OBRAZAC

Naziv dokumenta

Prijedlog
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga

Naziv i sjedište tijela javne vlasti

Dječji vrtić Latica

nadležnog za izradu nacrta

Ulica Asje Petričića 5 D, Zadar

Svrha dokumenta

Cilj provođenja savjetovanja

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću o prijedlogu
Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga
Cilj provođenja savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću jest upoznavanje
javnosti s novim Pravilnikom o upisu djece i
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
(roditelja/skrbnika djece od 3 godine do
polaska u osnovnu školu), te mogućnost
davanja prijedloga te eventualno prihvaćanje
istih (mišljenja, primjedbi i prijedloga).

Razdoblje internetskog savjetovanja

Od 29. travnja do 31. svibnja 2022.

Adresa i način podnošenja mišljenja,
primjedbi i prijedloga

Pisana mišljenja/primjedbe/prijedlozi na
nacrt prijedloga Pravilnika dostavljaju se na
zadanom obrascu (u prilogu) i to
elektroničkom poštom na e-mail DV Latica:
boravak@zd.t-com.hr

Ime i prezime osobe, odnosno naziv
predstavnika zainteresirane javnosti
koja daje svoje mišljenje, primjedbe
i prijedloge na predloženi nacrt

Ante Armanini – Udruga za autizam
Zadar (predsjednik) u ime udruge

Interes, odnosno kategorija i brojnost 156 članova udruge
korisnika koje predstavljate
Članak 9 spominje Odluku Osnivača o načinu
Načelne primjedbe i prijedlozi na
predloženi nacrt akta s
obrazloženjem

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje
vrtiće Grada Zadra.

Odluka bi trebala biti sastavni dio ovog
pravilnika. makar kao prilog.
Iz iskustva znamo da se nikada nije
dodatno bodovala invalidnost brata ili
sestre djeteta koji se želi upisati u DV.
Boduje se samo invalidnost roditelja.
Odluka gradonačelnika objavljena je
28.04.22., nakon sastanka pozvanih
Udruga s pročelnikom Nekićem i
suradnicama. Naša primjedba o dodatnom
bodovanju braće ili sestara s invaliditetom
(kao i roditelja) nije prihvaćena.
Braća ili sestre djece s invaliditetom tako
su u podređenom položaju jer postoji
velika vjerojatnost da u takvoj obitelji
jedan od roditelja nije zaposlen pa tako ne
može ostvariti bodove po toj osnovi.
Obiteljski resursi su usmjereni na dijete s
poteškoćama, a braća i sestre ostaju
zakinuti za slobodne aktivnosti. Ovako
dolaze u realnu opasnost da se ne uspiju
upisati
Članak 2.

Primjedbe i prijedlozi na pojedine
članke predloženog nacrta s
obrazloženjem

Djeca s teškoćama u razvoju s područja
Zadarske županije, uz priložen Nalaz i
mišljenje
Zavoda
za
vještačenje,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba s invaliditetom, imaju pravo upisa u
Dječji vrtić Latica, od navršene 3 godine do
polaska u osnovnu školu, uz uvjet da jedinica

lokalne samouprave na čijem je području
prebivalište djeteta sufinancira posebne
edukacijsko-rehabilitacijske programe.
Što ako jedinica lokalne samouprave
odbije sufinancirati posebne edukacijskorehabilitacijske programe? Da li to znači
da će se tom djetetu odbiti upis u Laticu?
Da li će se u takvoj (za sada hipotetskoj)
situaciji raditi o diskriminaciji? Djeca koja
imaju prebivalište izvan granica grada
Zadra ovisiti će o dobroj volji
gradonačelnika, načelnika i općinskih ili
gradskih vijeća, odnosno fiskalnoj snazi
jedinice lokalne samouprave. Mi u Udruzi
za autizam Zadar smatramo da je
potrebno donijeti mjere, odnosno pronaći
alternativne načine sufinanciranja, kako
bi se i takvo dijete uključilo u programe
Latice.
Članak 12 stavak 3.
Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom
većinom glasova, ukupnog broja članova
Povjerenstva javnim glasovanjem.

Udruga za autizam Zadar traži da se
odluke povjerenstva donose konsenzusom.
Omjer članova povjerenstva je 5+5+3
(Radost-Sunce-Latica). Bojimo se da će
članovi povjerenstva iz Latice uvijek biti
nadglasani u slučajevima kada se bude
odlučivalo o upisu djece s poteškoćama
koje imaju uvjete za upis u redovite
programe vrtića najbližem mjestu
stanovanja. Zbog toga smatramo da bi u
interesu djece bilo bolje da za takve
odluke postoji konsenzus svih članova
povjerenstva
Članak 13.
Pozdravljamo mogućnost konzultacije s
vanjskim stručnjacima kod donošenja
odluka o upisu djece s poteškoćama,
međutim nije razvidno da li je to netko od

stručnjaka koji prati dijete ili nezavisno
stručno tijelo.
Članak 14.
Povjerenstvo je dužno, pored uvida u
priloženu dokumentaciju obaviti inicijalni
razgovor s Korisnikom usluga i provesti
inicijalnu opservaciju djeteta.
Prilikom inicijalnog razgovora/inicijalne
opservacije djeteta trebaju sudjelovati najmanje
dva člana Povjerenstva od kojih je jedan
stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila.
Nakon razgovora s Korisnikom usluga i
cjelovitog uvida u potrebe djeteta s teškoćama u
razvoju, obavit će se zajedničke konzultacije s
ostalim članovima Povjerenstva i donijeti
prijedlog primjerenog programa odgoja i
obrazovanja te ostalih uvjeta potrebnih za
zadovoljavanje potreba i potpore djetetu u vrtiću.

Udruga za autizam Zadar smatra da se
opservacija djeteta iz spektra autizma ne
može provesti na ovaj način u samo pola
sata. Smatramo da je puno bitnije proučiti
svu priloženu dokumentaciju te odluku
donijeti temeljem iste. Inicijalni razgovor
je u redu, ali polusatni razgovor s djetetom
i roditeljima na smatramo opservacijom.
Opservacija djeteta iz spektra autizma
traje nekoliko dana i provodi je
multidisciplinarni tim koji nama u Zadru
nažalost nije dostupan.
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja
je sastavljala primjedbe i prijedloge
ili osobe koja predstavlja
zainteresiranu javnost, e-mail ili
drugi podaci za kontakt

Ante Armanini

Datum dostavljanja

10.05.2022.

Jeste li suglasni da se podaci iz ovog
obrasca s imenom/nazivom
sudionika savjetovanja, objave na
web stranici Dječjeg vrtića Latica?

DA

udruga.za.autizam.zd@gmail.com

