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Iako je biti roditelj  bilo oduvijek lijepo, važno, naporno i odgovorno, roditeljstvo nikad nije bilo 

složenije ni pod većim pritiscima nego danas. Zbog toga u današnje vrijeme uz prava djeteta, 

postoji i pravo roditelja na podršku koje im pripada zato jer su roditelji. 

Dobar roditelj se često pita: 

 Postupam li dobro, jesam li prestrog ili preblag, dosljedan ili nedosljedan? 

 Što mom djetetu zaista treba? Činim li dovoljno? 

 Kako biti dobar roditelj koji postupa u najboljem interesu djeteta? 

 

Pozivamo vas da se uključite u Program radionica  

za roditelje „Rastimo zajedno“ koji se provodi u suradnji s UNICEF – om u okviru kampanje „Prve 

tri su najvažnije“. Kroz 10 susreta nalazit ćete vlastite odgovore na mnoga pitanja zajedno s 

drugim roditeljima i stručnim voditeljima. Roditelj najbolje poznaje svoje dijete i sebe, ali 

iskustva stručnjaka i drugih roditelja često su dobrodošla, jer nitko ne zna sve odgovore na sva 

pitanja sam! 

 

ŠTO SE RADI NA RADIONICAMA „RASTIMO ZAJEDNO“? 

 Kroz predavanja i vježbe stječu se znanja i vještine za bolji odnos s djetetom 

 Kroz razgovor se izmjenjuju iskustva o  

rješavanju problema s djetetom 

 Kroz druženje se postaje sigurniji, jači i samopouzdaniji. 

 

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM? 

Program je namijenjen roditeljima djeteta od  

0 do 4 godine života, ali i roditelji starije djece 

pronaći će zanimljive teme za sebe. 

 

9. godina za redom u 
našem vrtiću 



TEME RADIONICA SU: 

1. Roditelji 21. stoljeća 

2. Četiri stupa roditeljstva 

3. Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta 

4. Sva naša djeca i kako ih volimo 

5. Slušanje – važna vještina roditeljstva 

6. Kako dijete uči o svijetu oko sebe 

7. Granice: kako i zašto? 

8. Kreiramo i biramo rješenja 

9. Roditeljske odgovornosti  

10. Biti roditelj: utjecaji i izbori 

 

Svaka tema je cjelina za sebe, ali je i bitni dio cijelog programa koji bi bio nepotpun bez bilo koje 

radionice.  

Ni jedna radionica ne može se održati samostalno, jer radionice slijede jedna drugu smisleno i 

sadržajno, kao karike u lancu. Stoga se od roditelja očekuje da prihvate obvezu redovitog 

pohađanja cijelog programa kako bi radionice imale svoj puni smisao i učinak. 

 

KOLIKO TRAJE PROGRAM?  

 

10 susreta po 2 sata, 1 X tjedno,  

od 17,00 do 19,00 sati 

U DV Galeb ( jaslice ) Omiš 

 

 

Broj  polaznika je ograničen  

( min 10 – max 15 )!!! 

 

Prvu radionica planiramo održati u srijedu 7. ožujka 2018.g. od 17,00 – 19,00 sati, zato Vas 

molimo ukoliko ste zainteresirani da se prijavite kod svog odgojitelja ili na tel. 757 – 179. 

 

Dobrodošli su i roditelji čija djeca uopće ne pohađaju Dječji vrtić Omiš! 

 

Važna poruka roditeljima jest: poznamo važnost ranog razvoja, razumijemo važnost i zahtjevnost 

roditeljske uloge, te sudjelovanje u programu nudimo kao mogućnost za ostvarivanje prava svakog 

roditelja na podršku i pomoć. 

Vjerujemo da ćete na radionicama puno naučiti o sebi, svom djetetu, steći nove prijatelje i 

zabaviti se. 

 

 

                               DOBRODOŠLI! 
 

 

 

 

 

 

 


