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EVALUACIJA PANEL-RASPRAVE „Klikni za raniKLIK!“
11.10.2019., Dječji vrtić „Vrbik“
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) obilježila je Dječji tjedan panelraspravom „Klikni za raniKLIK!“. Na događanju održanom 11. listopada 2019. godine u
Dječjem vrtiću Vrbik sudjelovale su 22 osobe, a samo događanje ocijenjeno je vrlo visokom
prosječnom ocjenom (4,83).
Cilj panel-rasprave bio je poticanje uspostave jedinstvene mreže programa rane
intervencije u Republici Hrvatskoj, kroz unapređenje dijaloga svih dionika sustava te
uključivanje u tražilicu www.raniKLIK.hr.
Kroz evaluacijski upitnik su prikupljani uglavnom kvalitativni podaci.

Pozitivni aspekt događanja
Sudionici su kao posebnu vrijednost panel rasprave „Klikni za raniKLIK!“ istaknuli
povezivanje roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama, stručnjaka koji djeluju u
području rane intervencije u djetinjstvu te predstavnika nadležnih ministarstava, budući da
su rijetke prilike za razmjenu mišljenja svih navedenih dionika „za istim stolom“.
Za stvaranje učinkovitog sustava rane intervencije u Republici Hrvatskoj od iznimne je
važnosti razmjena iskustava i stručnih znanja, kao i ukazivanje na potrebe obitelji djece s
razvojnim rizicima i teškoćama koje još uvijek kroz postojeći sustav nisu adekvatno
zadovoljene.
Velikim uspjehom smatra se odaziv te aktivno sudjelovanje predstavnika Gradskih ureda
(Gradski ured za zdravstvo; Gradski ured za obrazovanje; Gradski ured za socijalnu zaštitu
i osobe s invaliditetom), nadležnih ministarstava (Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Ministarstvo zdravstva),
Ureda pravobraniteljice za djecu i Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.
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Prijedlozi za poboljšanja
Predloženo je da se u buduća slična događanja uključi još veći broj roditelja djece s
razvojnim rizicima i teškoćama.
Također, istaknuta je važnost uključivanja odgojitelja i učitelja u ovakva događanja, budući
da su oni u svakodnevnom kontaktu s djecom s razvojnim rizicima i teškoćama, a često
nemaju prilike s roditeljima i/ili stručnjacima podijeliti izazove s kojima se susreću.
Naposljetku, jedan od prijedloga za poboljšanje je osiguravanje još više vremena za
raspravu svih dionika. Stoga je rasprava nastavljena tijekom neformalnog druženja (uz
zakusku).
Dodatni komentari
Tijekom događanja predstavljena je tražilica www.raniKLIK.hr koja je prepoznata kao
korisni alat za povezivanje roditelja i stručnjaka, a prikazan je i kratki video-uradak
svjedočanstva majke djeteta s razvojnim teškoćama, uz stručni komentar prof. emerite
Marte Ljubešić, prof. psihologije te predsjednice Upravnog odbora HURID-a.

