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Хрватска

• Главен град: Загреб
• Официјален јазик: хрватски
• Површина: 56.594 km2 (21,851 

квадратни милји)
• Население: 4,284,889 (2011.)
• Етнички групи: 90.4% Хрвати, 

4.4% Срби, 5.2% други (Бошњаци, 
Унгарци, Италијани, Словенци, 
Германци, Чеси, Роми и други)

• Густина: 75,8 /km2
• Валута: куна (HRK) 
• Уредување: унитарна парламентарна 

република
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Партнери од Хрватска
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Зошто едукацијата на родителите е важна во 
Хрватска?
• Сервиси за рана интервенција
• не се вградени во системот на поддршка,
• главно врз основа на проекти
• не се достапни за сите деца
• Скапи - организирани преку приватниот сектор, промовирајќи еден 

пристап
Поддршка за семејствата
• Не е развиена
• Се фокусира на подобрување на вештините на детето кое не ги 

зајакнува родителите 2015-1-U K01-KA204-013397 
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Зошто едукацијата на родителите е важна во 
Хрватска?
• Недостаток на групи за поддршка за родители и семејства (браќа и 

сестри)
• Родителите често се потпираат на информации од интернет и 

ветувања за лекување
• Професионалци
• Некои професионалци сè уште немаат доволно познавања за АСН
• Недостаток на професионалци од образовни и рехабилитациони 

профили во сродни области
• Едукацијата може да доведе до зајакнување на родителите, 

зголемување на нивната доверба - тие се експерти за нивното 
дете 2015-1-U K01-KA204-013397 
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ЕСИПП во Хрватска
што се случи досега
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4 групи на родители присуствуваа на
„Позитивни пристапи за аутизмот” едукација

Град Модули Тренери

Загреб Основни модули (17 родители)
Споредни модули (64 родители)

Надворешни и 
локални 
тренери

Загреб
Основни модули (24 родители)

Надворешни и 
локални 
тренери

Риека
Основни модули (9 родители)

Локални 
тренери

Осиек Основни модули (25 родители) Локални 
тренери
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Некои повратни информации од родителите од 
Хрватска
• "Би сакал да имав можност да присуствувам на оваа едукација кога моето 

дете беше дијагностицирано со АСН"
• "Едукаторите беа одлични! Имаше многу добри примери, примери од 

животот, секој од нас може да се препознаеме во тие примери "
• "Сфатив дека визуелната поддршка е многу важна ... сега ја користиме и 

навистина му помага да разбере ..."
• "Навистина ми се допадна кога имавме можност да прашаме за нашите деца 

и за конкретен проблем, па ни покажаа како да комуницираме со нив ..."
• «Дружењето со другите родители беше навистина вредно за мене, можеме 

да се разбереме и да си помагаме меѓусебно со нашите искуства"
• "Јас дефинитивно би ја препорачал оваа едукација на други родители и 

членови на семејството".

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Сугестии за ЕСИПП

Различна испорака - не за 
еден викенд, туку за 
неколку недели
Работилници - специфична 
индивидуализирана 
поддршка за семејството и 
детето

Зборување за иднината
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"Родителите не знаат 
што да прават со 

своите деца, можеби 
некој да се грижи за 
децата за време на 
обуката и да не трае 
долго, само неколку 
часа во исто време"

"Би било прекрасно 
да додадете некои 
работилници кои 

може да ни 
помогнат во 

различни ситуации 
со нашите деца 

конкретно ...""Можеби да 
разговараме повеќе за 
она што е во иднина, за 
пубертетот и 
одгледувањето до 
нивната старост, за да 
имам некое искуство 
однапред, за да видиме 
што може да се случи"
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Следни обуки
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1-ва конференција - Загреб

• Презентација за ESIPP и одржливост 
- тркалезна маса со претставници 
на министерствата и локалните 
власти

Конференција
• 110 учесници – родители и 

професионалци
• Презентирање на целите на 

проектот и содржината на сесиите
• Примерок сесии

• Сензорна чувствителност
• Разбирање и менаџирање со 

предизвикувачко однесување
• Можност да добивате повратни 

информации од разна публика
2015-1-UK01-KA204-013397 
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Повратни информации од учесниците

• Учесниците се согласуваат и силно се согласуваат дека:

• Проектот ЕСИПП има вредни цели - 95%
• Овој вид едукација на родителите е потребен во нивната земја -

95%
• Сите важни области се опфатени со едукацијата - 78%
• Екстра модулите се многу корисни - 95%
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ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО
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Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein.
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