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V mesecu maju 2022 smo se tri strokovne sodelavke (Tea Volf Bradač, Urša 

Železnikar, Tjaša Gregorec) iz RO Mojca odpravile na obisk v Osijek na Hrvaško, kjer 

smo si ogledale Center za avtizem. Obisk je bil organiziran s strani Kranjskih vrtcev v 

sklopu ERASMUS +. 

Naš cilj obiska je bil pridobiti znanja in izkušnje na področju dela z otroki, ki imajo 

spekter avtističnih motenj. Naš primarni cilj je bil pridobiti vpogled dela, kako izgleda, 

kako deluje celotna obravnava otrok z MAS, še posebej v programu vrtec.  

Prvi dan (26.5.2002) smo v večernih urah prispele v Osijek, katerega si nismo imele 

časa ogledati. Uživale pa smo ob pogledu na reko Dravo. 

Drugi dan (27.5.2022) nas je sprejela vzgojiteljica Ivana Bunčić, ki nam je predstavila 

svojo skupino otrok z MAS in z nami delila izkušnje in njihovo organizacijo dela ter delo 

drugih zaposlenih strokovnih in zdravstvenih delavcev. Pozdraviti so nas prišli otroci iz 

vrtčevskega programa, ki so nam podali realen pogled na to, kako lahko otrok 

napreduje, če je vključen v program, kjer so samo otroci z MAS. Ivana nas je nato 

popeljala skozi celotni vrtčevski program in nam razkazala igralnice, materiale, IKT 

pripomočke, senzorno in snoezelen sobo ter bazen, jacuzzi ter telovadnico, kjer 

delujejo fizioterapevt, delovni terapevti in športni pedagogi.  

V Centru imajo tudi ves čas na voljo terapevtskega psa, ki so nam ga pokazali in 

predstavili, žal pa ni bilo časa, da bi si lahko ogledali njegovo delo z otroki MAS. 



 





 

Vzgojiteljica Ivana nam je organizirala vpogled dela rehabilitacijske pedagoginje – 

senzorne integracije, kjer nam je svoje delo predstavila tudi Karolina Burek Bilokapić 

ter prikazala njeno uro dela z otroki na področju senzorne integracije. 

 

Pridružila se nam je logopedinja, ki nam je predstavila njeno delo in popeljala skozi 

prostore Osnovne šole, ki jo prav tako obiskujejo otroci z MAS. Pogovorile in izmenjale 

smo si informacije glede različnih sistemov in praks pri obravnavi otrok s PP, glede na 

Slovenijo in Hrvaško. Na koncu nas je pozdravil tudi ravnatelj Vladimir Bjelobrk, ki nam 

je dal vpogled v svoje delo in njegov pristop do vodenja centra ter nas povabil k 

nadaljnjemu sodelovanju.   


