
 

 

UDRUGA ARDURA  ŠIBENIK 

Godišnji izvještaj za 2021.g. 

Udruga Ardura Šibenik 

Adresa : Prilaz tvornici 41, Šibenik, Fra Stjepana Zlatovića 2,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  

 

 

 

 

 

http://www.udruga-ardura.hr/
mailto:udruga.ardura@gmail.com


I. PROJEKTI: 

     

1. „TINEL“ poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku 

Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik 

 

Partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Šibenik  

 

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. Projekt se uspješno nastavlja od 01.06.2020. – 

31.05.2023.  

 

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 popodnevnim satima kako je većina škola u jutarnjoj smjeni. Smjena je 
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 
-osposobljavanje, uključivanje i menadžment volontera  
-izrada izvješća za suradnike i partnere 
 
Na projektu su zaposlene dvije osobe, jedna na puno na radno vrijeme, a druga osoba na pola radnog vremena. 
 
Projekt TINEL je je ponovno financiran u razdoblju od tri godine iz sredstava MROSP, dok je od strane Šibensko-kninske 

županije Udruga dobila financijsku podršku za 2021.godinu.   

Prostor u Gradskoj četvrti Plišac u kojem se odvija TINEL omogućio je Grad Šibenik, zajedno s mjesnim odborima Plišac, 

Grad i Škopinac.  

Broj korisnika (direktnih i krajnjih) uključenih u projekt kroz period od godinu dana je 23. 

Broj volontera uključenih u projekt je 10. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



2.   ODGOJ S OSMIJEHOM  

Nositelj projekta: Udruga Ardura Šibenik 

Donator: Grad Šibenik 

Opći cilj: Dugoročni cilj radionica je unaprjeđenje roditeljskih vještina, te razviti kulturu odgovornog i kompetentnog 

roditeljstva. 

Trajanje projekta: od 15. travnja 2021.g. do 31. prosinca 2021.g. 

Ciljana skupina: Roditelji koji žele više naučiti o procesu podizanja i odgoja djece, roditelji koji žele razriješiti određene 

dileme vezane uz odgoj, te roditelji koji imaju specifične probleme s kojima su susreću u odnosu s djecom. 

 
Kratki opis: 
U studenom 2021.g. započela je provedba projekta „Odgoj s osmijehom – radionice za unaprjeđenje roditeljskih 
vještina“.  
Radionice se održavaju jednom tjednu u trajanju od 90 minuta. U grupnom radu bilo je uključeno 12 roditelja.  
Sadržaj radionica uključuje: 
-  1. radionica: Uvodna radionica – Očekivanja, motivacija, potrebe roditelja, Pravila grupe, Potrebe roditelja i djece 
(razlika potreba i želja, specifičnosti dječjeg razvoja u odnosu na odraslu osobu, važnost iskustva, odgovornost roditelja i 
odgovornost djeteta) 
2. radionica: Uloga roditelja u razvoju samopoštovanja i samopouzdanja djece (važnost samopoštovanja kao jednog od 
najvažniji zaštitnih faktora u razvoju djece, kako roditelj može doprinijeti razvoju dječjeg samopoštovanja) 
3. radionica: Komunikacija roditelja i djece (aktivno slušanje, govor prihvaćanja) 
4. radionica: Sukobi roditelja i djece (značaj sukoba, tehnike rješavanja sukoba) 
5. radionica: Pravila i granice (značaj postavljanja granica, kako postaviti granice, dosljednost) 
6. radionica: Odnos roditelja i djece; Evaluacija (važnost kvalitetnog odnosa, preuzimanje odgovornosti za odnos). 
 
 
 

PROJEKTI U PARTNERSTVU I SURADNJE NA PROJEKTIMA 

 

 
 

Projekt:“ SocNet Za 5!“ 
 

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“ 
 

Partneri na projektu:  
- Hrabri telefon, Zagreb 
- Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“, Križevci 
- Udruga za unaprjeđenje kvalitete života „Karika“, Karlovac 
- Udruga Ardura, Šibenik 
- Mreža Udruga Zagor, Zabok 
-  CZSS Zagreb 
- CZSS Križevci 
-  CZSS Duga Resa 
- CZSS Šibenik  

 
Ciljna skupina: Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeca i mladi s problemima u ponašanju (PUP), 
roditelji.  
 

Trajanje projekta: 15. svibnja 2020. – 15.svibnja 2022. 
 
 



 

Opći cilj:  
- Povećati socijalnu uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece i mladih s problemima u 

ponašanju te utjecati na pomirenje poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji u pet županija na 
području Republike Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad 
Zagreb) 

- Ojačati kapacitete stručnjaka za unaprjeđenje usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te 
djecu i mlade s problemima u ponašanju u pet županija na području Republike Hrvatske (Koprivničko-
križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb) 

 
 
Tijekom 2021.g. za korisnike su održane:  
 

• dva ciklusa po osam radionica  grupnog   savjetovanja za roditelje na kojima je bilo uključeno 10 roditelja 

• ciklus od osam radionica za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (u tretmanu Odjela za djecu, brak i obitelj 
Centra za socijalnu skrb Šibenik). Na radionicama je uključeno 6 djece  

• ciklus od osam radionica grupnog savjetovanja za djecu i mlade s problemima u ponašanju  

• održano je 50 sati ndividualnih  savjetovanja za 8 djece i mladih 
 
Stručni radnici Udruge Ardura i Centra za socijalnu skrb imali su osiguranu superviziju na kojoj je sudjelovalo 9 
stručnjaka. Supervizija se održavala jednom mjesečno, u periodu od četiri mjeseca u trajanju 3 sata.  
U listopadu Udruženje Djeca prva i Udruga Hrabri telefon održali su edukaciju za stručnjake iz Udruge Ardura i Centra za 
socijalnu skrb Šibenik na temu “Konfliktni brakorazvodi i rad s nedobrovoljnim korisnicima” u koje je bilo uključeno 14 
stručnih radnika. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Projekt: “Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici” 
 

Nositelj projekta: Udruga “Igra” za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći 
 

Partneri na projektu:   
- Udruga MoSt, Split 
- Udruga za rad s mladima “Breza”, Osijek 
- Udruga Ardura, Šibenik 

 

Ciljna skupina: Djeca i mladi iz alternativne skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju i članovi njihovih obitelji 
 

Trajanje projekta: 21. travnja 2020. - 21. travnja 2022. 
 

Opći cilj:  
- Razvojem mreže pružatelja socijalnih usluga u zajednici (organizacija i stručnjaka koji u njima rade) povećati će 

se teritorijalna dostupnost socijalnih usluga u zajednici, 
-  Širenje i unapređenje socijalnih usluga omogućiti će dostupnost visokokvalitetnih socijalnih usluga djeci i 

mladima iz alternativne skrbi, djeci i mladima s problemima u ponašanju i članovima njihovih obitelji, 
- Osposobljavanjem stručnjaka koji rade s pripadnicima socijalnih skupina omogućiti diseminaciju izrađenog 

modela za pružanje socijalnih usluga u zajednici. 
 
 
U 2021.g. djelatnica Udruge Ardura zaposlena u dopunskom radu na ovom projektu pružala je usluge individualnog 
savjetovanja za mlade s problemima u ponašanju. U studenom 2021.g. započela je suradnju s Turističko- ugostiteljskom 
školom, te je krenula  s provođenjem grupnog psihosocijalnog rada s učenicima. Sudjeluju u radnim skupinama za izradu 
modela za pružanje socijalnih usluga u zajednici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Projekt: “Točka promjene-obitelj bez nasilja” 
 

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“ Udruga osmišljava i provodi psihosocijalne i edukativne programe/projekte 
koji se temelje na potrebama djece, a koji osim djece, aktivno uključuju roditelje i djelatnike iz odgojno-obrazovnog 
sustava i sustava socijalne skrbi.  
 
Partneri na projektu:   

- Centar za socijalnu skrb Zagreb, 
- Udruga Ardura iz Šibenika, 
- Centar za socijalnu skrb Šibenik. 
 

Ciljna skupina:  
- djeca i mladi (3-18 godina) žrtve nasilja u obitelji, 
- roditelji/skrbnici (21-65 godina) – žrtve nasilja u obitelji, 
- obitelji u tretmanu (obiteljsko-pravnoj zaštiti) centra kod kojih postoji visok rizik od pojave zlostavljanja odnosno 

nasilja u obitelji, 
- stručnjaci (25-60 godina) – djelatnici Centra za socijalnu skrb koji rade sa žrtvama nasilja. 

 

Trajanje projekta: 1.prosinca 2020. - 30. studenog 2021. godine. 
 

Cilj:  
- Cilj je ublažiti posljedice nasilja te osnažiti članove obitelji kako bi postigli promjenu te uspostavili nenasilne 

obrasce ponašanja. 
 

Ovim projektom osigurale su se dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, 
mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom 
nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima. 
 
      Kroz aktivnosti namijenjene stručnjacima centara za socijalnu skrb cilj je unaprijediti njihove profesionalne 
kompetencije u radu sa žrtvama nasilja u obitelji. 
Također, namjera nam je senzibilizirati širu javnost za problematiku nasilja u obitelji (potrebe i prava žrtava nasilja, 
negativne posljedice obiteljskog nasilja, važnost prevencije). 
 
 
U okviru ovog projekta pružena je usluga za 10 korisnica. Ukupno je održano 60 sati individualnog savjetovanja.  
U svibnju 2021.g održana je edukacija za stručne radnike pod nazivom “Osposobljavanje stručnjaka za provođenje 
grupnog savjetovanja i edukacije roditelja” na kojoj je sudjelovalo 8 stručnjaka. Na mrežnim stranicama Udruge 
objavljeno je 60-tak objava s ciljem senzibiliziranja javnosti na temu nasilja u obitelji koje je vidjelo 55 tisuća posjetitelja 
FB stranice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. EDUKACIJE, RADIONICE, PREDAVANJA & OSTALO 

 
Udruga je 16.06.2021. pod vodstvom Danijele Ćalete, dugogodišnje članice Udruge i odgojiteljice i voditeljice 

seminara Familylaba održala putem Zoom platforme predavanje “VRIJEME ZA EKSPERIMENTIRANJE” kojim 

želimo osnažiti roditelje i stručnjake u razumijevanju kako graditi odnose s tinejdžerima onda kada za njih započinje i 

traje, vrijeme eksperimentiranja. 

Teme su bile: 

- Zašto je važno graditi i osnaživati odnos s tinejdžerima? 

- 18.godina zakonom zabranjeni. 

- Kako pandemija utječe na ova rizična ponašanja? 

- U koje eksperimente će se mladi upustiti? 

- Hoće li se zaustaviti i donijeti ispravne odluke? 

- Hoće li podijeliti s roditeljima svoja iskustva, pitati ih za mišljenje, tražiti pomoć? 

- Zašto neki tinejdžeri to čine, a drugi ne? 

U okviru projekata SocNet za 5 i Točka promjene održane su dvije dvodnevne edukacija za stručnjake i to pod nazivom 

“Konfliktni brakorazvodi i rad s nedobrovoljnim korisnicima”  i “Osposobljavanje stručnjaka za provođenje grupnog 

savjetovanja i edukacije roditelja” 

 

 

III. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 

Udruga koristi prostor u Narančastoj zgradi, zajedno ostalim „stanarima“. U Narančastoj se odvijaju 

edukacije, radionice, individualno savjetovanje (u uredu Udruge),   te sastanci članova udruge i  ostalih  

organizacija s kojima surađujemo.   

Za projekt Tinel Grad Šibenik je omogućio korištenje prostorija gradske četvrti Plišac u ulici Eugena 

Kvaternika. Udruga je potpisala partnerski ugovor s Gradom Šibenikom za besplatno korištenje prostorija 

Urbanog centra Europa direct. 

Udruga ima 3 zaposlene osobe, od toga dvije u punom radnom vremenu, dok jedna osoba koristi pravo 

na dopunski rad.  

Udruga je kroz 2021.g. sklopila 7 Ugovora o djelu, te 2 Autorska ugovora, te je na taj način angažirala 

stručnjake različitih područja za provedbu aktivnosti na projektima.  

Članovi udruge kontinuirano se educiraju na području različitih psihoterapijskih pravaca.  

Udruga trenutno broji 18 redovitih članova. Udruzi je tijekom 2021.g. volonterski doprinos u radu 

donijelo 13 osoba s ukupno 42 sata volonterskog rada.  

 



IV. UDRUGA U MEDIJIMA 

U 2021. godini udruga je bila zastupljena u lokalnim medijima: 

 

1. Radio Šibenik-SocNet za 5!: Radijska emisija  

https://udruga-ardura.hr/radio-sibenik-socnet-za-5/ 

2. Radio Šibenik-Točka promjene-obitelj bez nasilja: Radijska emisija 

https://udruga-ardura.hr/radio-sibenik-tocka-promjene-obitelj-bez-nasilja/ 

3. Radio ritam-Općenito o Arduri: Radijska emisija 

https://udruga-ardura.hr/radio-ritam-opcenito-o-arduri/ 

4. Šibenski portal: „Udruga ‘Ardura’ Šibenik u potrazi za volonterima koji će pomagati djeci u učenju 

i razvijanju“ 

https://sibenskiportal.hr/y2/udruga-ardura-sibenik-u-potrazi-za-volonterima-koji-ce-pomagati-djeci-

u-ucenju-i-razvijanju/ 
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V. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

              DONATORI: 

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 

- Europski socijalni fond 

- Grad Šibenik 

- Šibensko – kninska županija 

Ukupno ostvareni prihodi Udruge u 2021. godini  306.844,00 kn  

Državni proračun  160.000 kn  

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  13.000,00 kn  

Prihoda od članarina 1.800,00 kn 

Donacija od poslovnog sektora u RH 131.894,00 kn 

Donacija građana/građanki u RH 150,00 kn 

Ukupno ostvareni rashodi Udruge u 2021. godini  320.334,00 kn  


