UDRUGA ARDURA ŠIBENIK
Godišnji izvještaj za 2019.g.
Udruga Ardura Šibenik
Adresa : Prilaz tvornici 41, Šibenik
Adresa sjedišta: Trg Andrije Hebranga 13, Šibenik
Mob: 095/888 4954 ili 097/ 708 7490
Web: http://www.udruga-ardura.hr
Mail: udruga.ardura@gmail.com
Članstvo organizacije:
Mreža problemi u ponašanju
FICE- Opening doors for Europe's children

I. PROJEKTI:
1. „TINEL“ poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku
Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik
Partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Šibenik i Udruga MoSt Split
Opći cilj: Smanjiti broj devijantnog ponašanja kod djece u psihosocijalnom riziku na području grada Šibenika kroz
pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka.
Trajanje projekta: od 1. kolovoza 2017.g. do 30.lipnja 2020.g.
Ciljana skupina: djeca osnovnoškolske dobi upućna u poludnevni boravak od strane CZSS Šibenik ili od stručnih službi
suradničkih osnovnih škola, zbog obiteljskih okolnosti (jednoroditeljske obitelji, socijalno deprivirane obitelji i sl.) ili
okolnosti na strani djeteta (internalizirani ili eksternalizirani problemi u ponašanju, teškoće u vršnjačkoj socijalizaciji,
poteškoće u učenju)

Kratki opis:
U kolovozu 2017.g. projekt TINEL je započeo s provedbom. Uspostavljena je suradnja s O.š. Jurja Dalmatinca, O.š. Jurja
Šižgorića, O.š. Petra Krešimira IV i O.š.Meterize, O.Š. Faust Vrančić, koje zajedno s Odjelima za djecu
brak i obitelj, te Odjelom za zaštitu djece i mladeži upućuju djecu u psihosocijalnom riziku u poludnevni boravak. Od
strane grada osiguran je prostor za provedbu projekta u prostorijama gradske četvrti Plišac. Isto tako uspostavljena je
suradnja s Društvom sportske rekreacije ˝Sport za sve˝ 08 Forca Šibenik. Spomenutim projektom omogućeno je
zainteresiranim korisnicima (korisnicima Tinela) sudjelovanje u rekreativnim ativnostima. U sklopu projekta Tinel
priključili smo se i Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije ˝Kamenčići˝, gdje se provode
informatičke radionice za djecu korisnike Tinela.

Rad poludnevnog boravka organiziran je u dvije smjene, jutarnju i popodnevnu, a djeca su podijeljena u dvije grupe, od I
do IV razreda osnovne škole i od V do VIII razreda osnovne škole. Prije uključivanja djece u poludnevni boravak obavljeni
su individualni razgovori s roditeljima.
Aktivnosti u Tinelu uključuju:
-pomoć u učenju i savladavanju školskog gradiva
-izrada i praćenje individualnih planova za djecu
-rad na motivaciji
-radionice samopouzdanja i samopoštovanja, te učenja životnih vještina
-razvijanje vršnjačke pomoći
-tematske radionice (filmovi, kreativne radionice)
-posjet kulturnim i povijesnim znamenitostima
-izrada izvješća za suradnike i partnere
Na projektu su zaposlene dvije osobe, dvije stručne radnice (prof.pedagogije i sociologije u punom radnom vremenu, te
mag.pedagogije u nepunom radnom vremenu).
Projekt TINEL je financiran u razdoblju od tri godine iz sredstava MDOMSP, dok je od strane Grada Šibenika, Šibenskokninske županije i NP Krka Udruga dobila financijsku podršu za 2019.godinu.
Prostor u Gradskoj četvrti Plišac u kojem se odvija TINEL omogućio je Grad Šibenik, zajedno s mjesnim odborima Plišac,
Grad i Škopinac.

2. ŠKOLA ZA RODITELJE
Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik
Donator: NP Krka
Opći cilj: Unaprijediti kvalitetu života i pružiti stručnu podršku članovima jednoroditeljskih obitelji na području
Šibensko-kninske županije.
Trajanje projekta: od 1.prosinca 2019.g. do 31. svibnja 2020.g.
Ciljana skupina: Roditelji željni novih znanja i vještina, svima koji žele unaprijediti svoje roditeljske kompetencije i
provesti ugodno vrijeme u grupnom radu.

Kratki opis:
U prosincu 2019.g. započela je provedba projekta „Škola za roditelje“, 14. ciklus. Sadržaj radionica uključuje
komunikaciju, rad na odnosima, granice u odgoju i sl., a od roditelja očekujemo uključivanje osobnim primjerima,
razmjenu iskustva, te zajedničko učenje, rast i razvoj u roditeljskoj ulozi.

PROJEKTI U PARTNERSTVU I SURADNJE NA PROJEKTIMA
Projekt: „Zajedno u bolje sutra“
Nositelj projekta: Grad Šibenik
Partneri na projektu: Udruga Ardura
Ciljna skupina: Dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina i stariji od 30 godina)
Trajanje projekta: 15.06.2018.– 15.06.2020.
Cilj projekta: Povećati stručna znanja i osnažiti meke vještine dugotrajno nezaposlenih osoba te povećati kapacitete
stručnjaka koji rade s dugotrajno nezaposlenim osobama.

Projekt: „Prostor“
Nositelj projekta: Udruga Suncokret-OLJIN
Partner: Udruga „Ardura“
Ciljna skupina: Učenici srednjih strukovnih škola u Glini, Šibeniku i Zagrebu te 100 osoba koje rade s mladima (školsko
osoblje, poslodavci, volonteri).
Trajanje projekta: 01.05.2018. – 31.07.2019.
Opći cilj: Prevencija socijalne isključenosti kroz razvoj socijalnih vještina i kompetencija posebno ranjivih skupina
srednjoškolaca. Povećanje senzibilnosti i edukacija školskog osoblja, poslodavaca i volontera za poticanje socijalne
uključenosti i konkurentnosti na tržištu rada posebno ranjivih skupina srednjoškolaca.

Projekt: ˝Daj 5 za mene! Izrazi se kretanjem˝
Nositelj projekta: Društvo sportske rekreacije ˝Sport za sve˝ 08 Forca Šibenik
Partner: Udruga „Ardura“
Ciljna skupina: djeca i mladi u psihosocijalnom riziku
Trajanje projekta: 5. listopada 2018. do 04. listopada 2020.
Opći cilj: Cilj projekta i suradnje je omogućiti zainteresiranim korisnicima sudjelovanje u sportsko – rekreativnim
aktivnostima, što pozitivno utječe na njihov psihofizički razvoj i socijalnu uključenost.

Kroz edukativni program prilagođene njihovoj dobi, korisnici sudjeluju u aktivnostima koje obuhvaćaju dvoranske
sportove i aktivnosti na otvorenome. Radi lakšeg sudjelovanja u spomenutim aktivnostima, korisnicima je omogućena
sportsko-rekreacijska oprema i rekviziti.

Projekt: „Svjetlo na zajedničkom putu“
Nositelj projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“
Partner: Udruga „Ardura“
Ciljna skupina: osobe s intelektualnim teškoćama i učenici osnovnih škola
Trajanje projekta: 01.rujna 2019. do 01.12.2019.
Opći cilj: socijalizacija i integracija osoba s intrelektualnim teškoćama i redovitih učenika osnovnih škola

II. EDUKACIJE, RADIONICE, PREDAVANJA & OSTALO
Udruga Ardura je tijekom listopada promijenila vizualni identitet izradom novog loga, a također i izradom nove web
stranice čije financiranje je omogućio NP Krka.

U suradnji Udruge Ardura i Familylab, tijekom studenog je održan je seminar/predavanje pod nazivom “Vrijeme za
eksperimentiranje – obitelji s tinejdžerima”.
Seminar je održan s ciljem da se ponudi obiteljima, stručnjacima koji rade s djecom, tinejdžerima mogućnost
sagledavanja na ovaj period drugačijim pristupom. Također, bilo je bitno ponuditi informacije koje mogu pomoći
konstruktivnijim dijalozima, poboljšanju kvalitete odnosa unutar obitelji, odnosima s tinejdžerima., te osvjestiti činjenicu
da tinejdžeri trebaju sad novu ulogu od roditelja nego li je ista bila do sada.
Seminar je bio dobro posjećen. Postavljala su se pitanja kao i komentiralo. Iz evalucijskih pitanja vidljivo je da su prisutni
zainteresirani za ovakav oblik potpore i suradnje, a traže i individualne potpore i savjetovanja.
Seminar je vodila certificirana voditeljica seminara “Familylab” – odgojiteljica Danijela Ćaleta.

III. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
Udruga koristi prostor u Narančastoj zgradi, zajedno ostalim „stanarima“. U Narančastoj se odvijaju
edukacije, radionice te sastanci članova udruge i ostalih organizacija s kojima surađujemo.
Udruga je potpisala partnerski ugovor s Gradom Šibenikom za besplatno korištenje prostorija Urbanog
centra Europa direct. Za projekt Tinel Grad Šibenik je omogućio korištenje prostorija gradske četvrti Plišac u
ulici Eugena Kvaternika.
Udruga ima tri zaposlene osobe, od toga dvije u punom, dok je jedna osoba zaposlena u nepunom
radnom vremenu na projektima „Tinel“ – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku i „Zajedno u
bolje sutra“.
Članovi udruge kontinuirano se educiraju na području različitih psihoterapijskih pravaca.
Udruga trenutno broji 15 redovitih članova i 13 podupirućih članova. Udruzi je tijekom 2019.g.
volonterski doprinos u radu donijelo 17 osoba s ukupno 212 sati volonterskog rada.

IV. UDRUGA U MEDIJIMA
U 2019. godini udruga je bila zastupljena u lokalnim medijima:

1. Šibenski portal: „Zajedno u bolje sutra“ projekt Grada Šibenika u parnerstvu sa Udrugom Ardura
namijenjen dugotrajno nezaposlenim osobama https://sibenskiportal.rtl.hr/y1/zajedno-u-bolje-sutraprijavite-se-na-programe-za-osposobljavanje-web-dizajnera-cad-specijalista-ili-cnc-operatera/

