Prevencija: Pozitivan tata!
Provoditelj: Comunita Mondo Nuovo
Godina provedbe: 2020
Kratki opis programa
Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete i roditeljske odgovornosti očeva s područja Općine Kistanje. Izravni korisnici
projekta su očevi s područja Općine Kistanje, a neizravni supruge i djeca izravnih korisnika projekta. Najzastupljenija
aktivnost je savjetovanje i psihosocijalna podrška. Partneri u provedbi projekta su Općina Kistanje i Centar za
socijalnu skrb Knin. Mjesto provedbe projekta je Općina Kistanje.
Sažetak programa
Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete i roditeljske odgovornosti očeva s područja Općine Kistanje.
Specifični ciljevi projekta su:
-unapređenje roditeljskih vještina;
-podizanje roditeljske kompetencije;
-edukacija očeva o važnosti i načinu ostvarenja kvalitetne komunikacije u obitelji;
-uspostavljanje i poticanje kvalitetnijih međuodnosa unutar obitelji (uvažavanje, poštivanje, tolerancija, iskrenost i
razumijevanje);
-neutraliziranje čimbenika rizika u obiteljima;
-senzibilizacija očeva za prepoznavanje potreba djeteta i njegovih pozitivnih potencijala.
Izravni korisnici projekta su:
-očevi- s područja Općine Kistanje čije su obitelji korisnici socijalne pomoći
-očevi-s područja Općine Kistanje čija djeca imaju poremećaje u ponašanju i na granici su rizičnog ponašanja
-u prosjeku imaju minimalno četvoro djece
-bez obzira na vjeru, naciju i rasu
-najmanje završena osnovna škola
-imaju najmanje jedno dijete
-od 25-50 godina starosti
-izraženi interes za programe prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih.
Neizravni korisnici projekta su:
-supruge izravnih korisnika projekta od 25-50 godina starosti s najmanje završenom osnovnom školom;
-djeca s područja Općine Kistanje čiji su očevi izravni korisnici projekta;
-od 1 do 18 godina starosti;
-učenici osnovne i srednje škole;
-bez obzira na vjeru, naciju i rasu.

Aktivnosti koje će se provoditi u projektu su slijedeće: upućivanje i motiviranje korisnika na uključivanje u projekt,
individualni rad s očevima s područja Općine Kistanje, radionice za očeve s područja Općine Kistanje, sportske
aktivnosti očeva i djece, druženje očeva i djece-„odlazak u kino i na kolače, izlet roditelja i djece u prirodu, uređivanje
parka za djecu u Općini Kistanje, individualni rad s majkama s područja Općine Kistanje, kreativne radionice radionice
(dekupaž tehnika) za djecu s područja Općine Kistanje, priprema i tisak promo materijala (majice i kem.olovke),
upravljanje projektom I evaluacija projekta.
U sklopu aktivnosti radionice za očeve s područja Općine Kistanje održati će se 12 radionica sa slijedećim temama:

što je pozitivno roditeljstvo, kako komunicirati s djetetom, stilovi roditeljstva, rješavanje sukoba s djecom, disciplina vs
kazna, razvoj samopoštovanja kod djeteta, emocionalni razvoj djeteta, roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta,
roditeljstvo kao timski rad, stres roditeljske uloge, utjecaj medija na djecu i kako zaštiti dijete od ovisnosti.
Aktivnosti sportske aktivnosti očeva i djece, druženje očeva i djece-„odlazak u kino i na kolače, izlet roditelja i djece u
prirodu provoditi će se kako bi se uspostavio bliskiji i povezaniji odnos između očeva i djece s time da će na izlet ići
oba roditelja ne samo očevi kako bi se povezala cijela obitelj. Općina Kistanje nema park za djecu s ljuljačkama i
toboganom iako u mjestu Kistanju žive obitelji koje u prosjeku imaju petero djece stoga je jedna od aktivnosti projekta
uređivanje parka za djecu u Općini Kistanje, a specifičnost ove aktivnosti je da će osim izvoditelja iz udruge Comunita
Mondo Nuovo i volontera udruge na uređivanju parka za djecu će raditi i očevi koji su izravni korisnici ovog projekta.
Aktivnosti individualni rad s majkama s područja Općine Kistanje i kreativne radionice radionice (dekupaž tehnika) za
djecu s područja Općine Kistanje namijenjene su neizravnim korisnicima projekta jer je potrebno raditi sa svim
članovima obitelji kako bi se osigurala djelotvorna podrška obitelji.
Aktivnosti individualnog rada i radionica provoditi će se u mjestu Kistanju, a adekvatan proctor za provođenje
aktivnosti osigurava Općina Kistanje koja je partner na projektu.
Mjerljivi rezultati s koje očekujemo po završetku provođenja projekta su slijedeći:
-očevi će se osnažiti za obavljanje roditeljske odgovornosti;
-očevi će unaprijediti svoje roditeljske vještine,
-očevi će usvojiti komunikacijske vještine;
-očevi će usvojiti znanja kako primjereno odgovoriti na potrebe djeteta;
-uspostaviti će se bliskiji odnos između očeva i djece;
-očevi će steći znanja i dobiti informacije o rizičnim ponašanjima djece i mladih;
-urediti će se park za djecu na području Općine Kistanje;
-osnažiti će se cjelokupne obitelji uključene u projekt.

1. Županije provedbe
Šibensko-kninska
2. Datum početka i završetka programa
Datum početka: 01.06.2020
Datum završetka: 31.12.2020
3. Ostvaruje li program formalno partnerstvo u zajednici
da
4. Ako da, s kim (suradnik u provedbi)
Centar za socijalnu skrb Knin, Općina Kistanje
5. Dosadašnja iskustva udruge/institucije u provođenju istog ili sličnih programa
Mjesto provedbe programa: Općina Kistanje
Godina u kojoj se program provodio: 2020.
Broj obuhvaćenih korisnika: 30
6. Je li program originalno autorsko djelo nositelja ili je preuzet za korištenje uz dozvole autora
Izvor programa: Originalni program
Originalni naziv programa na jeziku s kojeg je preuzet:
7. Razina preventivnih intervencija
Univerzalna

8. Okruženje na koje je program primarno usmjeren
Obitelj
9. Rizični i zaštitni čimbenici na koje program cilja
Rizični čimbenici: Nedovoljna komunikacija u obitelji, nepoznavanje potreba djece, nekvaliteno provođenje vremena s
djecom, problemi u braku, neinformiranost o sredstvima ovisnosti
Zaštitni čimbenici: Usvojene komunikacijske vještine, unaprijeđene roditeljske vještine, kvalitetno provođenje vremena
s djecom, usvojena znanja kako primjereno odgovoriti na potrebe djece, informiranost o sredstvima ovisnosti
10. Procjena potreba
Način provedbe: Na temelju dugogodišnjeg rada s ovisnicima o drogi, alkoholu i kocki te na temelju dugogodišnjeg
rada s roditeljima ovisnika o drogi, alkoholu i kocki te na temelju analize dostupnih podataka i analize literature i
izvješća.
Očekivani rezultati: -očevi će se osnažiti za obavljanje roditeljske odgovornosti;
-očevi će unaprijediti svoje roditeljske vještine,
-očevi će usvojiti komunikacijske vještine;
-očevi će usvojiti znanja kako primjereno odgovoriti na potrebe djeteta;
-uspostaviti će se bliskiji odnos između očeva i djece;
-očevi će steći znanja i dobiti informacije o rizičnim ponašanjima djece i mladih;
-urediti će se park za djecu na području Općine Kistanje;
-osnažiti će se cjelokupne obitelji uključene u projekt.
11. Trajanje programa
Trajanje jednog ciklusa programa u tjednima: 12
12. Ciljevi programa
Opći: Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete i roditeljske odgovornosti očeva s područja Općine Kistanje.
Specifični: Specifični ciljevi projekta su:
-unapređenje roditeljskih vještina;
-podizanje roditeljske kompetencije;
-edukacija očeva o važnosti i načinu ostvarenja kvalitetne komunikacije u obitelji;
-uspostavljanje i poticanje kvalitetnijih međuodnosa unutar obitelji (uvažavanje, poštivanje, tolerancija, iskrenost i
razumijevanje);
-neutraliziranje čimbenika rizika u obiteljima;
-senzibilizacija očeva za prepoznavanje potreba djeteta i njegovih pozitivnih potencijala.

13. Ciljana skupina
Obitelj / roditelji
14. Korisnici programa
Opis korisnika: Izravni korisnici projekta su:
-očevi- s područja Općine Kistanje čije su obitelji korisnici socijalne pomoći
-očevi-s područja Općine Kistanje čija djeca imaju poremećaje u ponašanju i na granici su rizičnog ponašanja
-u prosjeku imaju minimalno četvoro djece
-bez obzira na vjeru, naciju i rasu
-najmanje završena osnovna škola
-imaju najmanje jedno dijete
-od 25-50 godina starosti

-izraženi interes za programe prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih.
Neizravni korisnici projekta su:
-supruge izravnih korisnika projekta od 25-50 godina starosti s najmanje završenom osnovnom školom;
-djeca s područja Općine Kistanje čiji su očevi izravni korisnici projekta;
-od 1 do 18 godina starosti;
-učenici osnovne i srednje škole;
-bez obzira na vjeru, naciju i rasu.
Broj korisnika na godišnjoj bazi: 15
15. Metode korištene u programu
Savjetovanje, Radionica, Druženje roditelja i djece: odlasci u kino, izlet u prirodu
16. Program je evaluiran
da
17. Vrsta provedene evaluacije
Da - Evaluacija procesa i učinka
18. Metoda evaluacije
Upitnik, analiza dokumentacije, neposredno opažanje
19. Evaluatori
Unutarnji
20. Najvažniji rezultati evaluacije
S obzirom da se projekt još uvijek provodi, evaluacijski izvještaj će biti napravljen u zadnjem mjesecu provedbe
projekta, sviibanj 2021.
21. Program je promoviran u okviru medijske kampanje na nacionalnoj i/ili lokanoj razini
Promoviran: ne
Sadržaj i tijek kampanje:
22. Ukupni proračun programa za jednu godinu provođenja (HRK)
140 000, 00
23. Izvori financiranja
Vlastita sredstva (HRK): 10 000, 00
Gradsko financiranje (HRK):
Županijsko financiranje (HRK):
Nacionalno financiranje (HRK): 95 000, 00
Drugi izvori (HRK):

