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The Australian Government funds the Bicultural Support Program initiative  

as a part of the Inclusion and Professional Support Program. 
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Information for Families                                               Croatian 

 
“FKA usluge za djecu” naziv je organizacije koju financira Vlada, kako bi 
osigurala potrebnu pomoć svim dječjim vrtićima i službama za dječju skrb. 
Pomoć je dostupna osoblju dječjih centara, kako bi oni mogli pružiti 
programe koji su u skladu sa dječjim kulturološkim i jezičnim potrebama. 
 
Služba za dječju skrb koju koristite, željela bi saznati više o vašoj kulturi i 
jeziku i stoga bi htjela dobiti vaš pristanak kako bi mogla kontaktirati 
organizaciju FKA usluge za djecu i dobiti pomoć koja joj je potrebna  za 
pružanje programa adekvatnog za vaše dijete. U nju ulazi: 
 
 

Dvojezični djelatnik  
 
Osoba koja govori vašim materinjim jezikom, doći će u službu za dječju skrb 
i pomoći vama i vašem djetetu, tako što će: 

 
• vašem djetetu na njegovom jeziku reći da ćete se vratiti po njega 
 
• održati djetetovo znanje materinjeg jezika i doprinijeti razvoju 

engleskog jezika, tako što će sa njime uvijek razgovarati na 
materinjem jeziku  

 
• kada vam je dijete uznemireno ili kada plače, dvojezični djelatnik mu 

može pomoći da se lakše uklopi u novu sredinu   
 
• pomoći drugim djelatnicima razumjeti vaše kulturne vrijednosti i 

navike, uključujući hranu i rutinu spavanja i odlaska na zahod. 
 

•   Pomoći vašem djetetu da se sprijatelji sa osobljem i drugom 
djecom   

 
• Tumačenje za vas i za osoblje dječjeg vrtića, kako bi vam se mogao 

objasniti način rada  vrtića, te da biste im mogli reći  što želite.   
 

Savjetnik za dječje službe 
 
Savjetnici za dječje službe surađuju sa djelatnicima službi za dječju skrb i 
sa dvojezičnim djelatnicima, kako bi im pomogli sastaviti kulturološki 
prikladne programe. Oni to mogu učiniti na slijedeći način: 

 

• pomažući djelatnicima i ISF organizacijama razumjeti kulturno 
porijeklo vašeg djeteta i vaše obitelji   

• pružajući pristup kulturološki prikladnim  informacijama   i 
resursima 

• surađujući sa odgojiteljima kako bi  im pomogli sastaviti 
programe koji su prikladni za djecu i roditelje koji dolaze iz 
različitih sredina     

• pružajući kontinuiranu podršku dvojezičnim djelatnicima u 
njihovoj ulozi. 

 

Uloga facilitatora programa za 
uključivanje 
 
Podrška koju osigurava organizacija FKA usluge za djecu  je 
kratkotrajna.  Dvojezični djelatnik neće biti u stanju pomagati vašem 
djetetu cijelo vrijeme dok je ono u vrtiću/centru za dječju skrb.  
Pružanje adekvatne podrške, odgovornost je djelatnika centra za dječju 
skrb.   Oni će to učiniti u suradnji sa facilitatorom programa za 
uključivanje. 

 

Facilitatore programa za uključivanje ne upošljava organizacija FKA 
usluge za djecu. Oni su zaposleni u društvenim organizacijama koje su 
odgovorne za dugoročnu pomoć službama, za vrijeme kojeg je 
organizacija FKA službe za djecu uključena u podršku, kao i nakon  
toga. 


