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Rana intervencija 
(psihosocijalna 
podrška roditeljima  

djece s teškoćama u 
razvoju i razvojnom 
riziku)   

 
Klub roditelja koji su prošli 

radionice «Rastimo zajedno 
Plus» 

-  Klub roditelja imat će svoje 
sastanke dva puta mjesečno, u 
trajanju od dva sata po susretu  
- prvi sastanak Kluba roditelja 
održan je 9.1.2015. 

 

 

od siječnja do prosinca 
2015. 

 

-Klub roditelja vode 
psihologinja Stela 
Šimunić i  
logopedinjoa 
Valentina Kolek 

 
Program radionica  

«Rastimo zajedno Plus»  
s roditeljima djece s teškoćama 

u razvoju do osme godine 
života, s ciljem podrške i 

osnaživanja roditelja 
- informiranje javnosti i 
promidžba Programa radionica 
kao i upis polaznika radionica 
realizirat će se tijekom 
veljače/ožujka 2015. 

- održat će se dva ciklusa 
radionica, odnosno radionice 
će se provoditi u dvije skupine  

- jedna skupina brojat će 
između 8 i 12 roditelja (s 
područja grada Daruvara) 

- ciklus će sadržavati 11 
radionica (susreta), koje će se 
održavati jednom tjedno, u 
trajanju od dva sata po susretu 

 
Upis polaznika: 
     -  veljača/ožujak   
         2015. 
 
Prvi ciklus radionica: 
      - od ožujka do   

         svibnja/lipnja   

         2015. 

 

Drugi ciklus radionica: 
      - od rujna do   
         studenog/ 
         prosinca     
         2015. 
 

 

 

-radionice se provode 
psihologinja Stela 
Šimunić i  
logopedinja 
Valentina Kolek 

 

-radionice će se 
provoditi u prostoru 
CZSS-a Daruvar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoć pri 
uključivanju u 
predškolske i 

osnovnoškolske 
programe odgoja i 

obrazovanja 
(integracija) 

 

Rad u Mobilnom stručnom 
timu  

u OŠ Đulovac i ČOŠ Daruvar 

 

- nastavak suradnje sa stručnim 
suradnicama/ 
koordinatoricama, 
učiteljima/učiteljicama, 
asistentima u nastavi i 
roditeljima u OŠ Đulovac i ČOŠ 
Daruvar (neposredno, mailom, 
telefonom)  

 

 

 
 
kontinuirano tijekom 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi MST-a za ove 
dvije škole su: Stela 
Šimunić, Valentina 
Kolek, Martin Rogelj, 
Vlatka Zakora  

- predstavljanje rada MST-a i 
održavanje predavanja na temu 
ADHD za učiteljice/ učitelje u 
ČOŠ Daruvar 

 
siječanj/veljača 

2015. 

- identifikacija svih učenika s 
teškoćama u razvoju u OŠ 
Đulovac i POŠ Bastaji  te 
definiranje potrebnih vrsta 
stručne pomoći i podrške istim 
učenicima (u suradnji s 
koordinatoricom škole i 
učiteljicama/učiteljima) 

- analiza potreba na osnovu 
podataka dobivenih od 
koordinatorice i učiteljica/ 
učitelja OŠ Đulovac i POŠ 
Bastaji  te odlazak u škole kako 
bi se napravila «trijaža» i 
uspostavili kontakti i suradnja s 
roditeljima učenika s 
teškoćama u razvoju 

 
 
 
 
 

siječanj/veljača 
2015. 



- identifikacija svih učenika s 
teškoćama u razvoju u ČOŠ 
Daruvar, definiranje potrebitih 
vrsta stručne pomoći i podrške 
istim učenicima (u suradnji sa 
koordinatoricom škole i 
učiteljicama/učiteljima), analiza 
potreba na osnovu podataka 
dobivenih od koordinatorice i 
učiteljica/učitelja te odlazak u 
školu kako bi se napravila 
«trijaža» i uspostavili kontakti i 
suradnja s roditeljima učenika s 
teškoćama u razvoju 

 
 
 
 

veljača/ožujak 
2015. 

- suradnja s djelatnicima CZSS 
Daruvar pri određivanju 
potrebne vrste pomoći i 
podrške učenicima s teškoćama 
u razvoju integriranim u 
redovne osnovne škole, 
odnosno pri donošenju rješenja 
o vrsti socijalne usluge, njenom 
trajanju i intenzitetu  

 
 

veljača/ožujak 
2015. 

- pružanje psihološke  pomoći i 
podrške učenicima s teškoćama 
u razvoju, njihovim 
roditeljima/starateljima, 
asistentima u nastavi i 
učiteljicama/učiteljima u OŠ 
Đulovac, POŠ Bastaji, ČOŠ 
Daruvar te u drugim osnovnim 
školama na području grada 
Daruvara i okolnih općina 

 
 

od ožujka/travnja 
do prosinca 2015. 

- dinamika i kvaliteta realizacije navedenih aktivnosti ovisit će 
o:  fleksibilnosti i spremnosti radnika Centra Rudolf Steiner na 
promjene ustrojstva i organizacije rada Centra, suradljivosti i 
međusobnom stručnom uvažavanju radnika CZSS-a i radnika 
Centra Rudolf Steiner te provedbi Pravilnika o školovanju 
djece s teškoćama u razvoju koji je za sada samo u obliku 
prijedloga 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pomoć pri 
uključivanju u 
predškolske i 

osnovnoškolske 
programe odgoja i 

obrazovanja 
(integracija) 

 

Rad u Mobilnom stručnom 
timu  

u OŠ Sirač  i OŠ Dežanovac 

- suradnja sa stručnim 
suradnicama 
(koordinatoricama)              
prikupljanje podataka o 
broju učenika s rješenjima o 
primjerenom obliku 
školovanja                                
dogovor i planiranje 
održavanja roditeljskih 
sastanaka u školama                                                              
roditeljski sastanak - 
održavanje 

suradnja i savjetovanje 
roditelja                                  
suradnja i savjetovanje 
učitelja                                      
suradnja sa CZSS Daruvar 
vezano za izdavanja rješenja 
o podršci                                        
priprema  i izrada 
dijagnostičkih i radnih 
materijala                                                                              
suradnja sa stručnim 
suradnicama 
(koordinatoricama)                                                   

 

 

 
 

siječanj-veljača 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članice MST-a za 
ove dvije škole su: 
Ksenija Šutić-
Rukavina, 

Tanja Škrlec, 

Željka Grujić, 

Blanka Čeprnja 

opservacija i inicijalna 
procjena potreba učenika                                                                         
sudjelovanje u radu na 
nastavnom satu                     
suradnja sa učiteljima i 
nastavnicima pri izradi 
radnih materijala i zadataka 
za pojedine učenike                                                                                         
suradnja sa stručnim 
suradnicama 
(koordinatoricama)      

 
ožujak – svibanj 2015. 



suradnja sa stručnim 
suradnicama 
(koordinatoricama)                                                                  
suradnja sa učiteljima i 
nastavnicima oko završnog 
ispitivanja i ocjenjivanja 

 
 

lipanj 2015. 
 
 

suradnja sa stručnim 
suradnicama 
(koordinatoricama)   oko 
prikupljanja podataka za 
nove učenike                                                 
opservacija i inicijalna 
procjena potreba učenika                                                                         
sudjelovanje u radu na 
nastavnom satu                     
suradnja sa učiteljima i 
nastavnicima pri izradi   
radnih materijala i zadataka 
za pojedine učenike                                                      

rujan – studeni 2015. 

opservacija i inicijalna 
procjena potreba učenika                                                                         
sudjelovanje u radu na 
nastavnom satu                     
suradnja sa učiteljima i 
nastavnicima pri izradi   
radnih materijala i zadataka 
za pojedine učenike                                                                           
evaluacija rada i pisanje 
izvještaja o radu za 2015.                                  

 
prosinac 2015. 

 
- dinamika i kvaliteta realizacije navedenih aktivnosti 
ovisit će o:  fleksibilnosti i spremnosti radnika Centra 
Rudolf Steiner na promjene ustrojstva i organizacije 
rada Centra, suradljivosti i međusobnom stručnom 
uvažavanju radnika CZSS-a i radnika Centra Rudolf 
Steiner te provedbi Pravilnika o školovanju djece s 
teškoćama u razvoju koji je za sada samo u obliku 
prijedloga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoć pri 
uključivanju u 
predškolske i 

osnovnoškolske 
programe odgoja i 

obrazovanja 
(integracija) 

 

Rad u Mobilnom stručnom 
timu 

u ČOŠ Josipa Ružičke 
Končanica i OŠ V. Nazora 

Daruvar 

 -suradnja s kordinatorima 
osnovnih škola 

 -prikupljanje podataka o 
broju učenika s teškoćama 

 -dogovor i planiranje 
roditeljskog sastanka 

 

 

 
 

 

siječanj  2015. 

 

 

 

 

 

Članice MST-a za 
ove dvije škole su: 
Tamara Almaši, 

Libuša Buha, 

Jasenka Hlebinac, 

Blanka Čeprnja 

 

 -održavanje roditeljskog 
sastanka ili individ. razg.s 
roditeljima (prema potrebi) 

 -suradnja i savjetovanje za 
nastavnike i roditelje 

 -suradnja s CZSS Daruvar u 
vezi izdavanja Rješenja o 
psihosoc.podršci za uč. 

 -priprema i izradba 
dijagnostičkih materijala 

 -suradnja s kordinatorima 
 

 
veljača 2015. 

 -opservacija i inicijalna 
procjena potreba učenika s 
teškoćama 

 -sudjelovanje na nastavnom 
satu 

 -suradnja s 
nastavnicima,roditeljima i 
stručnim suradnicima 

 -izrada nastavnog 
materijala i zadataka za 
pojedine učenike 

 
 

ožujak-svibanj 2015. 
 
 

-suradnja s koordinatorima u 
školama 

lipanj  2015. 

 -opservacija i inicijalna 
procjena uč.s teškoćama 

 -sudjelovanje u radu na satu 
 -suradnja s učiteljima i 

nastavnicima u izradi 
materijala i zadataka za 
pojedine učenike 

 -evaluacija i pisano izvješće 
o radu 

 
rujan-prosinac 2015. 



 
- dinamika i kvaliteta realizacije navedenih aktivnosti 
ovisit će o:  fleksibilnosti i spremnosti radnika Centra 
Rudolf Steiner na promjene ustrojstva i organizacije 
rada Centra, suradljivosti i međusobnom stručnom 
uvažavanju radnika CZSS-a i radnika Centra Rudolf 
Steiner te provedbi Pravilnika o školovanju djece s 
teškoćama u razvoju koji je za sada samo u obliku 
prijedloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savjetovanje i 
pomaganje  

Psihološko savjetovanje i 
pomaganje 
 

- «formiranje tima» 
zainteresiranih stručnih 
radnika Centra za rad u 
Savjetovalištu 

 

 

 
veljača 2015. 

- d
in

am
ik

a 
i k

va
lit

et
a 

re
al

iza
ci

je
 n

av
ed

en
ih

 a
kt

iv
no

st
i o

vi
sit

 ć
e 

o:
  f

le
ks

ib
iln

os
ti 

i s
pr

em
no

st
i 

ra
dn

ik
a 

Ce
nt

ra
 R

ud
ol

f S
te

in
er

 n
a 

pr
om

je
ne

 u
st

ro
jst

va
 i 

or
ga

ni
za

ci
je

 ra
da

 C
en

tr
a,

 
su

ra
dl

jiv
os

ti 
i m

eđ
us

ob
no

m
 st

ru
čn

om
  u

va
ža

va
nj

u 
ra

dn
ik

a 
CZ

SS
 i 

ra
dn

ik
a 

Ce
nt

ra
 R

ud
ol

f 
St

ei
ne

r 

- izrada plana i programa 
rada Savjetovališta za 2015. 

veljača/ožujak 
2015. 

- izrada promotivnih 
materijala o radu 
Savjetovališta (plakati, leci, 
brošure)  

veljača/ožujak 
2015. 

- informiranje javnosti, 
promidžba i distribucija 
promotivnih materijala o 
radu Savjetovališta  

 
ožujak/travanj 

2015. 

- suradnja s vrtićima, 
školama, CZSS, udrugama, 
Pučkim učilištem, 
zdravstvenim ustanovama, 
lokalnom upravom .... 

 
od ožujka/travnja 
do prosinca 2015. 



- pružanje usluge 
psihološkog savjetovanja i 
pomaganja 
roditeljima/starateljima i 
udomiteljima djece s 
teškoćama u razvoju i 
razvojnom riziku te djeci i 
mladima u razvojnom riziku i 
teškoćama u razvoju 

 

 
od ožujka/travnja 
do prosinca 2015. 
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