
 

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE 

Krešimira Kovačevića 4 

10360 Sesvete 

 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2019. GODINU 

Iskra – Centar za edukaciju i savjetovanje  kao organizacija civilnog društva koja djeluje u 
području zaštite djece, mladih i njihovih obitelji, nastavila je tijekom  2019. godine projekte i 
programa za ciljane skupine.   

  

Tijekom 2019. godine provodili su se sljedeći projekti: 

1. Iskra centar za obitelj i zajednicu  

Projekt se provodi od 2014. godine, a usmjeren je razvoju socijalnih vještina djece i  
prevenciji nasilja i jačanju roditeljskih kompetencija osnovnoškolske djece.  

Programske aktivnosti uključuju grupni rad s djecom,   osnaživanju  socijalnih i 
komunikacijskih vještina, individualno savjetovanje/terapiju igrom za djecu, školu za roditelje, 
individualno savjetovanje za roditelje i partnersko savjetovanje.   

 U 2019. projekt smo proveli u  partnerstvu sa OŠ Jelkovec i CZSS Zagreb 

Projekt je financiran od Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom 

 

2. Šarene cipelice naše zajednice 

Projekt je bio namijenjen predškolskoj djeci koji su obveznici male škole i koji te godine kreću 
u prvi razred. Cilj projekta je  poboljšanje uvjeta za zdrav razvoj djece  i unaprjeđenje dječjih 
kapaciteta za polazak u 1. razred u naselju Novi Jelkovec. Projektna aktivnost je bila 
interaktivne radionice za djecu jedan puta tjedno. 
Vrijeme provedbe: od travnja do lipnja 2019. 
U projekt je bilo uključeno 10 predškolske djece 
Projekt je financiran od Zaklade Hrvatska za djecu 
 
 
 
 

 



3.Razvijanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja u Novom Jelkovcu 

Svrha projekta je ublažavanje  džepova siromaštva u gradu Zagrebu kroz pružanje socijalne 
usluge savjetovanja i osnaživanja roditelja i djece    te poboljšanje kvalitete života osoba koja 
žive u riziku od siromaštva  i socijalne isključenosti u Novom Jelkovcu. 

Projektne aktivnosti su bile: 

a) grupno savjetovalište za djecu 
b) savjetovalište za roditelje 
c) škola za roditelje 
d) radionice financijske pismenosti za roditelje 
e) radionice financijske pismenosti za djecu 

Vrijeme provedbe: rujan 2018. do lipanj 2019. 

Projekt je financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

 

4. Pomoć mladim Romima u završavanju osnovne škole 

Ciljevi:  
a) Omogućiti  mladim Romima  bolje savladavanje gradiva i smanjiti rizik od  ispadanja 

iz redovne škole 
b) Povećati šanse integracije među mladih iz romske zajednice u neposrednu okolinu i 

lokalnu zajednicu 
c) Doprinositi integracija djece iz romske zajednicu u društvo 

Pružena je pomoć u učenju mladim Romima kako bi se unaprijedilo njihovo znanje i vještine i 
olakšalo savladavanje gradiva i spriječilo ispadanje iz školskog sustava. Od mjeseca 
siječanja provodila se pomoć u  učenju dva puta tjedno po dva sata.   Naime, i dalje su 
iznimno prisutne teškoće motiviranosti mladih i njihovog redovito dolaska. Voditeljica projekta 
je  više puta kontaktira s roditeljima kako bi ih motivirala i podsjetila da mladi trebaju doći na 
učenje. 

 

Vrijeme provedbe: siječanj 2019. do rujan 2019. 

Projekt je financiran od Grada Zagreba, Gradskog ureda za mlade 

 

 

5. Djeca sunca 

Projekt je financiran od Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom 

Projekt se provodio u partnerstvu sa OŠ Jelkovec i CZSS Zagreb, te u suradnji sa OŠ 
Sesvetska Sopnica i OŠ Luka iz Sesveta. 

Ciljevi 
 zaustaviti širenje nasilja među djecom,  
 unaprijediti  socijalne i životne vještine djece za nenasilno ponašanje,  
 razvijati toleranciju i prihvaćanja svih aspekata različitosti kod djece 
 unaprijediti kontrolu emocija i jačati prosocijalno ponašanje djece u riziku, 
 razviti čitalačke navike i ljubav prema knjizi i pisanoj riječi 



 pomoći djeci u savladavanju gradiva i ostvarivanju boljeg uspjeha u školi 
 
Aktivnosti:  

1. Socijalizacijske radionice za djecu   -  uključivali su djecu iz OŠ Jelkovec i OŠ 
Sesvetska Sopnica jer su iskazivala neki oblik neprihvatljivog ponašanja, teškoće u 
socijalnom funkcioniranju a koja su pohađala od 3. do 5 razreda.  

 
2. Mali pitaju – veliki im čitaju – aktivnost individualnog i grupnog čitanja s djecom koju 

je  upućivala stručna služba OŠ Jelkovec radi poteškoća u čitanju.  
 

3. Pomoć u učenju –aktivnost rada s djecom u malim grupama organizirana 1 do 2 puta 
tjedno za učenike od 1. do 7. razreda. 
 
 

 
6. Crvenružica – projekt integracije djece i obitelji pripadnika romske zajednice s 
područja Sesveta u društvo 

Projekt se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb, a suradnji sa 4 
osnovne škole na području Sesveta; OŠ Jelkovec, OŠ Iver, OŠ Sesvetska Sopnica i OŠ 
Luka. 

Vrijeme provedbe: rujan 2019. kolovoz 2020. 

Projekt je financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

 

 

 

 



 

Razvijanje mreže volonterstva, te partnerskih odnosa sa drugim dionicima 

Tijekom 2019. godine u Iskri je volontiralo 6 volontera koji su odradili 357 volonterskih sati. 

Nastavljena je suradnja sa Volonterskim centrom Zagreb, OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Iver, 
OŠ Luka, OŠ Ivana Granđe. Uspostavljena je suradnja sa  udrugom Zelene i plave Sesvete, 
te udrugom Holos. 

 

Gospodarska djelatnost 

Kreiramo i provodimo radionice i predavanja iz područja savjetodavnog, edukativnog i 
psihosocijalnog rada u skladu sa registriranom gospodarskom djelatnosti udruge. 

 U 2019.  prihod od samofinancirajuće djelatnosti  iznosio  3 % ukupnih prihoda. 

 

Organizacijska struktura i razvoj udruge 

Tijekom 2019. godine u Iskri je bila zaposlena 1 djelatnica(magistra socijalnog rada) po 
ugovor na neodređeno vrijeme na poslovima programske koordinatorice, te 3 vanjske 
suradnice koje su obavljale povremene poslove psihosocijalnog rada s djecom; od toga 2 
mag. socijalnog rada i 1 mag. prim. obrazovanja. 

Tijekom 2019. godine održane su dvije skupštine udruge. Na izbornoj skupštini ponovo je 
izabran upravni odbor i predsjednica udruge u novi mandat do 2023. godine. Na redovnoj 
skupštini udruge održanoj u prosincu donesen je novi plan i program rada te financijski plan 
udruge za 2020. godinu. 

Organizacijski i stručni kapaciteti ojačani su kroz niz edukacija, seminara, stručnih skupova, 
događanja. 

 

 

 

 


