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EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ 

MARTE MEO SAVJETOVANJE 

(1.6.2020. - 31.5.2021.) 

 

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

intervencija u djetinjstvu s partnerima iz Zagreba te Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije. 

Cilj programa, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, je unaprijediti 

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

aktivnosti: 

1. izravnim osnaživanjem roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz: Marte Meo savjetovanje, radionice 

Majka-dijete i 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 (raniKLIK.hr, radionice-igraonice za djecu. 

 

Jedna od aktivnosti trogodišnjeg programa bilo je Marte Meo savjetovanje za obitelji djece s teškoćama u razvoju 

i razvojnim rizicima. Izvoditeljica savjetovanja bila je Renata Rade, prof. logoped i Marte Meo terapeut. 

 

Tijekom prve godine provedbe programa provedeno je 36 savjetovanja za 9 obitelji, a online evaluaciju je ispunilo 

7 roditelja. Kroz savjetovanje obuhvaćeno je ukupno 10-oro djece s razvojnim rizicima i/ili teškoćama. 

 

 

Struktura sudionika 

Online evaluacijski upitnik ispunilo je 7 majki. Prosječna dob roditelja koji su sudjelovali u savjetovanju iznosila je 38 

godina. Najmlađi roditelj imao je 32, a najstariji 47 godina. Raspon dobi djece iznosio je od 2 do 4 godine, a radilo 

se o 9 dječaka i 1 djevojčici. U jednoj od obitelji u savjetovanje su bila uključena dva dječaka, braća blizanci. Od 

članova obitelji u savjetovanje je, uz 9 majki i 9 očeva, bilo aktivno uključeno 6 osoba (2 sestre, 1 brat, 1 baka, 1 djed 

i 1 teta). 

Zanimanja roditelja su bila vrlo raznolika: sobarica, dr.dent.med, fitness trener, mag.prim.educ., fizioterapeut, HR 

administrator, itd. Tri uključene obitelji bile su iz Stubičkih Toplica, po dvije obitelji iz Dubrovnika i Zagreba te po 

jedna obitelj iz Velike Gorice i Novigrada Istarskog. Na slici 1. grafički je prikazana struktura obitelji prema mjestu 

stanovanja. 
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Slika 1. Grafički prikaz strukture uključenih obitelji prema mjestu stanovanja 

 

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 koji su dali pojedinu ocjenu, najniža i najviša ocjena kojom je ocijenjena 

pojedina tvrdnja, prosječna vrijednost te raspršenje rezultata. Roditelji su sveukupno izrazili maksimalnu moguću 

razinu zadovoljstva svim aspektima Marte Meo savjetovanja (M=5,00). 

 

Tablica 1. Deskriptivna statistika tvrdnji koje se odnose na zadovoljstvo 

pojedinim aspektima Marte Meo savjetovanja 

22%

22%

34%

11%

11%

STRUKTURA OBITELJI PREMA MJESTU

ZAGREB DUBROVNIK STUBIČKE TOPLICE VELIKA GORICA NOVIGRAD

 N min max M SD 

Prvi kontakt 7 5 5 5,00 0,00 

Tijek savjetovanja (dogovaranje slj. koraka, zadataka i susreta) 7 5 5 5,00 0,00 

Zaključivanje savjetovanja 7 5 5 5,00 0,00 

Ukupna ocjena Marte Meo savjetovanja 7 5 5 5,00 0,00 
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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 koji su dali pojedinu ocjenu, najniža i najviša ocjena kojom je ocijenjena 

pojedina tvrdnja, prosječna vrijednost te raspršenje rezultata. Sudionici su izrazili maksimalno moguće 

zadovoljstvo stečenim vještinama te bi preporučili sudjelovanje u Marte Meo savjetovanju drugim roditeljima 

(M=5,00). 

 

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

 N min max M SD 

Stekao/-la sam vještine koje će mi zasigurno pomoći u svakodnevnim 

interakcijama s mojim djetetom. 

7 5 5 5,00 0,00 

Preporučio/-la bih Marte Meo savjetovanje drugim roditeljima djece kod 

kojih postoji sumnja na razvojni rizik ili teškoću. 

7 5 5 5,00 0,00 

 

 

Dodatni komentari 

Sudionici su oduševljeni radom profesorice Rade – opisuju je kao dragu, pristupačnu, simpatičnu i vrlo stručnu 

osobu. Navode kako su kroz savjetovanje dobili puno novih korisnih informacija i savjeta za svakodnevno 

ophođenje s djetetom s teškoćama. 

Posebno su zadovoljni online provedbom (analiza videosnimki) u ovom epidemiološki izazovnom razdoblju te se 

nadaju nastavku savjetovanja kroz program. 

 


