PROGRAM SOS – DJEČJE SELO LADIMIREVCI
PSIHO-PEDAGOŠKI PLANA RADA ZA 2020.GODINU
PODRUČJE RADA 1.

POMOĆ I PODRŠKA SOS MAMAMA

CILJ 1.1.

Jačanje pozicije SOS mame u vođenju svoje SOS obitelji

Aktivnost

Odgovorna
Vremenski
osoba
okvir
Voditeljica
30.9.2020.
obiteljske skrbi

Obiteljsko planiranje

Obiteljsko savjetovanje

Voditeljica
31.12.2020.
obiteljske skrbi

Individualno vođenje

Voditeljica
31.12.2020.
obiteljske skrbi

Konzultacije

Voditeljica
31.12.2020.
obiteljske skrbi

Edukacije

Voditeljica
31.12.2020.
obiteljske skrbi
Direktor
31.12.2020.

Supervizija

Indikator uspjeha

03.
2020

U suradnji SOS mame i članova stručnog tima napravljan je
Obiteljski plan s potrebama svakog pojedinog djeteta, cijele SOS
obitelji i SOS mame. Obiteljski savjetnik je sa SOS mamom
napravio dvije periodične evaluacije OP-a.
Obiteljski savjetnici, kroz posjete SOS obiteljima svaki tjedan,
putem check-liste provjeravaju potrebe i na druge načine pružaju
stručnu pomoć i podršku SOS mamama, posjete evidentiraju u
obrascu OS-a, a važne informacije razmjenjuju kroz OneNote
Evaluacija ciljeva individualnog vođenja, realiziranog kroz
najmanje 8 susreta, pokazuje zadovoljstvo dobivenom podrškom
i doživljajem profesionalnog razvoja te ravnoteže privatnog i
profesionalnog života.
Stručna pomoć i podrška u odgoju djece, komunikaciji s
učiteljima, odgajateljima i sl., dostupna je SOS mamama
svakodnevno, prema rasporedu rada ST-a, evidentirana je u
OneNote-u.
SOS mame i SOS tete dva puta godišnje sudjelovale na
ponuđenim edukacijama
Svaka SOS mama je 6 puta sudjelovala na grupnoj i po potrebi
individualnoj superviziji gdje je imala priliku tražiti stručnu
pomoć i podršku za svoj rad

Proračun

Evaluacije
06.
2020

09.
2020

12.
2020

/

/

/

/

/

Planirano u
budžetu za
2020.g.
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PODRUČJE RADA 2.

POMOĆ I PODRŠKA SOS TETAMA

CILJ 2.1.

SOS tete dobivaju potrebnu pomoć i podršku kako bi bile najvažnija podrška SOS mamama u skrbi o djeci

Aktivnost

Odgovorna
osoba

Vremenski
okvir

Indikator uspjeha

Obiteljsko savjetovanje

Obiteljski
savjetnik

31.12.2020.

/

Individualno vođenje

Voditeljica
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

Dijalog sa SOS mamom

Voditeljica
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

Obiteljski savjetnici pružaju SOS tetama na punopravnoj
zamjeni konkretnu i učinkovitu pomoć i podršku radu u SOS
obitelji, posjete evidentiraju u obrascu OS-a, a važne
informacije razmjenjuju kroz OneNote
Evaluacija PRU pokazuje da su SOS tete kroz individualni rad
dobile potrebnu pomoć i podršku u realiziranju ciljeva
postavljenih u IPR i IRP, a odnose se prvenstveno na
osnaživanje i podršku razvoju te prevenciju sagorijevanja
Evaluacija suradnje SOS mame i SOS tete pokazuje obostrano
zadovoljstvo, sukobi i nesporazumi se rješavaju kroz neposredni
dijalog o čemu postoje bilješke u OneNote-u

Sastanci sa SOS tetama

Voditeljica
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

/

Konzultacije

Voditeljica
obiteljske
skrbi
Direktor

31.12.2020.

SOS tete na mjesečnim sastancima dobivaju povratne
informacije o svom radu, suradnji i komunikaciji te savjete i
upute za rad u SOS obiteljima, o čemu postoje zapisnici u
OneNote-u
Stručna pomoć i podrška u odgoju djece i komunikaciji sa SOS
mamama dostupna je SOS tetama svakodnevno, prema
rasporedu rada ST-a, evidentirana je u OneNote-u.
Svaka SOS teta je 6 puta sudjelovala na grupnoj i po potrebi
individualnoj superviziji gdje je imala priliku tražiti stručnu
pomoć i podršku za svoj rad

Supervizija

31.12.2020.

Proračun

Evaluacije
03.
2020

06.
2020

09.
2020

12.
2020

/

/

/

/
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PODRUČJE RADA 3.

RAD S DJECOM I MLADIMA

CILJ 3.1.

Planiranje, podrška i praćenje razvoja djece prema sposobnostima i mogućnostima

Aktivnost

Odgovorna
osoba

Vremenski
Okvir

Indikator uspjeha

Voditeljica
obiteljske
skrbi
Pedagoška
pomoćnica

31.12.2020.

Psihološka trijaža

Psiholog

31.12.2020.

Sva djeca u Dječjem selu imaju izrađen IRP koji se evaluira
najmanje dva puta godišnje Za svako razvojno planiranje
pozvani nadležni Centar za socijalnu skrbu i roditelj/ skrbnik.
Sva djeca prema potrebama navedenim u OP i IRP-u dobivaju
potrebnu pomoć u učenju kroz individualni i grupni rad, a
povode ih vanjski suradnici, volonteri, vježbenici i pedagoška
pomoćnica
Za svako dijete u SOS Dječjem selu postoji ažurna procjena
njegovog psiho-fizičkog razvoja

Individualni i grupni rad

Voditeljica
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

Za djecu koja na temelju trijažnih ispitivanja i iskazanih potreba
SOS mama imaju potrebu za psihološkom pomoći podršku
osigurano je individualno i/ili grupno savjetovanje

/

Slobodne aktivnosti,
kreativne i poticajne
radionice

Pedagoška
pomoćnica

31.12.2020.

Sva školska djeca izabrala su jednu od slobodnih aktivnosti u
Dječjem selu ili lokalnoj zajednici prema svojim interesima i
mogućnostima

/

Organizirane aktivnosti

Voditeljica
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

Tijekom praznika su svakodnevno organizirane
aktivnosti/radionice za djecu svih uzrasta. Tijekom godine se za
djecu po interesnim/vršnjačkim skupinama jednom mjesečno
organiziraju aktivnosti izvan Sela (kino, predstave, izložbe sl.)

/

Izrada i evaluacija IRP-a
Pomoć u učenju

31.12.2020.

Proračun

Evaluacije
03.
2020

06.
2020

09.
2020

12.
2020

/
Planirano u budžetu
za 2020. g.

/
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CILJ 3.2.

Priprema za prelazak u SOS Zajednice mladih i osamostaljenje

Aktivnost

Odgovorna
osoba

Vremenski
okvir

Indikator uspjeha

Voditeljica
obiteljske
skrbi
Voditeljica
obiteljske
skrbi
Voditeljica
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

Djeca od I do VIII razreda usvojila tijekom 8/16 susreta znanja i
vještine predviđene programom „Male škole“

/

31.5.2020.

SOS mama i dijete, uz pomoć članova stručnog tima donose
procjenu spremnosti djeteta za prelazak u SOS Zajednicu mladih

/

31.8.2020.

/

Program praćenja i podrške Voditeljica
u Zajednici mladih
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

Djeca koja prelaze u SOS Zajednice mladih imaju priliku
boraviti u Zajednici mladih bar tjedan dana prije početka
nastave, a prenošenje informacija i dokumentacije djeteta,
uključujući IRP djeteta, realiziraju SOS mama i matični
odgajatelj u SOS kući.
Mlada osoba dobiva pomoć i podršku SOS mame i obiteljskog
savjetnika nakon prelaska u SOS Zajednicu mladih

Mala škola za život

Individualizirana procjena
spremnosti za prelazak u
Zajednicu mladih
Prijelazno razdoblje

Proračun

Evaluacije
03.
2020
.

06.
2020

09.
2020

12.
2020

/

4

PODRUČJE RADA 4.

ZAŠTITA DJEČJIH PRAVA

CILJ 4.1.

Preventivni rad s djecom

Aktivnost

Odgovorna
osoba

Vremenski
okvir

Indikator uspjeha

Sastanci Dječjeg
parlamenta

Socijalna
radnica

31.12.2020.

Sastanci Savjeta djece

Socijalna
radnica

31.12.2020.

Otvorena vrata Osobe od
povjerenja

Socijalni
radnik/ca

31.12.2020.

Radionice sigurnog
interneta

Voditeljica
obiteljske
skrbi

31.12.2020.

Održana su dva sastanka Dječjeg parlamenta na kojima su sva
djeca imala priliku zastupati svoja prava i razvijati osobnu
odgovornost u zadovoljavanju svojih prava i potreba.
Održano je osam sastanaka Savjeta djece na kojima je
razmatrana svakodnevna problematika odrastanja u SOS
Dječjem selu
Djeca su upoznata s terminom kada mogu doći razgovarati s
Osobom od povjerenja, a o razgovorima se vodi službena
zabilješka
Održane su radionice/edukacije za djecu i odrasle o boljoj i
sigurnijoj upotrebi interneta.

CILJ 4.2.
Edukacije za djelatnike

Osiguravanje zaštite dječjih prava
Voditeljica
31.12.2020.
Provedene edukacije za djelatnike po skupinama na
obiteljske
unaprjeđenju znanja i vještina iz područja zaštite dječjih prava.
skrbi
Voditeljica
30.6.2020.
Napravljena je interna kontrola mehanizama i procedura koje
obiteljske
služe osiguravanju dječjih prava, s naglaskom na evaluaciju
skrbi
primjene protokola o postupanju

Interna kontrola

Proračun

Evaluacije
03.
2020

06.
2020

09.
2020

12.
2020

/

/

/

/

/

/
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PODRUČJE RADA 5.

RAD S BIOLOŠKIM OBITELJIMA

CILJ 5.1.

Biološki roditelji uključuju se u proces djetetova razvoja i prilagodbe

Aktivnost

Odgovorna
osoba

Vremenski
okvir

Indikator uspjeha

31.12.2020.

Biološki roditelj sudjelovao u izradi Dodatka IRP-a, u SOS
Dječjem selu ili mjestu boravka

/

Kontakti primjereni
potrebama djece i
kontekstu
Savjetovanje bioloških
roditelja

Voditeljica
obiteljske
skrbi
Voditeljica
obiteljske
skrbi
Socijalni
radnik/ca

31.12.2020.

50 % kontakata djece s roditeljima održava se u SOS kućama, po
potrebi uz podršku i/ili nadzora člana ST-a

/

31.12.2020.

Roditelji dobivaju stručnu pomoć i savjet oko komunikacije s
djecom i odnosa prema njima, o čemu postoje pisane bilješke u
OneNote-u, polugodišnjim izvještajima i dopisima Centrima za
socijalnu skrb

/

PODRUČJE RADA 6.

DJELATNOST PSIHO-PEDAGOŠKOG TIMA

CILJ 6.1.

Unaprjeđenje procesa vođenja slučaja

Aktivnost

Odgovorna
osoba

Vremenski
okvir

Indikator uspjeha

Voditeljica
obiteljske
skrbi
Voditeljica
obiteljske
skrbi

30.6.2020.

Voditelji slučaja i članove tima prošli edukaciju o vođenju
slučaja od strane drugih stručnjaka iz organizacije

/

31.12.2020.

Jednom mjesečno, po potrebi i češće, održani sastanci
Voditeljice stručnog tima s voditeljima slučaja.

/

Sudjelovanje bioloških
roditelja u izradi IRP-a

Edukacija iz vođenja
slučaja
Sastanci i konzultacije

Proračun

Evaluacije
03.
2020

06.
2020

09.
2020

12.
2020

Proračun

Evaluacije
03.
2020

06.
2020

09.
2020

12.
2020

6

31.12.2020.

Voditelji slučaja jednom mjesečno posjećuju SOS Zajednice
mladih i koordiniraju potrebne aktivnosti vezane za skrb o
mladim osobama.

Posjete SOS
Zajednicama mladih

Voditeljica
obiteljske
skrbi

CILJ 6.1.

Usavršavanje znanja i vještina članova tima

Aktivnost

Odgovorna
osoba

Vremenski
okvir

Indikator uspjeha

/

Evaluacije
03.
2020

Edukacije

Supervizija

Voditeljica
obiteljske
skrbi
Direktor

06.
2020

09.
2020

12.
2020

31.12.2020.

Članovi psiho-pedagoškog tima prošli edukacije predviđene
individualnim planom

Planirano u budžetu
za 2020. g.

31.12.2020.

Svaki član tima je 6 puta sudjelovalo na grupnoj i po potrebi
individualnoj superviziji gdje je imao priliku tražiti stručnu
pomoć i podršku za svoj rad

Planirano u budžetu
za 2020. g.

Ladimirevci, 11.11.2019.
Višnja Matić, voditeljica obiteljske skrbi
Zoran Relić, ravnatelj
Plan odobrilo Upravno vijeće SOS Dječjeg sela Ladimirevci na 01. sjednici Upravnog vijeća održanoj 21.11. 2019. godine.
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