OPIS PROJEKTA „JER DJECA S TUR ZASLUŽUJU KVALITETNU RE/HABILITACIJU“

Naziv projekta

„ Jer djeca s TUR zaslužuju kvalitetnu re/habilitaciju“

Nositelj projekta

UDRUGA „PRUŽAM TI RUKU“ UMAG

Partneri na projektu

/

Period provedbe projekta

2016.

Ukupna vrijednost projekta

60.000 kn

Mjera EU financiranja
Iznos financiranja od strane EU-a
Iznos financiranja od strane
drugih tijela (navesti kojih)

Kratak opis projekta, aktivnosti,
korisnika i rezultata provedenog
projekta (najviše 2000 znakova s
razmacima)

/
Grad Umag i Istarska županija
HEP je u 2016. raspisao natječaj „SVJETLO NA ZAJEDNIČKOM
PUTU“ na kojeg je Udruga aplicirala projekt „Jer djeca s TUR
zaslužuju kvalitetnu re/habilitaciju“. Namjera je bila tražiti
sredstva za edukaciju kako odgojno obrazovnih radnika našeg
područja, kao i stručnih suradnika Udruge, bilo da su zaposlenici
ili volonteri. Senzibiliziranje stručne i svekolike javnosti najviše će
se postići dopiranjem do odgojitelja i učitelja, njihovim
educiranjem, a sve radi što bolje pripreme i podrške u vrtićima i
školama u smjeru rada s djecom s TUR. Da bi naša djeca dobila
kvalitetnu rehabilitaciju, potrebno je neprestano educirati
stručne suradnike, a budući da je Udruga u 2016. uselila u nove
prostore gdje se nalazi dobro opremljeni kabinet za SI, Udruga je
već u veljači 2016. uputila svoju defektologinju Merimu Breščić
Radaković i psihologinju Nikol Krizmanić na Modul 1 edukacije iz
SI na ERF u Zagreb. Kako je Udruga u nove prostore uselila tek u
rujnu, ove se stručne osobe nisu mogle pripremiti za Modul II te
će na sljedeću edukaciju iz SI u Zagreb ići početkom 2017. Prema
Projektu, ostvareni su svi planovi, kao i edukacije, osim Modula II
: Ivanka Pejić dipl.ped.prof. predavanje „Primjena senzorno –
integracijske pedagogije u radu s djecom“ , dr.sc. Dragana
Mamić, dipl.def.ped.SI predavanje „Djeca s autizmom u
redovnim školama“ , Katarina Đurić dipl.log. radionicu „Razvoj
govora i funkcionalno učenje“, a umjesto Doris Mancini Flego
odgajatelj Vesna Banković održala je radionicu „U igri zajedno“.
Edukacije su bile dobro posjećene: 110 + 45 + 48 odgajatelja,
učitelja, asistenata, pomoćnika u nastavi, stručnih suradnika i
profesora. U evaluacijskim listićima najbolje su ocjenjene
radionice, obzirom da su posjetitelji ovih radionica zaključili kako
im iste najviše pomažu u radu.

