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UVOD  

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.g. 

definira ulogu lokalne uprave i samouprave, stručnih službi, ustanova, udruga građana, roditelja i drugih odraslih  

u lokalnim programima za ostvarivanje prava i potreba djece, te ih obvezuje da čine što najviše mogu kako bi se 

svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici. Strategija 

afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje 

za djecu.  

Temelji za izradu Strategije su Konvencija o pravima djece, EU Agenda za prava djece i nacionalni 

strateški dokumenti za promicanje i zaštitu prava i interesa djece te Strategija razvoja Općine Tuhelj 2017.-

2020.g.  

 Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Tuhelj za razdoblje 2017. - 2020.g.  

razrađuje se kroz programska područja  važna za život djece 

1. Programiranje i planiranje za djecu  

2. Financijska sredstva za djecu  

3. Dijete u sigurnoj i zdravoj okolini 

4. Zdravlje djece  

5. Odgoj i obrazovanje djece  

6. Socijalna skrb za djecu  

7. Kultura i šport za djecu  

8. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu  

9. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece  

 

Kreiranje Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Tuhelj za razdoblje 2017.-

2020.g. u djelokrugu je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj te Koordinacijskog odbora Akcije „Gradovi i 

općine –prijatelji djece“ kojim predsjedava predsjednica DND TUHELJ Snježana Romić. Koordinacijski odbor za 

provedbu Akcije broji 7 članova, a imenovan je Odlukom načelnika Općine Tuhelj od 23.8.2017. g. (KLASA: 022-

05/17-01/65, URBROJ:2135-03/17-02/01), temeljem čl. 53. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – 

zagorske županije“ broj 14/09 i 11/13). 

       Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Tuhelj za razdoblje 2017.-2020.g. 

usvojena je na 1. sjednici Koordinacijskog odbora Akcije „Gradovi i općine – prijatelji  djece“ održanoj u Tuhlju, 

30.8.2017. godine i dana na javnu raspravu i usvajanje Općinskom vijeću Tuhelj. 

1. PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE ZA DJECU 

Općina Tuhelj po modelu multidisciplinarnosti i međusektorske suradnje kontinuirano vrši analizu 

potreba i problema djece radi izrade programa i planova mjera za osiguravanje prava i potreba djece u lokalnoj 

zajednici. Odluke o programima i financijskim sredstvima donosi Općinsko vijeće Općine Tuhelj. Programi za 

djecu u djelokrugu su Upravnog odjela Općine Tuhelj: 

 Program predškolskog odgoja i obrazovanja 

Aktivnost 1-  Podrška djeci predškolske dobi 

Aktivnost 2 - Predškola 
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Aktivnost 3 - Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju 

 Program osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja  

Aktivnost 1 - Obrazovni programi osnovne i srednjih škola; briga o djeci osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog uzrasta i podizanje razine standarda škola, kao i podizanje razine provođenja eko-

projekata 

Aktivnost 2 - Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim 

natjecanjima 

 

 Program stipendiranja učenika i studenata  

Aktivnost 1 – Pomoći učenicima i studentima 

 Program socijalne skrbi 

Aktivnost 1 - Sufinanciranje udžbenika za svu osnovnoškolsku djecu 

Aktivnost 2 - Sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 

Aktivnost 3 - Pomoć djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 

Aktivnost 4 - Potpore za novorođeno dijete   

 

 Program Razvoj civilnog društva 

Aktivnost 1- Djelatnost udruga koje imaju aktivnosti za djecu  

Aktivnost 2 – Djelatnost udruga u kulturi 

Aktivnost 3 – Ostale udruge 

 

 Program Razvoj športa 

Aktivnost – Javne potrebe u športu 

       2. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU 

 Iz Proračuna Općine Tuhelj potrebno je osigurati financijsku potporu: Programu predškolskog odgoja i 

obrazovanja, Programu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, Programu financijske pomoći učenicima 

i studentima, Programu socijalne skrbi za djecu, Programu dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi,  Programu 

razvoja civilnog društva (aktivnosti za djecu), Programu razvoja športa (programi za djecu). 

 U Proračunu Općine Tuhelj osiguravaju se i sredstva za tekuća i kapitalna ulaganja u sadržaje koji 
poboljšavaju kvalitetu života djece u lokalnoj zajednici, kao što su: održavanje zgrada i objekata za redovno 
korištenje, izgradnja i uređenje dječjih igrališta i dr. 

 Općina Tuhelj ima status Općina prijatelj djece. Kao takva sukladno proračunskim mogućnostima, u 

planove i programe za djecu na razini Općine Tuhelj unose se i prijedlozi koje za poboljšanje kvalitete života 

djece u lokalnoj zajednici iznose sama djeca aktivno participirajući kroz Dječje vijeće, Dječji forum i Vijeće 

učenika. Na taj način djeca i mladi u našem gradu imaju aktivnu ulogu u kreiranju lokalnog programa za djecu.  

Iz Proračuna Općine Tuhelj osigurava se financijska potpora udrugama koje osmišljavaju programske 

aktivnosti za djecu: 
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 U području kulture je podizanje kvalitete ponude kulturnih sadržaja, stvaranje poticajnog okruženja za 

sve oblike kulturnog stvaralaštva, poticanje tradicijske kulture i očuvanja kulturne baštine te poticanje kulture 

mladih. Iz Proračuna Općine osiguravaju se potpore udrugama iz područja kulture koje svojim aktivnostima 

okupljaju i djecu. Uz postojeće kapacitete u ovom području djelatnosti civilnog društva, poticat će se i nove 

inicijative.  

 Općina Tuhelj osigurava financijsku potporu programima udruga koje se bave potrebama djece, koje 

svojim programima promiču kvalitetu života djece i mladih s posebnim potrebama i invaliditetom, promiču 

jednakost svih, provode prevenciju socijalno-patološkog ponašanja djece i mladih, promiču važnost zaštite 

mentalnog zdravlja djece i mladih te vrijednosti obitelji, a osiguravaju i programe za kvalitetno i organizirano 

provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Sukladno proširenju organizacija civilnog društva s programskim 

aktivnostima za djecu, osigurat će se i dodatna potpora ovom području rada s djecom. 

Financijska sredstva za projekte udruga čija su ciljna skupina djeca osiguravat će i iz sredstava 

županijskog i državnog proračuna, EU fondova i drugih donatora, a Općina Tuhelj će prilikom apliciranja 

institucijama i organizacijama civilnog društva biti podrška u svojstvu  partnera.  

3. DIJETE U SIGURNOJ I ZDRAVOJ OKOLINI 

3.1. Prevencija nasilja 

Uvažavajući činjenicu da je nasilje ozbiljni problem društva sa značajnim i dugotrajnim posljedicama, na 

području Općine Tuhelj potrebno je jačati mrežu partnerstva u prevenciji svih vrsta nasilja i promicanju kulture 

nenasilja. Podizanje javne svijesti o problemu nasilja prvi je korak u lokalnom programu primarne prevencije. Na 

općoj razini prevenciju nasilja potrebno je provoditi kroz suradnju različitih institucija i ustanova, nevladinog 

sektora te medija i to kroz različite aktivnosti - informiranje javnosti o dimenzijama problema nasilja; edukaciju 

stručnjaka iz različitih sustava s ciljem osvještavanja problema nasilja, načinima prepoznavanja, posljedicama i 

mogućnostima reagiranja; organiziranje akcija usmjerenih zaštiti djece; distribuciju edukativno-promotivnih 

materijala (plakati, brošure, letci i dr). Na razini sekundarne ili usmjerene (ciljane) prevencije potrebno je 

identificirati okolinske, obiteljske i osobne činitelje koji pridonose nasilju te osigurati pravodobnu i kvalitetnu 

stručnu intervenciju. 

Programi za sigurno odrastanje djece na području Općine Tuhelj usklađeni su s relevantnim nacionalnim 

dokumentima u području prevencije nasilja, a osiguravaju se na nekoliko razina: 

 Školski  preventivni programi OŠ Lijepa naša, 

 Posebni  projekti u Dječjem forumu i Dječjem vijeću (Forum-kazalište protiv fizičkog i vršnjačkog nasilja), 

Preventivni programi MUP-a i Policijske postaje Klanjec, Zavoda za javno zdravstvo KZŽ. 

 Programi Savjeta mladih i organizacija civilnog društva (tribine, stručni skupovi, predavanja, 

manifestacija Tjedan nenasilja i dr.) 

 Medijska promocija kulture nenasilja (radio, web-portali, tisak) 

3.2. Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju 
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Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih skupina su djeca i mladi s problemima u ponašanju i djeca 

i mladi u sukobu sa zakonom (i počinitelji kaznenih djela i prekršaja) i za njih se brine Centar za socijalnu skrb 

Klanjec.  

Mjere koje će Centar za socijalnu skrb poduzeti ovise o vrsti i težini utvrđenog problema, životnoj dobi, 

dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe, 

obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i 

odgojne kapacitete roditelja.   

Centar za socijalnu skrb osigurava intervenciju u situacijama nasilja među djecom i mladima, sukladno  

Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Iskustvo u radu s djecom s problemima u 

ponašanju ali i brojna istraživanja ukazuju na važnost provođenja aktivnosti usmjerenih na prevenciju problema u 

ponašanju kod djece i mladih i rano otkrivanje problema.  

3.3. Sigurnost djece u prometu 

S ciljem senzibilizacije i upozorenja javnosti, a osobito vozača, na povećani oprez u prometu radi zaštite 

djece u prometu, na području Općine Tuhelj će se u suradnji s OŠ Lijepa naša, DND TUHELJ i MUP-om provoditi 

niz prometno-edukativnih  aktivnosti – Poštujte naše znakove, Biciklijada – sigurno i vješto u prometu i dr. Fokus 

akcije biti će  vezan uz početak nove školske godine, kada se u prometu pojavljuje veći broj djece koja kreću u 

školu. Veliki broj tih „novih sudionika u prometu“ po prvi se puta pojavljuju kao samostalni sudionici prometnih 

zbivanja, koja su za njih novost i predstavljaju potencijalnu opasnost.  

3.4. Komunalna prevencija 

Kreator programa komunalne prevencije radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u 

cjelini je Općina Tuhelj. Cilj je koordinirano i kontinuirano djelovanje na povećanju opće sigurnosti u sklopu 

nacionalnih programa, prevencija i rana intervencija u području socijalno-patološkog i neprihvatljivog ponašanja 

djece i mladih, nadzor nad radom i otvaranjem kafića/kladionica, kontrola primjene Zakona o točenju alkoholnih 

pića maloljetnicima i dosljednog provođenja zakonskih odredbi o izlascima djece mladih i dr.  

3.5. Zaštita i unaprjeđenje okoliša  
 

Niz godina provode se razne aktivnosti i projekti vezani uz odgoj i obrazovanje za okoliš. Promicatelji  

eko-orijentacije na području Općine Tuhelj je OŠ Lijepa naša. 

              U školi će se i dalje provoditi odgoj za zdrav okoliš i zdrav život kroz raznovrsne izvannastavne aktivnosti 

- Učeničku zadrugu, Eko grupu te poticati aktivnosti za očuvanje okoliša.  

S ciljem stalne brige za zdravi okoliš poticat će se aktivnosti djece i odraslih usmjerene na: održavanje 

zelenih površina, dječjih igrališta i drugih prostora za igru i druženje djece u gradu; brigu za cvjetne nasade; 

navikavanje na korištenje posuda za otpad; navikavanje na štedljivo ponašanje, prikupljanje otpada za reciklažu i 

dr. 

 4.  ZDRAVLJE DJECE 
 

4.1. Zaštita  zdravlja djece 
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Općina Tuhelj podržava važnost zaštite zdravlja opće populacije, a posebno vulnerabilnih skupina kao 

što su djeca. Slijedom takvog usmjerenja, na području općine će se poduzimati sve mjere koje doprinose zdravlju 

i sprječavanju bolesti djece.  

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo provest će se niz aktivnosti na zdravstvenoj zaštiti djece, 

usklađenih s razvojnom dobi i potrebama: cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka, rubeole hepatitisa B, difterije, 

tetanusa i dječje paralize; testiranje na tuberkulozu – PPD i cijepljenje; pregled kralježnice; oftalmološki pregled; 

zaštita zdravlja zubi; sistematski pregled zbog profesionalne orijentacije; sportski pregledi; pregledi u svrhu 

utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti praćenja programa tjelesne i zdravstvene kulture; pregledi radi 

utvrđivanja primjerenog oblika školovanja; savjetovanje zbog problema s učenjem, ponašanjem, mentalnim 

zdravljem, kroničnim bolestima i reproduktivnim zdravljem.  

 S ciljem prevencije osigurat će se i higijensko-sanitarni  izvidi prostora u kojem borave djeca u školi.  

4. 2. Zdravstveni odgoj djece 

Slijedom činjenice da je osiguranje zdravog odrastanja djece zadatak odgovornih odraslih, u lokalnoj 

zajednici će djeci biti dostupne mogućnosti usvajanja životnih sposobnosti i izgradnje kapaciteta za donošenje  

zdravog izbora. Osim formalnog oblika zdravstvenog odgoja, koji se u hrvatskim školama provodi kroz četiri 

modula (Živjeti zdravo, Prevencija nasilničkog ponašanja, Prevencija ovisnosti, Spolna/rodna ravnopravnost i 

odgovorno spolno ponašanje), djeci se na području Općine Tuhelj projektima lokalnih organizacija civilnog 

društva osiguravaju i neformalni oblici odgoja i obrazovanja za zdravlje putem tematskih predavanja, tribina, 

kvizova znanja, debata, fokus grupa, radionica, izrade edukativnog materijala te medijskih aktivnosti s ciljem 

promicanja zdravih stilova života.    

4. 3. Za općinu bez ovisnosti 
 

Suvremeno doba osim ovisnosti o alkoholu, duhanu i drogama, donosi i suvremene oblike ovisnosti - 

kockanje, ovisnost o internetu i društvenim mrežama, hrani, kupovini i dr., što je popraćeno različitim oblicima 

asocijalnog ponašanja. Spoznaja da je problem ovisnosti vodeći javnozdravstveni problem, naročito među 

mlađom generacijom, postavlja nam zadatak pravodobnog interveniranja, odnosno osmišljavanja i provođenja 

programa prevencije ovisnosti već od najmlađe dobi. Uloga škole i udruga koje provode preventivne aktivnosti  pri 

tome je vrlo važna. Djeca koja imaju bolju sliku o sebi, koja imaju dobro razvijen osjećaj vlastite vrijednosti, koja 

ostvaruju kvalitetnu komunikaciju, koja ostvaruju različite interese, koja osjećaju toplinu, ljubav i sigurnost u 

obitelji, vrtiću i školi, manje su ugroženi sredstvima ovisnosti. 

  Lokalnim programom prevencije cilj nam je razvijati samopoštovanje i socijalne vještine kod djece, 

poboljšati kvalitetu života djece i razinu znanja i kod djece i kod roditelja o štetnosti raznih oblika ovisnosti, 

omogućiti optimalan i zdrav razvoj osobnosti djeteta primjeren njegovoj dobi i razvojnim mogućnostima, kao i 

spriječiti pojavu poremećaja u ponašanju, uključivši i pojavu ovisnosti u kasnijim fazama života. Lokalna zajednica 

tako preuzima obveze u provedbi važećih nacionalnih strateških dokumenata u području prevencije ovisnosti.  

Univerzalna, selektivna i indicirana prevencija ovisnosti za djecu i mlade  na području Općine Tuhelj 

osigurava se na nekoliko razina: 

 Školski preventivni programi u OŠ Lijepa naša 

 Preventivni programi MUP-a i Policijske uprave Krapinsko-zagorske županije 
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 Preventivne aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Služba školske 

medicine, Služba epidemiologije) 

Posebnim programima škole i udruga potrebno je obilježiti Mjesec borbe protiv ovisnosti 15. studenog – 

15. prosinca. 

           5.  ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE  

               Predškolski odgoj i obrazovanje organiziran je kroz program predškole koji se provodi pri OŠ Lijepa 

naša. Aktivnosti organizirane igraonice provodi DND TUHELJ. Dio djece s područja Općine Tuhelj pohađa dječje 

vrtiće u susjednim općinama. Prioritetni je zadatak izgradnja jaslica i dječjeg vrtića.  

Osnovnoškolsko obrazovanje djece provodi se u OŠ Lijepa naša. Moto škole je: Mudrost i znanje su 

naše želje, red i rad naše veselje! 

Vizija škole: Odgoj i obrazovanje sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz poticaj nastavnika, podršku 

roditelja i lokalne zajednice. Stjecanje trajnog i primjenjivog znanja te osposobljavanje učenika za cjeloživotno 

učenje i osobni razvoj 

Misija škole: Suradnjom nastavnika, roditelja i lokalne zajednice svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u 
kojoj će se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno i zadovoljno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvitak svih 
njegovih potencijala, u kojoj će se voditi briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca i gdje će se učenik 
osposobljavati za samostalan  i odgovoran život. Škola u kojoj se učenici osjećaju dobro i aktivno sudjeluju, škola 
koja uči, škola koja svojim učenicima  može osigurati razvoj njihovih potencijala, uspješan nastavak školovanja i 
što bolje ih pripremiti za suvremene potrebe društva. Poticati i promovirati intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i 
tjelesni razvoj učenika. Promicati pozitivne životne vrijednosti, razvijati strpljivost, toleranciju, suradnju, 
komunikacijske vještine, samopouzdanje i samopoštovanje, odgovornost, pozitivan odnos prema prirodi, poticati 
zdrav način življenja i vrijednost rada. 
               Srednjoškolsko obrazovanje osiguravaju škole na području Krapinsko-zagorske županije za koje se 

učenici opredijele. 

6. SOCIJALNA SKRB ZA DJECU  

Mjere socijalne zaštite djece osiguravaju se i na razini općine s pozicija proračunskih sredstava: 

stipendiranje učenika, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja, isplata pomoći djeci i mladima slabijeg 

imovnog stanja, potpore za novorođeno dijete, sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju.  

 Pomoć u odjeći, hrani i drugim potrepštinama za djecu dostupna je kroz djelatnost Gradskog društva 

Crvenog križa Klanjec, Caritasa i volonterskih akcija civilnog sektora.  

7. KULTURA I ŠPORT ZA DJECU  

 7.1. Kulturni sadržaji za djecu 

Kvalitetne kulturne sadržaje za djecu na području Općine Tuhelj  organiziraju: OŠ Lijepa naša i udruga 

DND TUHELJ. Tijekom cijele godine organiziraju se različite kulturne manifestacije za djecu i s djecom – 

priredbe, izložbe, koncerti, kino-projekcije, kazališne predstave i dr. Djeca su uključena u kulturno-umjetničke 

programe kojima se obilježavaju važni datumi u godini. 
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 Škola ima školsku knjižnicu s bogatim fondom knjiga koji treba stalno proširivati. Kako bi knjižnica 

postala informacijsko i multimedijsko središte, centar svih školskih odgojno-obrazovnih sadržaja, javnih kulturnih 

događaja i svekolikih stvaralačkih mogućnosti potrebno je osigurati sredstva za uređenje prostora koji je i 

predviđen za knjižnicu i multimedijski prostor u potkrovlju nove školske zgrade. Uređenjem i opremanjem prostora 

dobit će se mogućnost da se knjižnica otvori prema širem okružju. 

Djeca i mladi aktivno sudjeluju u radu naših udruga: KUD-u Naša lipa i Puhačkom orkestru Lipa. Djeca uče svirati 

instrumente, sudjeluju u radu zbora i dramske sekcije udruge te ostvaruju brojne nastupe na području cijele 

države. 

 7.2. Športski programi za djecu  

                Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Tuhelj jesu aktivnosti 

udruga i klubova s ciljem poticanja i promicanja športa, afirmacije zdravog načina života i kvalitetnog i 

organiziranog provođenja slobodnog vremena djece i djece i mladih, poticanja športskih dostignuća i zdravog 

natjecateljskog duha kod djece i mladih te organiziranja športskih manifestacija, razvojnih projekata i elaborata u 

funkciji razvoja športa.  

            Djeca predškolskog uzrasta kroz aktivnosti igraonice DND TUHELJ sudjeluju u biciklijadi i organiziranim 

šetnjama.  

 U osnovnoj školi djeca imaju mogućnost bavljenja nogometom, odbojkom, šahom, atletikom, 

badmintonom. 

 Športsko društvo Tuhelj omogućuje djeci aktivno igranje nogometa u izvanškolsko vrijeme, a prema 

interesu i bavljenje stolnim tenisom. Djeca su uključena u dostupne sportske klubove kako bi se bavila wushu-

om, taekwando-om, plivanjem te su uključeni u mažoretkinje.  

 

 7.3.  DVD Tuhelj 

 

 Djeca sudjeluju u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuhelj kao vatrogasna mladež. DVD 

Tuhelj im omogućuje sudjelovanje na  brojnim natjecanjima gdje ostvaruju dobre rezultate i razvijaju 

timski duh.   

8. SLOBODNO VRIJEME I REKREACIJA ZA DJECU 
 
Općina Tuhelj za provedbu programskih sadržaja djece u slobodnom vremenu ima tehničko-prostorne 

kapacitete: dječje igralište, vanjski športski teren škole, sportsku dvoranu te vatrogasni dom i prostor oko njega. 

Škola i organizacije civilnog društva kreiraju programe koji potiču djecu na socijalizaciju, širenje znanja, 

stvaralačko izražavanje i djelovanje, aktivni odmor i razonodu. Dostignuća djece u slobodnom vremenu prate se i 

promiču putem web stranica i lokalnih medija.  

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti osnovne škole pružaju mogućnost samopotvrđivanja djece u 

raznim područjima.  

9. PODRŠKA I POMOĆ RODITELJIMA U SKRBI I ODGOJU DJECE 

Stručna pomoć i podrška budućim roditeljima organizirana je u sklopu Tečaja za trudnice koji provodi 

Dom zdravlja Klanjec.  
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 Roditeljima predškolske djece kvalitetna pomoć i podrška u jačanju roditeljskih kompetencija nudi se 

kroz aktivnost DND TUHELJ. Posebna se pažnja pridaje roditeljima budućih prvašića, kroz proširenje stručnih 

usluga informiranja, edukacije u sklopu provođenja programa predškole. Kroz projekte stručnih udruga pripremit 

će se i informativno-edukativne brošure za roditelje predškolske djece. 

Osnovna škola suradnju s roditeljima osigurava kroz individualne informacije, roditeljske sastanke, 

predavanja, tribine te informiranja putem panoa za roditelje i web stranice škole. Osnovna područja edukacije i 

stručne podrške roditeljima: jačanje roditeljskih kompetencija za osjetljive faze psihosocijalnog razvoja djece; 

rizični i zaštitni obiteljski faktori u poremećajima ponašanja djece; uloga obitelji u prevenciji ovisnosti i nasilja kod 

djece; djelotvorni roditeljski stilovi i dr. Roditelji su angažirani i u Vijeću roditelja koje djeluje pri školi. U odgojno-

obrazovni proces integrira se i sudjelovanje vanjskih suradnika kao što su: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-

zagorske županije (Služba preventivne školske medicine, Služba za epidemiologiju), Centar za socijalnu skrb, 

MUP, Crveni križ, stručne civilne udruge. 

Programom stručne podrške obuhvaćeni su i udomitelji djece i to kroz stručnu službu Centra za socijalnu 

skrb.  

 

predsjednica Koordinacijskog odbora          Predsjednik Općinskog vijeća  
za provedbu  Akcije „Općina Tuhelj –prijatelj djece“:          Robert Romić  
 
 
 


