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Kratki opis projekta:
Unapređenjem usluga i produljenjem radnog vremena Dječjeg vrtića Blato kroz
uvođenje smjenskog rada i novih programa, te zapošljavanje novih odgojitelja i stručnih
suradnika te educiranjem, doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji
s uzdržavanim članovima uključenima u rano i predškolsko obrazovanje i odgoj. Projekt
uz zadovoljenje potreba određenih pravnom regulativom doprinosi jednakim
mogućnostima i održivom razvoju, te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s
civilnim društvom.
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EU su nanciranje projekta: 1.839.867,00 HRK (100%)
Projekt je su nancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove tiskovine isključiva je odgovornost Općine Blato

Provođenje projekta „Uspostava novih usluga i jačanje kapaciteta
dječjeg vrtića na području Općine Blato“ osigurava dobro za roditelje i
djecu predškolske dobi s područja općine Blato.
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Trenutno stanje u Dječjem vrtiću Blato nije usklađeno s Državnim
pedagoškim standardom
• nema dovoljno mjesta za svu djecu
• djeca u vrtiću su u prevelikim grupama
• u vrtić mogu samo djeca starija od 3 godine
• nedovoljan broj odgojitelja
• radno vrijeme vrtića nije prilagođeno radnom vremenu roditelja

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”
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Europska unija želi da sva djeca imaju iste
mogućnosti i da mogu pohađati dječji vrtić. Ovim
projektom osigurat će se da sva djeca s područja
općine Blato mogu biti uključena u rad u vrtiću.
Da bi se u Dječjem vrtiću Blato poštovala sva
propisana pravila, potrebno je 30 mjeseci. Kroz to
vrijeme dogodit će se puno promjena.
U vrtiću će se zaposliti pedagog, 3 odgojitelja
koji će raditi u produženom boravku i smjenskom
radu, te jedan odgojitelj za djecu s posebnim
potrebama.
Produženi boravak vrtića je dodatno vrijeme
provedeno u vrtiću dok roditelji ne završe s poslom.
Smjenski rad vrtića znači da se u vrtić može ujutro
ili poslijepodne, ovisno o roditeljima koji rade.
Zaposlit će se i:
• kuharica
• spremačica
U vrtiću će raditi i logoped.
Logoped je stručnjak koji pomaže i uči djecu
koja teže govore i slušaju kako bi im olakšali.
Osim logopeda radit će i stručnjak
edukacijsko‐rehabilitacijskog pro la. Ovaj stručnjak
radi s djecom koja imaju određene smetnje u
razvoju. Njegov je zadatak prepoznati probleme i
pomoći djeci da ih što više i što bolje savladaju.

Odgojitelji će kroz edukacije usvojiti
nova znanja i vještine koje će
primjenjivati u radu.
Pitate se koja su to znanja i vještine?
• Edukacija Udruge ARHE ‐ povećat će
znanje odgojitelja kako bi djecu
poticali na sudjelovanje i samostalan
izbor aktivnosti, slobodno
izražavanje, razvijanje mišljenja,
odgovornosti i brige za bližnje i okoliš.
• Edukacija DV “Cvit mediterana" za
bolji rad s darovitom djecom
• Edukacija "STEM‐program" za bolji
rad s djecom na području znanosti
• Edukacija "Zdrava prehrana" ‐ za
znanja o prehrani i odabiru zdravih
namirnica
• Edukacija "Centra za cjeloživotno
obrazovanje" ‐ Edukacije Učiteljskog
fakulteta u Zagrebu iz područja sporta
• Edukacija Dječjeg vrtića Gajnice –
(senzorna integracija) učenje putem
vida, sluha, opipa, mirisa... bolje
znanje kako bi se potaknuo razgovor
i druženje s ostalima
• Edukacija "Sanela radionice" ‐ za bolje
znanje za provođenje kraćeg
programa za učenje engleskog jezika
• Program za djecu Održivi razvoj ‐
očuvanje okoliša ‐ udruge Sunce – za
učenje novih znanja djece o
ekološkim problemima, nastanku
otpada i pravilnom odvajanju otpada.
Odgojitelji će imati pomoć mentora:
• kineziologa
• profesora stranog jezika
• profesora likovne i glazbene
umjetnosti

Za kvalitetan i djeci zanimljiv rad potrebno je
nabaviti i određenu opremu za koju su dodijeljena
sredstva iz Europske unije:
• Oprema za rad logopeda ‐ digitalni logopedski
set s dodacima, cd‐ovi, komplet listova i testova
• Oprema za rad stručnjaka
edukacijsko‐rehabilitacijskog pro la ‐
opremanje senzoričkog centra koji uključuje
vibroakustični kutak s ležajem, 2 stolice za
pozicioniranje, disk za njihanje, trampolin,
bazen s lopticama, terapeutsku zmiju i prstovne
igre ‐ brojalice.
• Oprema za pedagoga ‐ uključuje testove za
provođenje stručno‐pedagoškog nadzora i
pripremljenosti, te instrumente za dijagnostiku.
• Prijenosna računala ‐ za potrebe rada djelatnika
dječjeg vrtića i suradnika koji doprinose
kvaliteti provođenja programa vrtića.
• Oprema za provedbu sportskog programa ‐
kuglana, sportski rekviziti s kolicima, set
strunjača, zidne penjalice, zid za švedske ljestve
i sl.
• Namještaj – 50 novih dječjih ormarića s
ključanicom, stol i stolice za potrebe pedagoga i
vanjskih stručnjaka prilikom rada u dječjem
vrtiću.
• Didaktička oprema ‐ didaktičke igre,
geometrijski oblici, puzzle, slagalice; 3D mozaici,
boje i oblici; društvene igre, logičke igre i
mozgalice, matematičke igre, magnetni labirinti
i oblici i sl.
• Pametna ploča i projektor ‐ Interaktivni komplet
‐ pametna ploča, širokokutni projektor i zidni
nosač za projektor.
Ovim projektom u Dječji vrtić Blato će se upisati još
• 12 djece u produženi boravak do 16 ili do 20
sati
• 17 djece u smjenski rad 7‐13 sati ili 12‐18 sati

