KAKO UNICEF POMAŽE
DJECI S TEŠKOĆAMA I
NJIHOVIM OBITELJIMA
Zajedno s partnerima i građanima, uz pomoć znanja i inovacija, u UNICEF-u smo predani cilju da
djeci s teškoćama osiguramo podršku koja im je potrebna kako bi ostvarili svoj puni potencijal.

SENZORNA INTEGRACIJA
U 2021. UNICEF će uložiti 1,2 milijuna kuna
u opremanje kabineta za senzornu
terapiju i edukaciju terapeuta za
provođenje senzorne integracije.

Terapije senzorne integracije djeci s
teškoćama pomažu razviti socijalne vještine,
osjetilno-motoričke sposobnosti, utječu na
poboljšanje u ponašanju, komunikaciji i interakciji
s drugima, što je ključno za njihov razvoj i
sudjelovanje u svakodnevnom životu

POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA
Od 2016. do 2020. UNICEF je
• uložio 1,9 milijuna kuna u opremu za rad s djecom sa
složenim komunikacijskim teškoćama za 56 ustanova
diljem Hrvatske,
• uložio 1,4 milijuna kuna u edukaciju
potpomognutoj komunikaciji,

481 stručnjaka o

• osigurao prilagodbu mobilne aplikacije Cboard, koja
pretvara tekst u govor i olakšava komunikaciju pomoću
simbola, na hrvatski jezik,
• podržao ažuriranje 23 postojeće aplikacije koje
pomažu djeci sa složenim komunikacijskim potrebama.

Potpomognuta
komunikacija
omogućava djeci s
komunikacijskim
teškoćama da izraze svoje
potrebe, misli i osjećaje
kroz pokazivanje kartica
sa slikama, korištenje
komunikatora ili tablet
računala s posebnim
aplikacijama.

RANA INTERVENCIJA NA DALJINU
U 2020. UNICEF je
• razvio online trening za stručnjake koji
pružaju usluge rane intervencije na
daljinu važnih za obitelji koje nemaju pristup
uslugama zbog udaljenosti, troškova prijevoza
ili zbog pandemije.
• uložio 260.000 kuna u edukaciju 500
stručnjaka za provođenje rane intervencije
na daljinu.
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Usluge rane intervencije u djetinjstvu
podržavaju obitelji djece s razvojnim
rizicima ili razvojnim odstupanjima, s
teškoćama u razvoju, s potrebama u
području ponašanja ili mentalnog zdravlja.
Uključuju koordinirane, intenzivne i
individualizirane usluge s ciljem
unaprjeđenja djetetova razvoja i otpornosti
kroz jačanje obiteljskih kompetencija,
komunikacije i roditeljskih vještina.

KAKO UNICEF POMAŽE
DJECI S TEŠKOĆAMA I
NJIHOVIM OBITELJIMA
RANA INTERVENCIJA U RODILIŠTU
• Kroz inicijativu „Rodilišta prijatelji djece“ UNICEF podržava dojenje
kontakt koža-na-kožu, što je ključno za razvoj djeteta.

i

• UNICEF je osigurao opremu

za rodilišta i inicirao cjeloživotnu
edukaciju zdravstvenog osoblja.

• UNICEF je podržao osnivanje Banke humanog mlijeka koja je
ključna za osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za
prijevremeno rođenu i teško bolesnu djecu koja nemaju
mogućnost hraniti se mlijekom vlastite majke.

INKLUZIJA U VRTIĆU
• UNICEF je pokrenuo nacionalni program na 5
sveučilišta kako bi budući odgojitelji bili osposobljeniji
za rad s djecom s teškoćama, u što je uloženo milijun
kuna.
• U 2021. UNICEF će osigurati 350.000 kuna vrijednu
opremu za inkluzivne kabinete na 5 sveučilišta.

1 od 10
novorođenčadi
u riziku je od
teškoća u
razvoju.

Inkluzija svakom djetetu osigurava
mogućnosti da u potpunosti
sudjeluje u životu zajednice.
Inkluzija podrazumijeva da društvo
ukloni fizičke, komunikacijske i
druge prepreke i eliminira
diskriminaciju, kako bi svako dijete s
teškoćama moglo uživati svoja prava
kao i sva druga djeca.

PROMICANJE INKLUZIJE U SVIM PODRUČJIMA
• UNICEF je pokrenuo i od 2008. godine podržava Festival
inkluzivni filmski festival u Hrvatskoj.

prava djece, jedini u potpunosti

• UNICEF osnažuje mlade ljude s teškoćama/invaliditetom kroz programe
poduzetničkih vještina, inovativnosti i kreativnosti.
• UNICEF zagovara pružanje podrške
sektoru.

za razvoj

roditeljima djece s teškoćama u razvoju u poslovnom

PODRŠKA RODITELJIMA I UDOMITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA TE STRUČNJACIMA
•

Radionice za roditelje djece s teškoćama “Rastimo zajedno plus” dostupne su u
79 ustanova diljem Hrvatske.

• UNICEF podržava razvoj programa podrške roditeljima djece s teškoćama kroz
sustav socijalne skrbi i predškolskog odgoja i obrazovanja te programe podrške za
udomiteljske obitelji s djecom s teškoćama.
• UNICEF je podržao pokretanje portala
terapijama.

raniklik.hr s informacijama za roditelje o uslugama i

• UNICEF kontinuirano ulaže u dodatne edukacije i jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju
terapije djeci s teškoćama sustavu socijalne skrbi.
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