
Brošurica za roditelje – projekt „Skupa izvan klupa“ 

koji financijskim sredstvima podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

 

Dragi roditelji, 

veseli nas što Vas možemo obavijestiti da otvaramo prijave za sudjelovanje u projektu „Skupa 

izvan klupa“ koji provodimo uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja s 

partnerom OŠ „Dr. Ivan Merz“ iz Zagreba.  

Riječ je o 5-dnevnom socijalizacijskom kampu koji će se održati u Edukacijsko-

rehabilitacijskom kampu Premantura od 6. – 10. srpnja 2022. godine.  

Malim će se polaznicima uz druženje i kupanje na moru omogućiti sudjelovanje na 

socijalizacijsko-rehabilitacijskim radionicama, kreativno-stvaralačkim i zabavnim sportskim 

aktivnostima koje će uz projektni tim provoditi 4 vanjska stručna izvoditelja s višegodišnjim 

iskustvom. Uz sve to, djeca će neizravno učiti o različitosti, iznalaženju drugačijih rješenja, 

prihvaćanju drugih i drugačijih, ali i usvojiti znanja kojima će pridonijeti izgradnji modernog i 

uključivog društva.  

Ovo je idealna prilika da Vaše dijete s oštećenjem vida provede kvalitetno vrijeme u društvu 

vršnjaka s i bez oštećenja vida i na kreativan način razvije svoje mogućnosti i otkrije skrivene 

potencijale, uz druženje i zajedništvo u različitosti. 

 

Uz 10-ak učenika iz OŠ „Dr. Ivan Merz“, kamp je namijenjen i 10-ak učenika s oštećenjem vida, 

a važno nam je sljedeće: 

 Dijete s oštećenjem vida je spremno sudjelovati u aktivnostima bez roditeljske 

pratnje; 

 Dijete pohađa od 6.-og razreda predmetne nastave do 1.-og razreda srednje 

škole; 

 Dijete se može samostalno kretati uz pomoć pratnje ili bijelog štapa; 

 Dijete je motivirano za sudjelovanje u komunikacijskim i kreativnim 

radionicama. 

 

Namjera ovako osmišljenog projekta jest omogućiti djeci s i bez oštećenja vida druženje za 

koje su u proteklom pandemijskom razdoblju bili višestruko zakinuti, ali ih pri tome i 

ravnopravno uključiti u raznovrsne aktivnosti, njegujući timski rad i duh, istodobno gradeći 

osviješteno društvo u kojemu nema mjesta predrasudama. 

 

 

 



Što je još važno znati? 

 Projektom je predviđeno pokrivanje troškova dolaska i odlaska djeteta iz/do mjesta 

stanovanja do i iz Zagreba, kao i putovanje autobusom s ostalim sudionicima, 

projektnim partnerima i izvoditeljima na relaciji Zagreb – Premantura i obratno. 

 U potpunosti su pokriveni troškovi smještaja i prehrane u ERKS Premantura. 

 U pratnji djece bit će dvije stručne djelatnice iz OŠ „Dr. Ivan Merz“, 4 stručna izvoditelja 

za radionice, nekoliko stručnih osoba iz Hrvatskog saveza slijepih i 4 volonterke sa 

završnih godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ili Studijskog centra socijalnog 

rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 Nije nužno da dijete zna plivati jer to može naučiti uz pomoć našeg stručnog učitelja 

na kampu. Važno je jedino da u trenutku prijave naznačite razinu djetetovih plivačkih 

sposobnosti. 

 

Nešto više o smještaju 

Navedene aktivnosti odvijat će se u blizini Pule, točnije u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu 

Premantura. ERKS Premantura raspolaže smještajnim kapacitetom, vlastitim restoranom i 

kafićem s vanjskom i unutarnjom terasom, vlastitom dvoranom te vanjskim zelenim 

dvorištem sa sadržajima za djecu. Projektom je predviđeno da djeca budu smještena u 

trokrevetne sobe koje su opremljene ormarima, krevetima, posteljinom, jastucima i 

pokrivačima, s vlastitom kupaonicom s tuš kabinom i fenom, te s terasom. Također, 

predviđena su 3 obroka dnevno, uz užinu u vidu sokova, grickalica i voća sukladno 

mogućnostima.  

Više detalja uz fotografije potražite na mrežnoj stranici https://tiflotehna.hr/ugostiteljstvo-i-

turizam/erks-premantura/#sadrzaj 

 

Kako prijaviti svoje dijete za sudjelovanje? 

Za sada je dovoljno do 30. travnja na e-mail: ines.hlevnjak@savez-slijepih.hr poslati sljedeće 

podatke: 

 Ime i prezime + telefon roditelja za kontakt 

 Ime i prezime djeteta 

 Djetetova dob i vrsta oštećenja 

 Razina plivačkih sposobnosti 

 Naziv matične udruge slijepih 

 

U slučaju da se još uvijek nećkate ili imate kakvu nedoumicu, slobodno nam se obratite na 

(01)4811 231 ili 091 602 8602. 
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