
U okviru obuhvatnog UNICEF- ovog programa 

i akcije pod nazivom: Igraj za naše boje – naša 

zajednica za najmlađe čiji je cilj da svako 

dijete u zajednici dobije priliku ispuniti svoje 

potencijale i životne snove, na području 

različitih županija provodi se projekt “Za bolji 

početak”. Projektom se žele stvoriti uvjeti za 

razvoj dostupnih potrebnih usluga za djecu i 

njihove roditelje. 

 

 

 

U sklopu navedenog programa, Udruga 

ZvoniMir je odabrana za sudjelovanju u 

provedbi navedenog projekta na području 

Šibensko-knisnke županije – Općina Kistanje.  

Udruga ZvoniMir je utemeljena 2002. godine 

kao nevladina, neprofitna, nepolitička udruga 

koja radi na principima jednakosti, solidarnosti i 

humanosti. Djelujemo sa svrhom poboljšanja 

kvalitete života u lokalnoj zajednoci i razvoja 

društva općenito, a među korisnicima naših 

usluga su djeca vrtićkog i školskog uzrasta, 

mladi, njihovi roditelji, žene, stari i nemoćni itd. 

 

Mikro-projekt koji Udruga ZvoniMir provodi na 

području Općine Kistanje pod nazivom „I 

roditeljstvo se uči!“, službeno je započeo 25. 

svibnja, a traje do 30. rujna 2015. godine.  

Provodi se u partnerskoj suradnji sa nevladinom 

udrugom „Čarobni svijet“ te uz podršku Općine 

Kistanje kao jedinice lokalne samouprave. 

 

Cilj projekta je osigurati podršku 

roditeljima/skrbnicima jačanjem pozitivnog 

roditeljstva kao i povećati razinu svijesti o 

važnosti edukacije djece te time i njihovog 

uključivanja u razvoj lokalne zajednice. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Direktni korisnici projekta su 

roditelji/skrbnici koji će sudjelovati na 

radionicama i koristiti usluge Savjetovališta. 

 

Indirektni korisnici su djeca predškolskog 

i školskog uzrasta, djelatnici osnovne škole, 

jedinica lokalne samouprave, ostali članovi 

lokalne zajednice. 

 

 

Aktivnosti projekta su: 

1. Organiziranje Savjetovališta za 

roditelje/skrbnike u okviru kojeg će 

dobiti informacije o adekvatnim vratsma 

socijalnih usluga kojima se mogu 

koristiti kako bi riješili svoje statusno ili 

socijalno pitanje. 

2. Radionice za  roditelje/skrbnike kojima 

će im ukazati na načine kako olakšati 

svojoj djeci pristup školskoj zajednici i 

učenju. 

3. Radionice uz stručno vođenje psihologa. 

4. Predavanja na temu higijene i zaštite 

zdravlja i na temu zdrave prehrane.  

5. Osigurati informacije o projektu.  

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

Udruga „ZvoniMir“ 

zvonimir@zvonimir.hr 

 

 

ZvoniMir Knin  ZvoniMir Drniš 
VII gardijske brigade 13  Fra A.K. Miočića bb 

22300 KNIN   22320 DRNIŠ  

tel. 022/ 662 554  tel. 022/ 886 787 

fax 022/ 664 908  

  

 

 

Predsjednica Udruge ZvoniMir: 
Zvezdana Bajić  

091 2015 125  
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