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PREDMET: IZVJEŠĆE KOORDINATORA PROJEKTA O PRVOM KVARTALU 

PROVEDBE PROJEKTA „MASLAČAK ZA SVE“ 
 

 
Projekt „Maslačak za sve“ s provedbom je krenuo 21.09.2018.godine, u potpunosti je 
financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku, a putem projekta su dječjem vrtiću dodijeljena bespovratna 
sredstva u iznosu od 5.134.761,20 kuna. Dana 01.12.2018. godine dječji vrtić je 
započeo s poslijepodnevnim radom i provedbom novih kraćih programa, a svečano 
predstavljanje projekta održano je dana 04.12.2018. godine. 
 
Poslijepodnevni rad: 
 
Poslijepodnevni rad je planiran za jednu mješovitu skupinu od 20 djece. S 
roditeljima/skrbnicima djece sklopljeni su ugovori, te je trenutni broj djece u skupini 
po mjesecima kako slijedi: 
 
12.mjesec 2018. – 10 polaznika 
01.mjesec 2019.  – 14 polaznika 
02.mjesec 2019. – 16 polaznika 
03.mjesec 2019. – 17 polaznika 
 
Osim redovnih polaznika poslijepodnevnog programa, imamo i dvoje djece koji 
poslijepodnevni rad koriste 2 tjedna u mjesecu. 
 
Djeci su poslijepodnevnom radu ponuđene sve aktivnosti koje imaju i djeca u 
redovnom radu dječjeg vrtića, osigurana su im četiri obroka za vrijeme njihova 
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boravka u vrtiću, vrijeme za igru, boravak na svježem zraku, kreativni kutak i rad u 
grupama za predškolsku djecu.  
 
Zaposleni: 
 
S danom 01.12.2018.godine zaposleno je 6 odgojitelja i to dva odgojitelja za rad u 
poslijepodnevnom radu dječjeg vrtića i četiri odgojitelja za rad s djecom sa teškoćama 
u razvoju za vrijeme njihova boravka u redovnom 10-satnom programu rada vrtića. 
Zaposlen je 1 stručni suradnik – psiholog, čistačica i kuharica na ½ radnog vremena, 
te koordinator projekta ispred Korisnika- Grada Đurđevca. Plaća svih zaposlenih 
financira se iz planiranih sredstava projekta. 
 
Kraći programi: 
 
Od 01.12.2018. godine svi kraći programi koji se provode u dječjem vrtiću su za 
polaznike besplatni. Uz pet postojećih kraćih programa ( engleski, sportska igraonica, 
etno-tradicijski program, zbor i vjerski program ), projektom je uvedeno i šest novih 
kraćih programa i to: njemački jezik, kraći program za potencijalno darovitu djecu 
„Mali znanstvenici“, informatička igraonica, likovna igraonica, eko program i program 
radionica za roditelje „Rastimo zajedno“. Zaključno s 22. veljače 2019. godine 
zaprimljena je i posljednja verifikaciju kraćeg programa, te sada za svih jedanaest 
kraćih programa imamo suglasnosti za provođenje Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. Moram istaknuti da smo zbog navedenih verifikacija postali jedini vrtić 
u Republici Hrvatskoj koji djeci može ponuditi jedanaest kraćih programa kao 
dodatne sadržaje za poticajno učenje, igru, razvoj i usavršavanje kognitivnih 
sposobnosti predškolske djece. 
Trenutno je u kraće programe uključeno ukupno 143 djece, koja su u pohađanju 
programa redovita i vrlo dobro su prihvatila koncept i način rada u aktivnostima 
programa. 
 
Nabava: 
 
Sredstvima dobivenim putem projekta financirat će se nabava opreme vrijednosti 
385.586,06 kuna, didaktike i potrošnog materijala za provedbu kraćih programa u 
vrijednosti 421.074,00 kuna, stručne literature vrijednosti 7.759,70 kuna, te će se 
provesti stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i kuhara. Sve planirane 
nabave koje još nisu raspisane su pripremljene, te će biti raspisane do kraja ovog 
mjeseca. Do sada je provedena nabava promotivnih materijala i stručnjaka za 
provedbu postupaka javne nabave. Putem nabave promotivnih materijala nabavljene 
su majice, kišobrani, usb-stickovi, kemijske olovke i planeri, a za svu djecu polaznike 
dječjeg vrtića nabavljene su vodonepropusne jaknice, bilježnice, bojice, ruksaci za 
papuče, čaše, zubne paste i četkice za zube. Podjela paketića za djecu planirana je u 
sklopu Dana Grada.  
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Edukacije: 
 
Projektom su planirane stručne edukacije za 20 odgojitelja i stručnih suradnika, te 
voditelje novouvedenih kraćih programa. U tijeku je provedba edukacija za voditelje 
kraćih programa i to radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ – voditeljice završile 1. 
stupanj edukacija i Eko programa. Nakon što bude provedena nabava za ovu 
kategoriju provest će se sve planirane edukacija odgojitelja i stručnih suradnika. 
Početak edukacija se očekuje u 4.mjesecu 2019.godine.  
 
 
Zaključak: 
 
U prvom tromjesečju od planiranih aktivnosti i pokazatelja bitnih za provedbu 
projekta ostvareno je prvenstveno povećanje broja upisane djece u program 
poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića, zaposlene su sve osobe čije je zapošljavanje 
planirano putem projekta, dobivene su suglasnosti Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na sve novouvedene kraće programe dječjeg vrtića, u postojećim kraćim 
programima povećan je broj polaznika, a u nove kraće programe upisano je ukupno 
36 djece. Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ zaključno s 
28.02.2019.godine ima jedanaest stalnih polaznika. Provedeno je istraživanje tržišta 
za pokretanje postupaka nabave, izvršeno je grupiranje predmeta nabave, a 
pokretanje postupaka nabave za sve grupe očekuje se do kraja 3. mjeseca 2019. 
godine. Promidžba projekta u medijima izvršena je kroz početnu konferenciju 
projekta, te radijske emisije kojih je do sada bilo pet i to početna u kojoj je 
predstavljen projekt u cijelosti, a svakog mjeseca javnosti se predstavlja po jedan 
kraći program u provedbi. 
 
 
U Đurđevcu, 11.03.2019. godine                                     Koordinator projekta 
                                                                                Maja Hrvatić Padovan, dipl.iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


