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radno vrijeme: radnim danom od 9 do 20 sati



Osmijeh, veselje i zidovi šareni, 
u njoj su dobrodošli veliki i maleni!

Kroz pjesmu, crtež i ples svijet istražuju,
jedni druge uvijek rado osnažuju.

Uvijek spremna i za avanture nove,
Dječja kuća Borovje to čarobno mjesto se zove!



Dječja kuća Borovje je mjesto na kojemu možete provoditi svoje slobodno 

vrijeme sudjelujući na raznim radionicama. Na njima se igramo, družimo, 

crtamo, pjevamo, plešemo i učimo – jednom riječju ZABAVLJAMO!

Radionice se održavaju tijekom cijele školske godine u popodnevnim 

satima. Upisi su krajem rujna, a s druženjem počinjemo u listopadu. Svake 

godine nudimo nove i zanimljive radionice, a neke od njih su: PLESNA, 

LIKOVNA, KAZALIŠNA, DIZAJNERSKA, STRANI JEZICI, MALI ISTRAŽIVAČI, 

GLAZBENA i mnoge druge. 

Djeco, znate li što je
Dječja kuća Borovje?



U Dječjoj kući Borovje učimo o prijateljstvu, obitelji i međusobnom 

poštovanju te obilježavamo važne datume u godini kao što su Dan 

planeta zemlje, Međunarodni dan djeteta, Majčin dan, Dan obitelji, Dan 

sigurnijeg Interneta… Također, svake godine u veljači putujemo u svijet 

maski kada je kuća prepuna superheroja i likova iz bajki!



Kraj školske godine najuzbudljivije je razdoblje u Dječjoj kući Borovje 

- vrijeme za pripremu završne priredbe na kojoj pokazujemo što smo 

sve marljivo radili tijekom godine. Na priredbi uvijek imamo gosta 

iznenađenja s kojim rado zapjevamo i fotografiramo se, a tu su i 

neizostavni darovi, kao i torta!



No, Dječja kuća Borovje misli na vas i kada nema škole! Tijekom školskih 

praznika (zimskih, ljetnih) naša vrata su vam otvorena za kreativne 

radionice svakog radnog dana u jutarnjim terminima.



Što djeca misle o nama?

Volim Dječju kuću Borovje zato što upoznajem mnogo novih 
prijatelja, igramo se i bojamo i vrlo je zabavno i tete su sjajne.

Ne volim sat jer on pokazuje vrijeme! A ja bi htjela da ostanemo 
ovdje zauvijek! Baš je super!

Sada mi je jako lijepo u Dječjoj kući jer ima puno aktivnosti koje 
radimo, svaki put nešto drugo i zanimljivo.

Jooooj, ne želim ići doma!!! Ostala bih ovdje ciiiiijeeeeluuu noć 
koliko mi je super zanimljivo!!!



Dječja kuća Borovje program je prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i 

mladih (4-18 godina). Program djeci pruža zanimljive, kreativne i poticajne 

sadržaje putem kojih se nastoji stvoriti okruženje koje će omogućiti 

pozitivan psihosocijalni razvoj djece i mladih, ali jednako tako i pridonijeti 

prevenciji i ranom otkrivanju problema vezanih uz njihovo mentalno 

zdravlje, poremećaje u ponašanju te zlostavljanje i zanemarivanje.

A vi roditelji, znate li što je 
Dječja kuća Borovje?



Omogućiti djeci i mladima da kvalitetno provedu svoje slobodno vrijeme 

kroz igru i druženje s vršnjacima.

Razvijati kreativnost djece i mladih kroz edukativne aktivnosti.

Potaknuti djecu da nauče kako izražavati emocije, dijeliti ih s drugima, 

rješavati sukobe na nenasilan način, zaštititi se od nasilja, usvojiti 

prosocijalno ponašanje te razvijati socijalne vještine.

Uočiti eventualne potrebe i probleme djece i njihovih obitelji, pružiti pomoć i 

podršku u skladu s njihovim potrebama, poticati suradnju obitelji, centara za 

socijalnu skrb, osnovnih škola, vrtića te nevladinih organizacija koje djeluju 

na području zaštite mentalnog zdravlja djece.

Ciljevi programa



Preventivno-socijalizacijske radionice

Kreativno-socijalizacijske radionice

Pomoć pri učenju

Logopedske vježbe

Zanima vas koje aktivnosti 
nudi Dječja kuća Borovje?

SVE AKTIVNOSTI SU BESPLATNE!



Preventivno-socijalizacijske radionice provode se jednom tjedno tijekom 

školske godine u popodnevnim satima u trajanju od 45 minuta. Svaka grupa 

broji najviše desetero djece.

Polaznici radionica su djeca predškolske (4-6) i osnovnoškolske (7-14) dobi 

te se prilikom upisa u željenu grupu svrstavaju u vršnjačku skupinu kojoj 

pripadaju. Upisi u radionice održavaju se krajem rujna u prostoru Dječje 

kuće Borovje, kada se roditelji mogu informirati o tematici grupa, odnosno 

terminima održavanja radionica.

Što trebate znati o 
radionicama?



Svaku radionicu vode dva volontera koji zajedno s djecom osmišljavaju što 

će sve raditi na radionicama te osiguravaju da radionice budu zanimljive i 

zabavne, a istovremeno kvalitetne i poučne.

Kreativno-socijalizacijske radionice odvijaju se tijekom zimskih i ljetnih 

školskih praznika u jutarnjim terminima.



Pomoć pri učenju upoznaje djecu i mlade s tehnikama i pristupima učenju s 

naglaskom na poticanju njihovog samopouzdanja i samopoštovanja.

Provodi se tijekom školske godine, jednom tjedno u prostoru Dječje kuće 

Borovje u trajanju od 60 minuta. Termini se dogovaraju individualno s 

volonterom i polaznikom pomoći pri učenju.

Što trebate znati o 
pomoći pri učenju?



Logopedske vježbe predstavljaju individualni rad s djetetom koje ima 

poteškoća u čitanju, pisanju i govoru.

Provode se tijekom školske godine, jednom tjedno u prostoru 

Dječje kuće Borovje u trajanju od 60 minuta. Termini se dogovaraju 

individualno s volonterom i polaznikom.

Što trebate znati o 
logopedskim vježbama?



Što su roditelji rekli o nama?

Volonteri pružaju puno pažnje i savršeno rješavaju 
nesuglasice u grupi.

Moje dijete obožava dolaziti u Dječju kuću Borovje jer se tu osjeća 
jako sretno zbog međusobnih odnosa te samih aktivnosti. Jako je 
topla sredina i to joj puno znači.

Sviđa mi se što se moje dijete vraća s radionica opušteno i zadovoljno.

Cijela organizacija i konačni proizvod je iznad naših očekivanja, a iz 
razgovora s djetetom moj je zaključak da je i moje dijete jako zadovoljno.



Volonteri su studenti viših godina fakulteta društveno-humanističkog 

usmjerenja - psihologije, socijalnog rada, pedagogije, Edukacijsko-

rehabilitacijskog te Učiteljskog fakulteta. Neki od volontera su i mladi 

stručnjaci sa završenim fakultetom i dugogodišnjim iskustvom grupnog rada.

Tko su volonteri 
Dječje kuće Borovje?



Prije nego krenu volontirati, svi obavezno pohađaju edukaciju o dječjem razvoju 

te osnovama grupnog i individualnog rada s djecom koja ih osposobljava za 

samostalan rad s djecom. Osim toga, u stalnom su kontaktu sa stručnjacima 

putem obaveznih mjesečnih supervizija, edukacija i doedukacija koje provodi 

edukacijski tim Hrabrog telefona i vanjski stručni suradnici.



Što su volonteri rekli 
o nama?

Kuća u kojoj bi svatko poželio biti podstanar! Zidovi su šareni, vrata se 
otvaraju s osmijehom, a cimeri - djeca, kao spužvice upijaju sve što tete 
kažu i svojim im pričama o jednorozima, prvim ljubavima i ručku u vrtiću 
svaki put pruže sasvim novi pogled na svijet.

Mala žuta kuća prepuna djece i volontera koji često vide svijet poput 
djece pa ga zato uljepšavaju bojama, glumom, plesom i još svakakvim 
radionicama... Da ne otkrijemo baš sve :)

Obožavam Dječju kuću zbog osjećaja kojeg osjećam kada odlazim 
iz nje. Toliko zadovoljstva, radosti i pozitivne energije na jednom 
mjestu! Neprocjenjivo!



Hrabri pomagači
Hrabri pomagači su učenici 6., 7. i 8. razreda osnovnih škola u lokalnoj zajednici 

koji su posebno pripremljeni da budu podrška svojim vršnjacima u školi. Uloga  

Hrabrih pomagača je da budu poveznica između učenika i odraslih osoba. 

Izabiru ih učenici u njihovom razredu, postaju pozitivan primjer i ukazuju na to 

koliko se pozitivni oblici ponašanja vrednuju i cijene. 

Educirani su da vode radionice o dječjim pravima i obvezama, nenasilnom 

rješavanju sukoba, toleranciji i sličnim preventivnim temama. Edukacijom 

dobivaju vještine i znanja za sebe, a isto to znanje prenose na svoje vršnjake 

putem unaprijed osmišljenih radionica.

Također, njihov zadatak je promatrati okolinu i primjećivati nepravilnosti, kao 

i pozitivne primjere te o tome raspravljati na zajedničkim susretima, a svoje 

zaključke i preporuke predstavljati institucijama nadležnima za prava djece.

zanimaju vas i drugi programi koji se provode 
u prostoru dječje kuće borovje?



Savjetovalište ‘Snaga obitelji’ je program Hrabrog telefona koji se provodi 

od 2004. godine. Realizira se kroz aktivnosti namijenjene djeci i roditeljima. 

Poseban naglasak stavljamo na razvoj zdravog i pozitivnog stava roditelja u 

odnosu prema djeci i poticanje roditeljskih kompetencija, kao i na osnaživanje 

djece kako bi na prihvatljiv način znali odgovoriti na izazove odrastanja.

Savjetovalište za roditelje i 
djecu ‘Snaga obitelji’



Individualno i obiteljsko savjetovanje namijenjeno je djeci i roditeljima 

svakog radnog dana od 8 do 20 sati.

Školica za roditelje pruža mogućnost roditeljima za usvajanje novih znanja i 

vještina, kao i usavršavanja postojećih. Grupe se formiraju u rujnu, 

siječnju i ožujku. 

Radionice osnaživanja uslijed razvoda braka namijenjene su djeci i 

roditeljima (razvedeni ili koji se razvode) kako bi bolje razumjeli promjene u 

obitelji, pronašli načine kako se nositi s njima, kao i načine kako ih prihvatiti. 

Grupe se formiraju u siječnju.

Psihodramske radionice namijenjene su djeci s poteškoćama u ponašanju te 

socio-emocionalnim teškoćama. Grupe se formiraju u rujnu, a namijenjene su 

djeci u dobi od 7 do 9 godina.

Radionice socijalnih vještina namijenjene su djeci u dobi od 11 do 14 godina 

koji imaju poteškoća u odnosu s vršnjacima. Grupa se formira u rujnu.



Kontakt savjetovališta ‘Snaga obitelji’ 

tel: 01/6117-190

adresa: Bože i Nikole Bionde 7, 10 000 Zagreb

email: savjetovaliste@hrabritelefon.hr

Roditelji mogu dobiti podršku i pomoć te poboljšati komunikaciju s djetetom 

i/ili s drugim roditeljem,  naučiti prepoznati i rješavati probleme u odgoju, 

umanjiti roditeljski stres te dobiti odgovore na brojna pitanja vezane uz 

roditeljstvo i odgoj djeteta. 

Djeca se mogu uključiti i dobiti podršku i pomoć ako imaju teškoća s učenjem, 

ne mogu kontrolirati svoje ponašanje koje im se ne sviđa, loše odnose s 

vršnjacima ili roditeljima, usamljeni su te ako žele poboljšati sliku o sebi i 

ojačati svoje samopouzdanje. 



Dječja kuća Borovje program je udruge Hrabri telefon. Hrabri telefon je 

neprofitna nevladina organizacija osnovana 1997. godine s ciljem prevencije 

zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži 

te pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i 

njihovim obiteljima. Programi Hrabrog telefona kreirani su prema znanstvenim 

činjenicama i nalazima internih istraživanja.

Program Dječja kuća Borovje uvršten je u standard dobre prakse između 14 

modela programa u publikaciji “Standardi programa prevencije poremećaja 

u ponašanju djece i mladih” u izdanju Državnog zavoda za zaštitu obitelji, 

materinstva i mladeži te Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju 

poremećaja u ponašanju djece i mladih (program je evaluiran 2 puta u razdoblju 

od 5 godina i pokazao izuzetne standarde u održavanju kvalitete). 

osnovni podaci o organizaciji






