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„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“ 
 
Naziv projekta:  

„Popodne u vrtiću“ 

Kratki opis projekta:  
Usklađivanje organizacije rada dječjih vrtića s potrebama zaposlenih roditelja temeljni je preduvjet 
veće uključenosti djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao i gospodarskog 
razvoja lokalne zajednice s obzirom na mogućnost usklađivanja poslovnog i obiteljskog života. 
Pretpostavka je to i razvoja dodatnih programa kroz uvođenje poslijepodnevnog rada u Dječjem vrtiću 
Kesten u Klanjcu. Klanjec ima 2915 stanovnika te 770 zaposlenih (26,41%). Klanjec je na samom 
vrhu JLS-ova u RH po smanjenju stope nezaposlenosti u 2017.g.– za 26% u odnosu na 2016.g. što 
govori u prilog koliko je zaposlenih roditelja i njihova potreba za uključivanjem djece u dječje vrtiće i 
njihove programe u poslijepodnevnom radu vrtića. Na području Klanjca živi 158 djece u dobi od 0-6 
g. što također potvrđuje potrebu za razvojem predškolskih programa. Posljednjih godina Klanjec se 
sve više pozicionira kao grad pogodan za život obitelji s djecom i niz aktivnosti je usmjereno upravo 
na poboljšanje uvjeta za život mladih obitelji. projektom će se odgovoriti uvođenjem 
poslijepodnevnog rada vrtića do 19,00 sati (zapošljavanje jednog odgajatelja na pola radnog 
vremena i kuharice na dodatna 2 sata), edukacijom odgajatelja i kuharice, uvođenjem novih 
programa – STEM program i program kulinarske radionice zdrave prehrane za djecu te 
nabavom potrebne opreme. Ciljna skupina projekta su djeca polaznici vrtića, njihovi roditelji 
te odgajatelji i djelatnici vrtića. 
 
Cilj i očekivani rezultati projekta: 
Cilj ovog projekta je unaprijediti rad dječjeg vrtića razvojem novih programa sukladno suvremenim 
potrebama djece i roditelja, stvoriti uvjete kvalitetnog rada s djecom i pridonijeti boljem usklađivanju 
obiteljskih obaveza roditelja i djece. Grad Klanjec želi uvesti u vrtić poslijepodnevni rad kako bi se 
omogućila poslijepodnevna smjena do 18,00 sati za djecu čiji roditelji rade u tom razdoblju. Analiza 
potreba roditelja pokazala je da od 45 ispitanih roditelja, njih 35 ima potrebu za poslijepodnevnim 
boravkom djece, i to do 19,00 sati, a gotovo svi roditelji trebaju uslugu boravka djece u dječjem vrtiću 
u razdoblju od 6,00 do 19,00 sati. U vrtić će se uvesti posebni STEM program te program kulinarske 
radionice zdrave prehrane za djecu „Mala zdrava kuhinja“. 
 
Ukupna vrijednost projekta: 
1.211.837,95 HRK 

Iznos koji sufinancira EU (100%): 
 1.211.837,95 HRK 
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Razdoblje provedbe projekta: 
Početak 01.2019.-trajanje 30 mjeseci  

Voditelj projekta: 
Gordan Šoban, Pročelnik JUO Grada Klanjca 
T: +385 (0) 49 550 615,  
E: procelnik@klanjec.hr.  
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