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Obrazloženje:
Dječji vrtić “Vesela kuća” – “Asando cher “ je predškolska ustanova koja djeluje od 28. siječnja 2004.
godine, utemeljena na suvremenoj humanističkoj razvojnoj koncepciji i provodi poludnevni program
predškolskog odgoja i obrazovanja usmjeren k razvoju cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući
individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djeluje, a čiji je osnivač i
vlasnik “Udruga Roma Istre – Pula “.
Planom i programom rada doprinosi boljem svladavanju hrvatskog jezika, ali i njegovanju romske
kulture.
Poseban naglasak u provedbi svakodnevnog programa rada s djecom stavlja na sljedeće bitne zadaće:
- poticanje jezičnog razvoja
- poticanje govorno-jezičnih kompetencija djece kroz pričanje i slušanje priča
- njegovanje tradicijskih vrijednosti
- unaprijeđivanje kvalitete suradnje s roditeljima
- unaprijeđivanje kvalitete rada sa školskim obveznicima
Svakodnevnim aktivnostima doprinosi uspješnijem uključivanju romske djece u osnovnu školu i
pripremi za kasnije lakše svladavanje školskog gradiva kao prevencija marginalizacije i učestalih
problema. Svojim postojanjem i djelovanjem sigurno doprinosi i poboljšava kvalitetu življenja djece, a
tako i njihovih roditelja i obitelji. Razvija i njeguje važnost prihvaćanja različitosti kultura življenja.
Osim svakodnevnih aktivnosti koje vrtić pruža svojim korisnicima kao mjesto gdje je svako dijete
jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto rasta i razvoja, te najboljih mogućnosti za sve u
poticajnom okruženju, vrtić provodi i program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“. Svrha
radionica je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u
ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja, tako i djeteta.
Glavni cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama
radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koji žive svoje roditeljstvo i o
načinima na koje se odnose prema svojem djetetu - upoznaju bolje sebe kao roditelja te doznaju i za
druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Također se roditelji upoznaju sa znanstvenim
stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta i
roditelja.

