su im se brojni 
primjeri iz prakse te su naveli kako nakon susreta imaju „novu snagu“ za suočavanje sa svakodnevnim 
izazovima posla.  
 
Kao prijedlog za neki idući susret navedena je potreba za temom „Dijete s ADHD-om“. 

 N min Max M SD 

Ovaj županijski susret smatram korisnim. 19 4 5 4,95 0,23 

Stekao/-la sam vještine koje će mi zasigurno pomoći u 
budućem radu. 

19 5 5 5,00 0,00 

Preporučio/-la bih sudjelovanje u ovim edukacijama 
drugim kolegama. 

19 4 5 4,95 0,23 


