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Naziv Poziva: 

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08. 

 

Naziv projekta: 

Vrtići po želji roditelja, UP.02.2.2.08.0029 

 
Korisnik projekta: 

Grad Bjelovar 

 

Partneri u projektu: 

               Dječji vrtić Bjelovar 

               Dječji vrtić Bubamara 

               Dječji vrtić Ciciban 

               Dječji vrtić Osmijeh 

               Dječji vrtić Pinokio 

 

 

Kratki opis projekta: 

Projekt „Vrtići po želji roditelja“ prijavljen je prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ured za 

financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u okviru Otvorenog trajnog poziva “Unaprjeđenje usluga 

za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, UP.02.2.2.08. Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku. 



   

Projektom se želi omogućiti unaprjeđenje postojećih usluga u svim dječjim vrtićima s područja 

grada Bjelovara koji sudjeluju kao partneri u projektu uvođenjem dvije nove usluge produljenog boravka i 

poslijepodnevnog rada za potrebe smještaja 140 djece (80 u produljenom boravku i 60 u poslijepodnevno 

radu vrtića) s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim 

članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Ciljnu skupinu projekta čini 5 dječjih vrtića s područja grada Bjelovara. Osim prethodno navedenih 

aktivnosti uvođenja novih usluga produljenog boravka i poslijepodnevnog rada u dječje vrtiće s područja 

grada Bjelovara projektom je planirano zapošljavanje 50 osoba koje čine stručno osoblje vrtića (26 

odgajatelja ili učitelja razredne nastave, 10 kuharica i 14 spremačica), a za potrebe rada sa djecom s 

teškoćama u razvoju planirano je angažiranje 2 edukacijska rehabilitatora temeljem Ugovora o djelu. 

Projektom su osigurane vanjske usluge logopeda i kineziologa, edukacije namijenjene jačanju 

stručnih kompetencija novih i postojećih djelatnika vrtića (odgojiteljica i kuharica), razvoj novih posebnih 

programa koji će se provoditi u vrtićima (STEM područje, sport, ritmika i folklor, program za darovite, 

igraonice za rano učenje stranih jezika, glazbene igraonice, igraonica s elementima Montessori pedagogije, 

program Senzorne integracije, poduzetništvo u vrtićima, ekologija-održiv razvoj) te opremanje unutarnjih 

prostorija dječjih vrtića u kojima će se provoditi programi za djecu uključenu u projekt, opremanje dvorana i 

vanjskih igrališta novim igralima i spravama, nabava didaktičke opreme i pomagala, igračaka, opremanje 

senzorne sobe za djecu s teškoćama u razvoju, nabava garderobnih ormarića i stalaka za igračke, kuhinja, 

bijele tehnike, kućanskih aparata i pomagala(pećnice, perilice i sušilice za rublje, kotlovi za pripremu hrane) 

te ostalu kuhinjsku opremu i pribor (tanjuri, zdjelice, žlice, viljuške, noževi itd). 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:  

Cilj projekta je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenima u programe 

predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Bjelovara.  



   

Očekivani rezultati projekta: zapošljavanje 50 djelatnika (26 odgojitelja ili učitelja razredne nastave, 

10 kuharica i 14 spremačica) u programe produljenog boravka i poslijepodnevnog rada dječjih vrtića, 

uključivanje140 djece u okviru novih usluga produljenog boravka i poslijepodnevnog rada dječjih vrtića (80 

djece u produljenom boravku i 60 djece u poslijepodnevnom radu dječjih vrtića), stručno osposobljena 52 

odgojitelja/učitelja razredne nastave. 

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 
 
            13.879.038,68 kn s PDV-om 

 

Odobrena sredstva EU: 

 
            13.879.038,68 kn s PDV-om 
 

Razdoblje provedbe projekta: 

15.01.2019. do 15.07.2021. 
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