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PROMJENA U VODSTVU -O dobrobiti novljanskih vrtićara brinut će se nova ravnateljica

Ana Debelić novo je lice na 
čelu Dječjeg vrtića Fijolica
Vjerujem da vrtić mora biti mjesto koje je toliko 
ugodno za boravak da djeca iz njega gotovo pa ne 
žele otići, kaže ravnateljica Ana Debelić ili Ana 
Banana, kako je klinci od milja zovu

A
na Debelić novo je 
lice na čelu novljan-
skog Dječjeg vrtića 
Fijolica. Mjesto rav-

nateljice ustupila joj je sada 
već bivša ravnateljica Nensi 
Dražić, koja je u Dječjem vr-
tiću Fijolica nastavila raditi 
u struci kao dječji pedagog. 
Ono što novopečenu ravna-
teljicu zasigurno iznimno ve-
seli, a jednako bi tako trebalo 
veseliti i roditelje, jest činje-
nica da su novu ravnateljicu 
prihvatila i sama djeca. Ova-
kvo što nipošto nije čudno, s 
obzirom na to da je Debelić 
prethodno radila kao odgojite-
ljica u crikveničkom Dječjem 
vrtiću Radost te vodi glazbe-
ne radionice i radionice en-
gleskog jezika za djecu od tri 
do šest godina u novljanskoj 
Narodnoj čitaonici i knjižnici. 
Prilikom našeg posjeta nov-
ljanskom vrtiću, klinci i klin-
ceze iskreni kakvi jesu, novu 
ravnateljicu dozivali su Ana 
Banana, na što je ona uzvra-
ćala spremnim dosjetkama i 
pošalicama, naravno, čitavo 
vrijeme s osmijehom na licu. 
Ravnateljica Ana Debelić, ko-
ja novu funkciju obnaša tek 
10-ak dana, u razgovoru nam 
je ispričala ponešto o samom 
ustroju vrtića, broju upisane 
djece i drugim općim karakte-
ristikama Dječjeg vrtića Fijo-
lica, ali i otkrila kako se prila-
godila na novo radno mjesto, 
kakvu situaciju je zatekla po 
dolasku u vrtić, koji su nje-
zini budući koraci, ciljevi i 
planovi, kao i još štošta toga 
zanimljivog.

Dostatan kapacitet
Kako kaže Debelić, novljan-

ski vrtić nudi sedam odgoj-
no-obrazovnih programa - tri 

jaslička i četiri vrtićka. Jedan 
vrtićki program je poludnevni, 
dok su svi drugi programi cje-
lodnevni, odnosno 10-satni.

- Ove godine u vrtić je uku-
pno upisano 116 djece, što 
znači da je kapacitet vrtića u 
potpunosti popunjen, s mo-
gućnošću upisa još 10 djece u 
program male škole. To zna-
či da niti jedno dijete s pod-
ručja Novog Vinodolskog ove 
pedagoške godine nije ostalo 
neupisano u vrtić za vrijeme 
redovnih upisa provedenih 
u svibnju ove godine, za što 
najveće zasluge možemo pri-
pisati Gradu Novom Vinodol-
skom, s obzirom na to da je 
relativno nedavno uspješno 
dovršen projekt rekonstruk-
cije i dogradnje vrtića, kojim 
se kapacitet samog vrtića s 
81 povećao na 116. U sklopu 
projekta adaptirani su i unu-
tarnji prostori te po pitanju 
opremljenosti i uređenosti 
samog vrtića zaista možemo 
biti izrazito zadovoljni, govo-
ri Debelić.

Što se djelatnika i stručnog 
kadra tiče, u sklopu vrtića za-
posleno je 36 djelatnika, od 
kojih je 15 odgojitelja, a u vr-
tiću su zaposleni i psiholog, 
pedagog, tajnik, računovođa, 
kuharica, kuhar, pomoćna ku-
harica, spremačice...

- Vrtić funkcionira sasvim 
uobičajeno, što znači da nam 
za normalno odvijanje od-
gojno-obrazovnog procesa 
kadra ne nedostaje. Govore-
ći o još kvalitetnijem radu, a 
rukovodeći se porastom broja 
djece, potrebno je razmišljati 

o povećanju kadra, u čemu 
je suradnja s Gradom iteka-
ko važna. Ipak, nastojat ću 
ostvarivati češću suradnju s 
drugim institucijama i dje-
latnostima, poput defektolo-
ga, rehabilitatora, logopeda... 
Ovoga kadra nedostaje opće-
nito u odgojno-obrazovnom 
sustavu, a voljela bih ostva-
riti i kvalitetnu i intenzivniju 
suradnju sa Sveučilištem u 
Rijeci. Također, u posljednje 
vrijeme, nažalost, svjedočimo 
porastu broja djece s teškoća-
ma u razvoju, stoga su u na-
šem vrtiću zaposlena i četiri 
pomoćnika u radu s takvom 
djecom. Potreba za pomoć-
nicima je sve veća, i to na ši-
rem crikveničko-vinodolskom 
području, kaže ravnateljica.

Prijateljski i 
suradnički odnos

Anu Debelić pitali smo i 
kako se snašla na novom rad-
nom mjestu te kako je zado-
voljna trenutnom situacijom 
u novljanskom vrtiću.

- Ovo je za mene jedna po-
sve nova uloga u kojoj se nala-
zim tek nekoliko dana, stoga je 
potrebno nešto više vremena 
kako bih se bolje i detaljnije 
upoznala s čitavom situaci-
jom i shvatila kako kolektiv 
»diše«. Prvi dojam je da se 
radi o jednoj ustanovi koja 
itekako dobro funkcionira. 
Najvažnije je to što je atmos-
fera ugodna, poticajna i pozi-
tivna, kao i da osobno imam 
želje, volje i motiva nositi se s 
novim izazovima, ističe nova 
ravnateljica.

A koji su prvi koraci koje 
nastoje učiniti?

- Svakodnevno raditi na 
stvaranju jednog toplog i po-
zitivnog ozračja u samom vrti-
ću, što nimalo nije lak zadatak. 
Heterogena smo, što znači da 
svakodnevno moramo ulaga-
ti napore kako bismo kao ko-
lektiv pomirili i prihvaćali sve 

te različitosti i međusobno se 
uvažavali. A u tome možemo 
uspjeti samo zajedno. Budući 
da i sama na novo radno mje-
sto dolazim s pozicije odgo-
jitelja, svjesna sam koliko je 
posao odgojitelja zahtjevan 
i kompleksan. Odgojitelji ne 
rade samo s djecom, već i ro-
diteljima, vanjskim suradnici-
ma, međusobno jedni s dru-
gima... Zato ću nastojati sa 
svima uspostaviti prijateljski 
i suradnički odnos, a sigurno 
će pomoći to što sam i sama 
odgojitelj dušom i tijelom. 
Vjerujem da vrtić mora biti 
mjesto koje je toliko ugodno 
za boravak da djeca iz njega 
gotovo pa ne žele otići. Zado-
voljni radnici čine preduvjet 
za zadovoljstvo djece, a dječji 
osmijesi su ono što bazično 
nastojim postići. Djeluje kao 
floskula ili utopija, ali zaista 
vjerujem da je takvo što mo-
guće postići, kaže Debelić.

Podrška Grada
S novopečenom ravnate-

ljicom progovorili smo ne-
koliko riječi i o budućim 

idejama, ciljevima, planovi-
ma, projektima...

- Ideje o novim projektima 
nije moguće provesti sam. Pr-
vo trebam oformiti tim ljudi 
koji dijeli slične interese sa 
mnom. Dosadašnji kadar u 
vrtiću se poprilično promi-
jenio, mnoge su odgojiteljice 
otišle u mirovinu, a zamije-
nile su ih nove mlade odgoji-
teljice koje treba usmjeravati 
te im pomoći u pronalasku 
njihovih jakih strana. Tako-
đer, u svemu tome vrlo je 
važna podrška Grada, koji 
je ujedno i osnivač vrtića, a 
za sada mogu reći da je su-
radnja s gradom uistinu ja-
ko dobra. Grad ima sluha 
za naše želje, težnje, potre-
be i probleme, i doista nam 
maksimalno pomažu po tom 
pitanju. Dakle, u suradnji s 
Gradom nastojat ću, za one 
odgojiteljice koje iskažu in-
teres, poraditi na stvaranju 
mogućnosti za daljnje struč-
no usavršavanje. Bilo u vidu 
rada s potencijalno darovi-
tom djecom, rada s djecom 
koja imaju određene teškoće, 

u vidu pokretanja likovnih 
radionica, kraćih programa 
stranih jezika, sportskih pro-
grama... Novi Vinodolski je i 
grad bogate kulturne bašti-
ne. Dakle, bilo bi dobro ra-
zraditi programe kao što su, 
primjerice, folklor, glazbene 
radionice i slično. Jedan od 
prvih narednih većih proje-
kata u koji se nastojimo in-
tenzivnije uključiti jest onaj 
vezan uz Advent u Novom 
Vinodolskom, koji će orga-
nizirati naša turistička za-
jednica, kaže Ana Debelić te 
nadodaje kako je u čitavom 
tom »otvaranju vrtića na van« 
važno što više uključiti rodi-
telje te ih upoznati s radom 
i projektima vrtića.

- Partnerski odnos s rodite-
ljima nešto je na čemu ćemo 
intenzivno raditi. Pokazalo 
se kako je suradnja između 
roditelja i vrtića u društvu 
općenito sve lošija, naročito 
nakon situacije oko korona-
virusa, stoga je i to nešto što 
ću se truditi izmijeniti, zaklju-
čuje nova ravnateljica Dječjeg 
vrtića Fijolica.
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