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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu
Grad Prelog nositelj je projekta „Za obitelj“, čije je financiranje
osigurala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu
od 11.888.727,74 kuna (100% financiranje). U projekt je uključeno pet dječjih vrtića partnera s područja Međimurske županije.
Projekt „Za obitelj“ omogućio je veću dostupnost usluga i predškolskih programa, obuhvatio je veći broj djece programima
ranog i predškolskog odgoja, omogućio je korištenje planiranih
programa djeci zaposlenih roditelja, djeci s jednim zaposlenim
roditeljem te nezaposlenim roditeljima.
Kroz projekt „Za obitelj“ u uslugu smjenskog rada uključeno je
ukupno više od 130 djece, a u uslugu produljenog boravka više
od 50 djece, ukupno više od 180 djece. Zaposleno je 15 odgojitelja, 9 kuharica i 9 spremačica. U dijelu unaprjeđenja usluga,
daljnjeg razvoja postojećih programa, a radi osiguravanja uvjeta
za još kvalitetnije provođenje predviđenih usluga, posebno za
djecu s teškoćama u razvoju, zaposleni su mobilni stručni tim
(psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator - logoped), kineziolog i odgojitelj za rano učenje engleskog jezika. Zaposlene su i
4 osobe na upravljanju projektom i administrativnim poslovima.
Projekt je isto tako usmjeren na jačanje kapaciteta i dodatno
usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika te kuharica. Održano je 12 različitih edukacija u kojima je više od 70 stručnjaka sudjelovalo u osposobljavanju. U okviru projekta nabavljena je i
oprema za opremanje dječjih vrtića partnera.

CILJ PROJEKTA
Unaprjeđenje usluga i produljenje
radnog vremena dječjih vrtića s
ciljem omogućavanja bolje
ravnoteže članova uključenih u
programe ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja.

GLAVNE AKTIVNOSTI
• osiguravanje usluge produljenog
boravka i smjenskog rada
za veći broj djece
• zapošljavanje odgojitelja
i tehničkog osoblja
• zapošljavanje stručnih suradnika
(kineziolog, odgojitelj za rano
učenje engleskog jezika,
mobilni stručni tim)
• osposobljavanje odgojitelja i
stručnjaka zaposlenih
u dječjim vrtićima
• opremanje dječjih vrtića

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Dječji vrtić
FIJOLICA
Prelog
Dječji vrtić Fijolica Prelog, čiji je osnivač Grad
Prelog, djeluje na tri lokacije, u Prelogu, Cirkovljanu i Draškovcu. U 14 skupina ukupno broji
252 djece. Provodi redovan 10-satni program,
program javnih potreba – predškola te u Cirkovljanu poseban program katoličkog vjerskog
odgoja. U okviru projekta Za obitelj u Dječjem
vrtiću Fijolica osigurana je usluga smjenskog
rada i produljenog boravka djece. Produljeni boravak osiguran je za djecu u vrtiću u Prelogu,
dok je smjenski rad osiguran u sva tri objekta.

U produljenom boravku zaposlena je jedna odgojiteljica na pola radnog vremena, dok su u
smjenskom zaposlene 3 odgojiteljice na puno
radno vrijeme te 3 kuharice i 3 spremačice na
pola radnog vremena. Broj djece uključene u
navedene usluge varira iz mjeseca u mjesec, u
prosjeku 17 djece u produljenom boravku, te 22
djece u smjenskom radu. Za djecu uključenu u
smjenski rad vrtića osigurana je prehrana.
Za Dječji vrtić Fijolica Prelog i Područne odjele u
Cirkovljanu i Draškovcu nabavljena je oprema u
ukupnoj vrijednosti 241.935,00 kuna, od čega
namještaj za opremanje 4 sobe dnevnog boravka u vrijednosti 147.232,50 kuna i didaktičke
igračke u vrijednosti 94.702,50 kuna. Nabavljena je i oprema za opremanje kuhinje vrijedna
79.487,50 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Dječji vrtić
VESELA LOPTICA
Prelog
Dječji vrtić Vesela loptica privatna je ustanova za
odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi,
osnovana 2017. godine. Boravak djece u dječjem
vrtiću sufinancira Grad Prelog. Vrtić provodi dva
programa, jaslički i integrirani 10-satni program, a
djeca su raspoređena prema dobi u četiri vrtićke
skupine. Vrtić provodi i dva posebna programa,
kraći sportski te kraći program učenja engleskog
jezika. U vrtiću ukupno boravi 101 dijete.
U okviru projekta Za obitelj, u Dječjem vrtiću
Vesela loptica osigurana je usluga smjenskog rada
i produljenog boravka djece. Broj djece uključene
u navedene usluge varira iz mjeseca u mjesec, u
prosjeku 7 djece u produljenom boravku te 16
djece u smjenskom radu. Za djecu uključenu u

smjenski rad vrtića osigurana je prehrana. U produljenom boravku zaposlena je jedna odgojiteljica
na pola radnog vremena, dok su u smjenskom zaposlene 2 odgojiteljice na puno radno vrijeme te
kuharica i spremačica na pola radnog vremena.
Također, u okviru projekta zaposlena su i dva
stručna suradnika – kineziolog i odgojitelj za rano
učenje engleskog jezika na pola radnog vremena.
Za Dječji vrtić Vesela loptica nabavljena je oprema
u vrijednosti 192.912,50 kuna, od čega namještaj
za opremanje sobe dnevnog boravka vrtića u vrijednosti 106.505,00 kuna i komplet didaktičkih
igračaka u vrijednosti 86.407,50 kuna. Nabavljen je
i komplet sportske opreme za opremanje vrtićke
dvorane u vrijednosti 75.360,00 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Dječji vrtić
KOCKAVICA
Sveta Marija
Dječji vrtić Kockavica, čiji je osnivač Općina Sveta
Marija, u redovnom 10-satnom programu broji
ukupno 59 djece raspoređene u 3 skupine. U
okviru projekta Za obitelj, osigurane su usluge
smjenskog rada i produljenog boravka djece u
dječjem vrtiću. U navedene usluge mjesečno je
uključeno u prosjeku 6 djece. Za uslugu produlje-

nog boravka zaposlena je jedna odgojiteljica na
pola radnog vremena, a za smjenski rad jedna
odgojiteljica na puno radno vrijeme te kuharica i
spremačica na pola radnog vremena.
Za Dječji vrtić Kockavica nabavljena je oprema u
vrijednosti 154.818,75 kuna, od čega namještaj za
opremanje sobe dnevnog boravka vrijedan
57.677,50 kuna te kompleti unutarnjih i vanjskih
didaktičkih igračaka u vrijednosti 97.141,25 kuna.
Nabavljena je i oprema za opremanje kuhinje u
vrijednosti 8.775,00 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Dječji vrtić
KLINČEC
Donja Dubrava
PO Donji Vidovec
Dječji vrtić Klinčec djeluje kroz tri odgojno – obrazovne skupine u Donjoj Dubravi, gdje trenutno
broji 49 djece te jednu skupinu sa 27 djece u Područnom odjelu u Donjem Vidovcu. Osnivači su
Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec. Vrtići provode redovan 10-satni program, a u okviru projekta Za obitelj u vrtićima je osigurana i usluga
smjenskog rada. U navedenu uslugu mjesečno je
uključeno u prosjeku 19 djece, za koju je osigurana i prehrana. U Dječjem vrtiću Klinčec u Donjoj
Dubravi, za potrebe smjenskog rada, zaposlene
su jedna odgojiteljica na puno radno vrijeme te po
jedna kuharica i spremačica na pola radnog vremena. I u Područnom odjelu u Donjem Vidovcu su
za potrebe smjenskog rada zaposlene jedna odgojiteljica na puno radno vrijeme te po jedna kuharica i spremačica na pola radnog vremena.
Za Dječji vrtić Klinčec Donja Dubrava i Područni
odjel u Donjem Vidovcu nabavljena je oprema u
vrijednosti 236.935,00 kuna, od čega namještaj
za opremanje sobe dnevnog boravka u vrijednosti 15.715,00 kuna te komplet didaktičkih igračaka
vrijedan 221.220,00 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Dječji vrtić
ŽIBEKI
Čakovec
PO Pribislavec • PO Brezje
Dječji vrtić Žibeki privatan je vrtić koji djeluje na
području Grada Čakovca. Od 2005. godine su
sastavu Dječjeg vrtića Žibeki su i Područna odjeljenja u Pribislavcu i Brezju. Vrtić provodi redovni
6 i 10 – satni program. Područni odjel u Pribislavcu broji 75 djece raspoređene u tri skupine. Od
rujna 2018. godine, u okviru projekta Za obitelj u
vrtiću je osigurana i usluga smjenskog rada. Za
potrebe navedene usluge zaposlene su dvije odgojiteljice na puno radno vrijeme te spremačica i
kuharica na pola radnog vremena. U Područnom
odjelu u Brezju djeluju četiri skupine koje ukupno
broje 84 djece. I u Područnom odjelu u Brezju

osigurana je usluga smjenskog rada, za potrebe
koje su zaposlene dvije odgojiteljice na puno
radno vrijeme te spremačica i kuharica na pola
radnog vremena. U smjenski rad Dječjeg vrtića
Žibeki mjesečno je uključeno u prosjeku 20 djece,
za koju je osigurana i prehrana.
Za Dječji vrtić Žibeki, područne odjele u Pribislavcu i Brezju, nabavljena je oprema u vrijednosti
215.081,25 kuna, od čega namještaj za opremanje
sobe dnevnog boravka vrijedan 73.885,00 kuna te
kompleti unutarnjih i vanjskih didaktičkih igračaka
u vrijednosti 141.196,25 kuna. Nabavljena je i
oprema za opremanje kuhinje u vrijednosti
37.825,00 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Mobilni stručni tim
Mobilni stručni tim, psiholog, pedagog i edukacijski rehabilitator - logoped, zaposlen je u cilju
unapređenja usluga dječjih vrtića, daljnjeg razvoja postojećih programa te radi osiguravanja
uvjeta za još kvalitetnije provođenje predviđenih
usluga, osobito za djecu s teškoćama u razvoju.
Spomenuti stručnjaci svakodnevno odlaze u
dječje vrtiće partnere i time doprinose ostvarenju aktivnosti projekta.

Što radi logoped
u dječjem vrtiću?
Logoped u dječjem vrtiću bavi se prevencijom,
otkrivanjem, dijagnosticiranjem, praćenjem i terapijom teškoća u području komunikacije i jezično govornog razvoja od rane do predškolske dobi
djeteta. Posao logopeda usmjeren je na neposredan edukacijsko – rehabilitacijski rad s djecom u
vidu: prevencije, praćenja jezično govornog razvoja djece s faktorima rizika, provođenja trijažnog postupka s ciljem početnog utvrđivanja teškoće, organizacije i realizacije vježbi za djecu te
suradnju s odgojiteljima, roditeljima i stručnim
timom. Također, stručni suradnik logoped surađuje sa stručnjacima raznih profila edukacijsko –
rehabilitacijske znanosti, zdravstvenim ustanovama i društvima. Svake godine sve je veći broj
djece s jezično-govornim poremećajima. Većina
se poremećaja može dijagnosticirati u najranijoj
dobi, a rana intervencija ključan je faktor sprječavanja teškoća u kasnijoj dobi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Što radi pedagog
u dječjem vrtiću?
Poslovi i zadaće stručnog suradnika pedagoga
odvijaju se kroz interakciju sa svim subjektima odgojno-obrazovnog procesa, a to su djeca, odgojitelji, asistenti, roditelji/skrbnici, ravnatelj te članovi
stručnog tima. Svakodnevne zadaće stručnog suradnika pedagoga su praćenje psihofizičkog razvoja djeteta kao i poticanje njegova cjelovitog
razvoja. Pedagog osigurava poticajnu materijalnu
sredinu, predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa (predlaže inovacije,
metode i oblike rada, izrađuje didaktičke materijale). Stručni suradnik pedagog svakodnevno je na
raspolaganju roditeljima/skrbnicima. Tijekom pedagoške godine pedagog provodi individualni savjetodavni rad ili zajednički sastanak s roditeljima
djece, ovisno o problemima i interesima roditelja
te procjeni stručnih suradnika i odgojitelja.

Što radi psiholog
u dječjem vrtiću?
Područja rada psihologa u dječjem vrtiću su: prevencija i rana intervencija. U sklopu prevencije
psiholog prati prilagodbu djeteta u vrtiću, zadovoljavanje potreba djeteta, utvrđuje opći razvojni
status djece, identificira djecu s posebnim potrebama, sudjeluje u organizaciji i provođenju stručnog usavršavanja odgojitelja, pruža kvalitetnu podršku roditeljstvu kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore i radionice. Na području rane
intervencije, zajedno s ostatkom stručnog tima,
izrađuje individualne planove za rad s djecom s
posebnim potrebama, vodi savjetodavne razgovore i konzultacije s odgojiteljima i roditeljima o
djeci, prema potrebi upućuje roditelje djeteta u
nadležnu ustanovu na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman te paralelno s time provodi roditeljske sastanke i radionice za roditelje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osposobljavanje
odgojitelja i stručnjaka

Projekt Za obitelj usmjeren je i na jačanje kapaciteta i dodatno usavršavanje odgojitelja i stručnih
suradnika te kuharica kod svih projektnih partnera. U okviru aktivnosti Edukacije i programi osposobljavanja radi jačanja kapaciteta stručnjaka i kuharica provedeno je 12 različitih edukacija u ukupnoj vrijednosti 902.980,00 kuna. U istima je sudjelovalo više od 70 stručnjaka. U Dječjem vrtiću
Vesela loptica Prelog održani je set radionica u organizaciji Optimus potencijala d.o.o. pod nazivom; Prepoznavanje potencijala, Procjene zrelosti i

Rad s roditeljima. Na istima je ukupno sudjelovalo
36 odgojiteljica. U multimedijalnoj dvorani Poduzetničkog centra Prelog održani je set edukacija
Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pod nazivom
Podizanje kapaciteta predškolskih djelatnika, a
uključivao je radionice pod nazivom: Komunikacijske vještine, Osobni stil vođenja, Timski rad, Psihološke potrebe, Stereotipi i predrasude te Suradnja s
roditeljima. Edukacije je polazilo ukupno 10 odgojiteljica, po dvije iz svakog od 5 dječjih vrtića partnera. U okviru projekta održani je i set radionica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Srednja škola Prelog održala je edukaciju o zdravoj i kreativnoj prehrani u dječjem vrtiću, koju su
polazile 4 kuharice, dok je Dječji vrtić Radost iz
Zagreba - stručno – razvojni centar za podršku
roditeljstvu i program Rastimo zajedno, održao
edukaciju Prve tri su najvažnije. Edukacija je održana u Poduzetničkom centru, a na istoj je sudjelovalo ukupno 10 odgojiteljica iz 5 dječjih vrtića
partnera.
Pučkog otvorenog učilišta iz Zagreba: Inkluzija
djece s teškoćama u razvoju, Procjena kao uvid u
individualno planiranje te Individualno planiranje,
kao i mentorske podrške u unapređenju odgojno
– obrazovne prakse za iste. Edukacije su održane
u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga, a polazile su ih ukupno 33 odgojiteljice. U okviru projekta 13 odgojiteljica sudjelovalo je u Programu
učenja engleskog jezika, koji je provodio Jezično
edukativni centar Didasko. U Poduzetničkom
centru Prelog, Bebi signum d.o.o. iz Zagreba
održao je jednodnevnu edukaciju pod nazivom
Znakovni jezik za bebe. Na edukaciji je sudjelovalo
11 odgojiteljica. U dvorani Poduzetničkog centra
Prelog održani je i set edukacijskih aktivnosti Terapija igrom, a uključivao je edukacije pod nazivom: Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju, Terapija igrom: Vještine i intervencije za rad s
djecom te Terapijske igre u radu s djecom s teškoćama. Edukacije je proveo Centar proventus
d.o.o., a na istima je sudjelovalo 59 odgojiteljica.

Novi automobil
projekta Za obitelj
U okviru projekta Za obitelj nabavljena je i oprema
za svakodnevni rad mobilnog stručnog tima, automobil i oprema u vrijednosti 222.750,00 kuna.
Mobilni stručni tim svakodnevno odlazi u dječje
vrtiće partnere i time doprinosi ostvarenju aktivnosti projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

KONTAKT PODACI
GRAD PRELOG
Glavna 35, 40323 Prelog
tel.: +385 (40) 645 301
www.prelog.hr
POSREDNIČKA TIJELA
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike (PT1)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT2)
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr
Izdavač brošure: GRAD PRELOG
Brošura je izrađena uz financijsku potporu Europske unije.
Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Grada Preloga
i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stav
Europske unije ili Upravljačkih tijela.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

