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O udruzi  

 
Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac je upisana u Registar udruga Republike 

Hrvatske pod registarskim brojem 17005741 od 23.08.2017. kao Udruga udomitelja djece 

Splitsko-dalmatinske županije Tobolac, skraćeni naziv Udruga udomitelja djece Tobolac.  

Prema rješenju Ureda državne uprave od  17.8.2017. udrugu zastupaju Margarita Vržina 

(predsjednica) u razdoblju od 25.07.2017.-25.07.2021. prema davanju ovlaštenja za 

zastupanje predsjedniku te dopredsjednica Tihanu Dell'Orco kojoj mandat teče od 

30.07.2018.-25.07.2021.   

Prema novom Rješenju Ureda državne uprave o upisu promjena od 22.8.2019. mijenja  se 

Statut udruge, ciljevi i djelatnosti te naziv udruge. Novi naziv udruge je Udruga udomitelja i 

posvojitelja djece Tobolac, skraćeni naziv je Udruga Tobolac, ciljevi i djelatnosti udruge se 

nadopunjuju ciljevima i djelatnostima iz područja posvajanja djece. Osoba za provođenje 

likvidacijskog postupka ostaje  Lea Rajković prema Rješenju od 17.8.2017.  

Prema Novom Statutu udruge usvojenom prema Rješenju o upisu promjena od 22.08.2019. 

članovi Upravnog odbora udruge su: predsjednica, dopredsjednica i tajnica udruge. 

Predsjednica udruge: Margarita Vržina 

Dopredsjednica udruge: Tihana Dell'Orco 

 

Redovni članovi Skupštine su: 

1. Tihana Dell'Orco 

2. Marijana Kozina  

3. Danira Zanki 

4. Marija Franić 

5. Danijela Lulić  

6. Jelena Bokšić Franchini 

7. Katarina Mikulić 

8. Zorana Letilović 
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9. Margarita Vržina 

10. Silvija Vrgoč 

11. Mateo Dragun 

 

Godišnja skupština je održana 2.7.2020. Skupštini je prisustvovalo 9 redovnih članova 

udruge, što čini potrebni kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  

Aktivnosti i djelatnosti udruge su: 

- Promicanje udomiteljstva kao primarnog oblika zaštite djece bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi kod tijela kod šireg pučanstva upoznavajući iste s činjenicom da i oni bez 

obzira mogu udomiti dijete, te se pridružiti toj grupi ljudi koji to već godinama rade,   

- Poboljšanje statusa  te pružanje podrške  udomiteljima i udomiteljskim obiteljima koji 

skrbe o djeci na način podizanja ugleda istih, edukacije, susreta, radionica, okruglih stolova i 

sl., 

- Poticanje i podrška razvoju i provođenju kvalitetnog udomiteljstva u Republici 

Hrvatskoj kao najpoželjniju alternativu biološkoj obitelji. 

- Promicanje prava djece da budu smješteni u udomiteljsku obitelj. 

- Poboljšanje statusa udomitelja i udomiteljskih obitelji koji skrbe o djeci  

- Povezivanje udomitelja kao i udomljenih mladih osoba da preuzmu aktivnu ulogu u 

(samo)-organiziranju, stjecanju potrebnih vještina i znanja te provođenju potrebnih aktivnosti 

za podizanje kvalitete udomiteljstva kao i skrbi za mlade iz udomiteljskih obitelji nakon 

punoljetnosti. 

- Uspostavljanje i poboljšanje suradnje sa stručnim djelatnicima u udomiteljstvu na 

svim razinama te drugim osobama, institucijama i organizacijama na području skrbi za djecu  

- Rad na predlaganju promjena zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na 

udomiteljstvo a sve u svrhu ostvarivanja kvalitetnijeg udomiteljstva, 

- pružanje informacija i savjetovanje s područja udomiteljske skrbi, ostvarivanja prava 

djece i udomitelja te rada udruge udomitelja putem e-maila, telefonskih i usmenih kontakata; 

- prikupljanje i distribucija relevantnih informacija s područja djelovanja rada udruge 

putem Internet stranice i društvenih mreža; 

- organiziranje susreta udomiteljskih obitelji; 
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- organiziranje posjeta i razmjena iskustava sa sličnim inicijativama, organizacijama i 

mrežama u zemlji i inozemstvu; 

- organiziranje konferencija i seminara s područja skrbi o djeci i mladima za udomitelje, 

stručne djelatnike s područja udomiteljstva i skrbi za djecu te druge zainteresirane osobe, uz 

sudjelovanje domaćih i stranih stručnjaka; 

- organiziranje radionica i treninga za udruge udomitelja i udomitelje djece s područja 

organiziranja i rada lokalnih inicijativa, udruga i mreža udruga, odnosa s javnošću i 

zagovaranja, prikupljanja sredstava, rada s volonterima i samo-organiziranja u svrhu podrške 

udomiteljima i poboljšanja kvalitete života djece i mladih; 

- organiziranje radionica i treninga za udomitelje s područja kvalitetne skrbi i mlade u 

udomiteljskim obiteljima; 

- organiziranje radionica, treninga i savjetovanja za mlade iz udomiteljskih obitelji ( 

udomljenu djecu i biološku djecu udomitelja) s područja njihovih prava te podrška u 

samoorganiziranju i zagovaranju prava mladih; 

- priprema, izdavanje i distribuiranje priručnika i drugih edukativnih i promotivnih 

materijala s područja djelovanja udruge; 

- sudjelovanja mladih iz udomiteljskih obitelji na važnim sastancima i skupovima koji 

se bave problematikom skrbi za djecu i mlade izvan obitelji i samo-zastupanja mladih; 

- iniciranje aktivnosti i projekata za podršku punoljetnim mladima po prestanku 

smještaja u udomiteljskoj obitelji; 

- provođenje promotivnih i informativnih kampanja o udomiteljstvu djece kao i o 

udomiteljstvu starijih osoba; 

- prema potrebi i u skladu s iskazanim potrebama udruge, udomitelja djece i mladih u 

udomiteljstvu,  priprema prijedloga i zagovaranje promjena u zakonskoj regulativi i provedbi 

odredbi o skrbi za djecu i mlade izvan obiteljske skrbi u skladu s pozitivnim međunarodnim 

standardima;  

- razvoj suradnje s relevantnim državnim institucijama na ovom području te drugim 

organizacijama i udrugama; 

- sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupovima s područja djelatnosti 

udruge 

-     pružanje informacija/obavijesti, potpore i savjetovanja, psiho-socijalnih usluga, 

terapijskog rada i drugih oblika edukacije i podrške svim članovima posvojiteljskih 

obitelji (djeci, mladima, roditeljima, obitelji). 
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-     edukacija za potencijalne posvojitelje, posvojitelje, posvojenike, stručnjake i 

praktičare u javnoj upravi i ustanovama socijalne skrbi; odgojno-obrazovnim 

institucijama te ostalim tijelima i stručnjacima koji su vezani uz temu posvojenja; 

- organiziranje seminara, treninga, radionica, savjetovanja, konferencija i drugih 

oblika edukacije i potpore članovima, stručnoj i široj javnosti te sudjelovanje na 

seminarima, javnim tribinama, konferencijama, te stručnim i znanstvenim 

skupovima u zemlji i inozemstvu; 

-      istraživačka, izdavačka i knjižničarska djelatnost, publikacije, informiranje; 

-      rad s djecom i mladima; 

-      pružanje socijalnih usluga u zajednici (usluga savjetovanja i pomaganja, usluga 

obiteljske medijacije, usluga stručne pomoći u obitelji, usluga rane intervencije, 

usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)) 

-     suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama i edukacija djelatnika odgojnoobrazovnih 

ustanova; 

-     zagovaračke aktivnosti u sljedećim područjima: području promjene pravnog 

okvira, procedura i sustavne potpore svih sudionika procesa posvojenja, prava 

djece, osobito pripadnika marginaliziranih skupina i onih sa smanjenim 

mogućnostima 

-     praćenje (monitoring) primjene pozitivnih propisa; 

-     promicanje vrijednosti civilnoga društva i različitosti, edukacija i provedba tih 

vrijednosti; 

-     organiziranje susreta i povezivanje članova udruge 

-     izvedba projekata iz djelatnosti udruge; 

-     prikupljanje sredstava za financiranje rada udruge i ostvarenja ciljeva udruge; 

-     suradnja i/ili udruživanje s ostalim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu; 

 

Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac je smještena na adresi Doverska 9, Split. 

Poslovni prostor se sastoji od 2 prostorije, 1 sanitarnog čvora ukupne površine 38,97 m2. 

Poslovni prostor je u zakupu Grada Splita temeljem zaključenog ugovora o zakupu poslovnog 

prostora broj 001947/01, za kojeg udruga plaća dogovoreni iznos najma 296,17 kn mjesečno. 

Financijsko-knjigovodstvene usluge za udrugu obavlja tvrtka Natividad d.o.o. 
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Udruga ima registriran žiro-račun u  Erste&Steiermärkische Bank d.d. 

HR1624020061100952359, otvoren 22.11.2019. Prije toga udruga je imala otvoren račun u 

istoj banci broj HR9524020061100840648, kojeg je zatvorila u istoj banci nakon što je 

Rješenjem državne uprave od 22.8.2019. zaveden novi naziv udruge-Udruga udomitelja i 

posvojitelja djece Tobolac. 

Udruga nema fiksnu telefonsku liniju ni službeni broj mobitela, za kontakte se koristi osobni 

broj mobitela predsjednice 098 134 50 75. 

Web stranica udruge je http://udomitelji-djece-tobolac.hr/, korištenje i godišnje plaćanje 

domene carnet.hr  

BROJ ČLANOVA U 2020.= 13 

Broj novih članova: 1 

 

DRUŠTVENI ANGAŽMAN UDRUGE U 2020.  

24.3.-2.4.2020.  Sudjelovanje u humanitarnoj akciji „Zajedno smo jači od korone-

pomozimo KBC-u Split“  

25.6.2020. Sudjelovanje na tribini udruge Most sa splitskim političkim kandidatima 

„Pravo stanje stvari“ 

http://udomitelji-djece-tobolac.hr/
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16.9.2020. Sudjelovanje u utrci Unicefa-Mliječna staza za djecu s poteškoćama; startni 

broj 5667 

 

16.9.2020. Sudjelovanje u snimanju dokumentarnog filma o udomiteljstvu  „Teta-

mama“ za HRT 

 

Zaposleni u 2020. godini 

Udruga nije imala  zaposlenih osoba po ugovoru o radu, ali je provela nekoliko suradnji 

prema ugovora o djelu i autorskom djelu i to s:  

Tihana Dell'Orco ; ugovor o djelu za provođenje kreativnih radionica „U Tobolcu je ekipa“ iz 

projekta „Podržimo dalmatinsko udomiteljstvo“ uz potporu Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku  

Margarita Vržina; ugovor o djelu za provođenje aktivnosti webinara o udomiteljstvu  i 

vođenje projekta „Podržimo dalmatinsko udomiteljstvo“ uz potporu Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

Maja Jakšić; autorski ugovor za provođenje aktivnosti radionica grupne podrške u okviru 

projekta „Podržimo dalmatinsko udomiteljstvo“ uz potporu Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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Stručni suradnici i volonteri 

Na osnovu sklopljenih ugovora o volontiranju i izvještaju o volontiranju u 2020. godini  u 

udruzi je aktivno 5 volontera koji su realizirali ukupno 150 sati 

 Raspodjela prema dobi volontera :  

31 god -45 god-  4 osoba   

46 god-65 god-1 osoba  

Volonteri su uključeni u slijedeće aktivnosti :  

➢ savjetovanje i psihosocijalna podrška 

➢ edukcija i  provedba radionica i predavanja  

➢  administrativni poslovi  

➢ osposobljavanje volontera 

➢ promidžba i marketing  

➢  osvještavanje šire javnosti o važnosti tema kojim se udruga bavi prema Strateškim 

planovima   

➢ održavanje prostora i nabava potrepština 

Maja Jakšić, licencirani psihoterapeut, petogodišnja specijalizacija iz Realitetne 

psihoterapije, spec. poslijediplomski studij iz Pastorala kriznih situacija-vanjski suradnik;u 

sklopu Centra za edukaciju i savjetovanje Hippocampus i kao stručna 

suradnica Bračnog i obiteljskog savjetovališta pri Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i 

Obiteljskog savjetovališta pri Dubrovačkoj biskupiji; dugi niz godina radi individualnu i 

grupnu psihoterapiju, vodi fokus grupe i grupe za samopomoć. Održala brojna predavanja, 

edukacije i radionice u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ltaliji, Njemačkoj 
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vezane uz teme gubitka i tugovanja, stresa, izgaranja na poslu, trauma, komunikacije u 

kriznim situacijama, zlostavljanja, odgoja, rastave, roditeljstva, braka itd. Autorica knjige 

Sindrom izgaranja na radnome mjestu kao i niza stručnih radova o navedenim temama. 

Udana, majka četiri djevojčice 

Tihana Dell'Orco; dopredsjednica udruge, odgojiteljica djece predškolske dobi- udomiteljica 

dječaka od 4 g i posvojiteljica.; stručna osposobljenost za rad s djecom predškolske dobi, 

zaposlena u ustanovi predškolskog odgoja, razvijena empatija i iskustvo u udomiteljstvu djece 

volonterskim radom u udruzi; održavanje tematskih kreativnih radionica i 

igraonica/pričaonica; 

Sudjelovala u vođenju 4 javne tribine i 4 kreativne radionice/igraonice iz projekta „ Za djecu 

zajedno“.Udana, majka 1 biološkog sina. 

Teo Talijančić,; grafički dizajner 

Chevron-Obrt za usluge grafičkog dizajna ; Kreativni direktor u  tvrtki Spice d.o.o.  

Lea Rajković; dipl.ekonomist, administratorica udruge, udomiteljica dvoje djece Natividad 

d.o.o. za računovodstvo i savjetovanje 

Margarita Vržina; voditeljica projekata; predsjednica  i voditeljica udruge , udomiteljica  i 

posvojiteljica djevojčice od 6 g.; dipl. prof. franc, jezika i filozofije, voditeljica udruge Klub 

trudnica i roditelja Split, asistentica u nastavi djetetu s posebnim potrebama, radni staž i 

dugogodišnje iskustvo u komercijalnom sektoru-turizmu , iskustvo vođenja udruge od 

osnivanja volonterskim radom i kratkoročnim ugovorom o radu na pola radnog vremena,  

ostvarenim značajnim rezultatima u prvoj godini aktivnosti udruge, sudjelovanjem na 

edukacijama i radionicama o vođenju udruge, organizacija i provođenje volonterskih 

aktivnosti te ugovorena 4 projekta,vođenje aktivnosti projekta „Za djecu zajedno“ (4 javne 

tribine i 4 kreativne radionice/druženja s udomiteljima djece) i projekt „Učinimo korak više“-

jednokratna financijska pomoć radu udruge., projekt Podrška dalmatinskom udomkiteljstvu i 

Podržimo dalmatinsko udomiteljstvo; partnerstvo na projektu SEEN ✅ Sigurnom 

Edukacijom Eliminirajmo Nasilje. 

 

Edukacije zaposlenih i volontera u 2019. godini  

U razdoblju od 01.01.2020. -31.12.2020.  

   7.4.2020. Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora  

⮚ Edukaciju provodila Udruga Mi; u edukaciji sudjelovala  Margarita Vržina         

7.7.2020. Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnoga društva 
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⮚ Edukaciju provodila Udruga Mi; u edukaciji sudjelovala  Margarita Vržina     

10.9.2020.    Kako izraditi strateški i operativni plan u organizacijama civilnoga društva? 

⮚ Edukaciju provodila Udruga Mi; u edukaciji sudjelovala  Margarita Vržina   

13.10.2020. Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici 

⮚ Edukaciju provodila Udruga Mi; u edukaciji sudjelovala  Margarita Vržina 

Edukacija volontera u 2020.:  

8.7.2020. Edukacija 3 volontera o aktivnostima i djelovanju udruge Tobolac 

 

 

 

Projekti, programi i partnerstva 

PRIJAVLJENI I UGOVORENI PROJEKTI I PARTNERSVA FINANCIRANI IZ 

SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA/LOKALNE SAMOUPRAVE U 2020. 

 

 

 Red. 

br.  
Naziv projekta/programa 

Naziv 

donatora 
Iznos 

Razdoblje 

provedbe 

 

Napomena 

1. 

Projekt „Podržimo 

dalmatinsko 

udomiteljstvo“ 

Ministarstvo 

za 

demografiju, 

obitelj, mlade 

i socijalnu 

politiku 

31.000,00 

kn 

12.2019.-6.2020.  Projekt 

završen  

2.  

Partnerstvo na projektu 

SEEN ✅ Sigurnom 
Edukacijom Eliminirajmo 
Nasilje. 

Ministarstvo 

za 

demografiju, 

obitelj, mlade 

i socijalnu 

politiku 

8196,00 kn 6.2019.-1.2020. Projekt u tijeku 
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PODRŽIMO DALMATINSKO UDOMITELJSTVO  

Projekt se provodio u razdoblju od 01.12.2019.-31.06.2020.  

CILJEVI I REZULTATI AKTIVNOSTI: 

1. Održan ciklus od 1 javne tribine i 5  kreativnih, edukativnih i poticajnih 

radionice/druženja djece, udomitelja te zainteresiranih za udomiteljstvo djece 

a)Održana 1 javna tribina-webinar   i u upućen javni poziv svima zainteresiranima za 

udomiteljstvo putem sredstava javnog priopćavanja, plakata i info letaka; promocija 

udomiteljstva i informiranje potencijalnih udomitelja 

b)Održano 6 kreativnih radionica za 20  djece i 15 udomiteljskih obitelji;  Ostvaren 

doprinos osnaživanju djece i drugih članova udomiteljske obitelji medusobnim druženjem, 

kreativnim radom i zajedničkim ciljem; ostvaren doprinos  jačanju roditeljskih 

kompetencija u odnosu dijete-udomitelj i udomitelj-dijete; promocija udomiteljstva i 

informiranje udomitelja, potencijalni udomitelji potaknuti na odluku da postanu udomitelji 

djece 

2. a)Održan ciklus od 6 radionica grupne podrške/psihološkog savjetovališta za 

udomitelje. 

b)Provedena usluga individualnog savjetovališta za udomitelje; ostvaren doprinos 

osnaživanju svih članova udomiteljske obitelji pružanjem savjeta i preporuka 

stručnjaka o najboljim načinima kako se nositi s prisutnim izazovima udomiteljskog i 

općenito obiteljskog života 

 

 CILJANE SKUPINE KOJE SU BILE OBUHVAĆENE OVIM PROJEKTOM  S 

PODRUČJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE:  

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteni u udomiteljskim obiteljima: 

 20 djece predškolske i osnovnoškolske dobi te 1 mlada osoba (18 godina) 

Udomiteljske obitelji:  
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15  nesrodničkih  udomiteljskih obitelji*  

držan ciklus od 6 radionica grupne podrške/psihološkog savjetovali5ta za udomitelje. 

Prosječni profil udomiteljske obitelji je: osobe srednjih godina (kasne 30-te i 40-te, zaposlene, 

više stručne spreme s područja Splita i okolice, članovi udruge Tobolac, zainteresirani za 

aktivno djelovanje i  sudjelovanje u aktivnostima Udruge i potencijalni udomitelji koji se 

odazivaju na javne pozive udruge na organizirane aktivnosti 

Šira populacija-zainteresirana za udomiteljstvo i kreativne radionice:  

7 potencijalnih udomitelja, 2 nove udomiteljske obitrelji, prijatelji i članovi obitelji postojećih 

udomitelja, obitelji s biološkom djecom i bez djece, predstavnici medija, raznih institucija i 

ustanova diljem županije 

 UTJECAJ PROJEKTA NA KORISNIKE 

1. Grupna podrška i kvalitetno druženje 15 udomiteljskih obitelji i 20 udomljene djece s 

područja Splitsko-dalmatinske županije. 

2. Stjecanje novih kreativnih vještina za sve sudionike radionica. 

3. Podizanje razine osviještenosti javnosti o samom udomiteljstvu kroz sredstva javnog 

priopćavanja. 

4.  Informiranje javnosti o udomiteljstvu putem javnih poziva. 

5. Kvalitetno druženje i informiranje  udomiteljskiha obitelji i zainteresiranog građanstva kroz 

kreativne radionice. 

6. Korištenje kreativnih proizvoda sudionika u promotivnim aktivnostima udruge 

7. Broj potencijalnih novih udomitelja na edukaciji za udomitelje: 2 obitelji 

 

OVIM AKTIVNOSTIMA SU POSTIGNUTE SLJEDEĆE PROMJENE: 

-aktivnosti udruge su postale sve vidljivije u lokalnoj i regionalnoj  javnosti i postepeno se 

stvorio podržavajući okvir važnih elemenata sustava koji se tiču ove problematike. Rad 

udruge su  prepoznali  i podržavaju djelatnici raznih ustanova i institucija: Czss Split; Supetar, 
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Kaštela, Sinj, Dječji dom Maestral, Ured dječje pravobraniteljice (Split i Zagreb), Poliklinika 

za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Hrabri telefon, Unicef, Udruga Adopta, mnoge 

udruge udomitelja diljem hrvatske, Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu 

politiku itd. 

Predsjednica udruge Tobolac je izabrana u povjerenstvo Czss Split za odabir udomitelja koji 

biraju udomiteljstvo kao zanimanje. Grad Split je uvrstio mjeru sufinanciranja dadilje 

udomiteljima do upisa djeteta u vrtić. 

-ostvarili smo značajan doprinos osvještavanju javnosti o problematici udomiteljstva općenito 

aktivnostima tribina i radionica/druženja udomitelja, medijskim objavama i gostovanjima koje 

su dosada rijetko postojale u našoj županiji; pružili smo priliku potencijalnim udomiteljima da 

nas upoznaju kroz kvalitetno osmišljeno druženje i informiraju se o svemu što ih zanima 

vezano za udomiteljstvo djece; promotivnim aktivnostima smo animirali većinu lokalnih i 

regionalnih sredstava javnih priopćavanja na objave predviđenih aktivnosti i informiranje 

javnosti o temi udomiteljstva djece; kontinuiranim pozitivnim objavama uprisustvovali temu 

udomiteljstva djece i na društvenim mrežama kao jednu od važnih tema koje se tiču djece; sve 

aktivnosti udruge u proteklom razdoblju su rađene s ciljem osvještavanja javnosti općenito i 

dopiranja činjenice o postojanju udruge do potencijalnih udomitelja kako bi ih potakli na 

aktivniji angažman oko udomiteljstva djece; 

-u kvaliteti života korisnika; intenzivnijim međusobnim druženjima postignut je značajan 

doprinos osnaživanju samih udomitelja, udomljene djece i članova njihovih obitelji; 

udomitelji djece sigurnije i samopouzdanije pristupaju rješavanju raznih problema i poteškoća 

koji ih svakodnevno muče 

-razne institucije na koje smo upućeni se drugačije, u prvom redu ozbiljnije i pozitivnije 

odnose prema samim udomiteljima pri uvažavanju njihovih potreba za rješavanjem problema  

-postojeći udomitelji popunjavaju slobodne kapacitete za smještaj novih korisnika 

-sudjelovali smo u stvaranju dokumentarnog filma o udomiteljstvu kojeg će HRT prikazivati 

tijekom 2021. 
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 PARTNERSTVO S KLUBOM TRUDNICA I RODITELJA SPLIT NA PROJEKTU  

 SEEN ✅ SIGURNOM EDUKACIJOM ELIMINIRAJMO NASILJE 

 

 ( kvalitativna i kvantitativna istraživanja o pojavnosti problema eleketroničkog nasilja nad i 

među djecom i mladima-on line upitnik i  fokus grupe, radionice grupne podrške, radionice 

poboljšanja komunikacije, analiza istraživanja)  
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Projekt se počeo provoditi 01.06.2020. s razdobljem provedbe do 31.05.2021. U razdoblju od 

01.06.2020.-31.12.2020. je u suradnji s vanjskom stručnom suradnicom-sociologinjom 

izrađen priručnik sa smjernicama za provedbu on-line upitnika i fokus grupa kao dva sastavna 

dijela istraživanja, nakon čije provedbe će se izraditi stručna analiza, infografika, vanjska 

evaluacija projekta  i rezultati će se podijeliti s javnosti.  Proveden je on line upitnik u kojem 

je sudjelovalo 259 roditelja školske djece. Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici: 

https://docs.google.com/forms/d/1O9Y06_h3ld5WhAb21vqRqlvlEgtzFCsMnv6VIpVS4-

Y/prefill  

 

              

                  

Izrađeni su vizuali i informativni  plakati o aktivnostima projekta. S obzirom na 

epidemiološke mjere i ograničenja uzrokovana pandemijom Covida-19 , provedena je 1 

radionica grupne podrške on line putem Zoom platforme. Iz istih razloga su fokus grupe i 

radionice dramatizacije bajke dogovorene sa suradnicima i sudionicima za provedbu na 

proljeće 2021.  

 

Stručni suradnici na projektu: 

 

Jelena Budlimić- sociolog moderator i analitičar istraživanja putem fokus grupa i on-line 

ankete 

 

https://docs.google.com/forms/d/1O9Y06_h3ld5WhAb21vqRqlvlEgtzFCsMnv6VIpVS4-Y/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1O9Y06_h3ld5WhAb21vqRqlvlEgtzFCsMnv6VIpVS4-Y/prefill
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Siniša Novković- glumac i režiser; Gradskog kazališta mladih;  voditelj edukativnih radionica 

Dramatizacija bajke  

Maja Jakšić- licencirani psihoterapeut ; voditeljica radionica grupne podrške za roditelje djece 

koja su proživjela elektroničko nasilje 

Prof.dr. Ina Reić Ercegovac-psiholog -vanjski evaluator projekta, voditelj Katedre za 

psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Splitu , profesor u izvarednom zvanju na Kolegiju 

Razvojne psihologije i Statistike u sociologiji .   
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IZVEDBA KAZALIŠNE PREDSTAVE „MOJA OBITELJ I JEDAN JEŽ“ 

U okviru projekta je obilježen i Međunarodni dan dječjih prava 20.11.2020. on line izvedbom 

kazališne predstave „Moja obitelj i jedan jež“ u suradnji s Dječjim kazalištem „Smješko“ iz 

Zagreba.  

Suradnja se provela na on line način zbog epidemioloških mjera na snazi, na način da je u 

suradnji s učiteljicama iz više osnovnih škola iz Splita i Dalmatinske Zagore ( Osnovna škola 

Visoka Split; sudjelovalo 45 učenika iz dva šesta razreda, Osnovna škola braće Radić iz  

Bračevića; sudjelovao ukupno  21 učenik iz 5.6.7. i 8. razreda te iz Područne škole Donje 

Ogroje sudjelovalo ukupno 14 učenika iz 5.6.7. i 8. razreda) )  , omogućeno gledanje 

kazališne predstave putem linka na You tube kanal u samoj učionici te dostupnošću istog 

linka onim učenicima koji su bili kod kuće u samoizolaciji.  

Predstavu su on line pogledali također i 20 članova-djece Udruge udomitelja i posvojitelja 

djece Tobolac.  

Tema odabrana za Međunarodni dan dječjih prava je pravo svakog djeteta da živi i odrasta u 

obitelji. Tako je za temu  kazališne predstave odabrana  topla priča o posvojiteljskoj obitelji, o 

tome kako su Anja, Sanja i Vanja postali obitelj koja se je čekala, tražila i pronašla, o jednoj  

sasvim obično-neobičnoj obitelji koja se voli, podržava i koja se zajednički nosi sa svim 

životnim izazovima. 
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HVALA NA PAŽNJI! 


