
SAVJETOVALIŠTE LANTERNA 

GODIŠNJI BILTEN 2019.



SAVJETODAVNI RAD

Savjetovalište Lanterna je  tijekom izvještajnog perioda (od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.) kontinuirano pružalo usluge 
telefonskog i direktnog savjetovanja svakim radnim danom od 8 do 13 sati te ponedjeljkom i četvrtkom od 17 do 20 sati. 
Usluge telefonskog i direktnog savjetovanja tijekom ovog razdoblja u savjetovalištu je  pružalo 3 stručnjaka: 2 psihologa i 1 
socijalni psiholog (svi dodatno educirani za savjetodavni rad).
Tijekom izvještajnog razdoblja pomoć u savjetovalištu je potražilo 95 osoba, a pruženo je 270 usluga.
Savjetodavni i terapeutski rad se obavlja u prostorijama Savjetovališta. 
Po vrsti usluga u savjetovalištu dominira savjetovanje, zatim informacijske usluge, terapijski rad, te kontakti s drugim službama.
Kontakti s drugim službama (osnovne i srednje škole, Centar za socijalnu skrb) obavljaju se radi potreba klijenata: razmjena 
informacija sa školom radi određivanja daljih adekvatnih načina rada s učenikom, potreba za određenim daljnjim tretmanom za 
određenu osobu u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi.

POMOĆ U UČENJU 

Termini i mjesto: utorkom od 14 do 20 sati
Korisnici: 30 učenika osnovnih i srednjih škola
Voditeljica: Nives Rašić, inž. kemijske tehnologije
Kroz ovu vrste pomoći djeca usvajaju uspješnije metode učenja i popravljaju svoj školski uspjeh.
Učenici najčešće dolaze preko stručnih suradnika škola.
Povratne informacije od roditelja, učitelja i stručnih suradnika su pozitivne.



SVAKE SUBOTE LANTERNINE
SPORTSKE AKTIVNOSTI

Termini i mjesto održavanja: svake subote od 12.00 do 14.00, od 12. siječnja 2019. do 18. svibnja 2019. u dvorani osnovne škole 
Stjepana Ivičevića
Korisnici: učenici od 1. do 4. r. OŠ (67)
Voditelji: Mario Marinović i Toni Kovačević, nastavnici TZK-a Savjetovalište Lanterna je u okviru projekta Rastimo uz pokret 
organiziralo subotnje sportske aktivnosti za učenike od 1. do 4. r. OŠ.   



PRIPREMA DRŽAVNE MATURE

Termini i mjesto održavanja: siječanj – svibanj 2019. god. (30 sati), srednja škola fra Andrije Kačića Miošića

Korisnici: 83 maturanta

Voditeljice: Danijela Turić i Antonia Vuletić, prof. hrvatskog jezika

Nakon proveden ankete među učenicima završnih razreda obje srednje škole velik broj učenika prijavio se za pripremu državne 

mature iz hrvatskog jezika. Priprema je realizirana kroz 30 sati unutar kojih su se detaljno analizirala sve književna djela koja se 

nalaze na popisu eseja za državnu maturu i prošao se jezični dio gradiva. Povratne informacije učenika su bile pozitivne i poticajne 

za daljnji rad.



GRUPE SAMOPOMOĆI SAVJETOVALIŠTA LANTERNA

Termini: ponedjeljkom i četvrtkom od 19 do 20 sati, od 14. siječnja 2019.

Prostor: Savjetovalište Lanterna

Voditeljice: Ivona Vučić mag. socijalne psihologije i psihoterapeut i Matea Jukić Talaja, dipl. psiholog i psihoterapeut

U radu grupa je sudjelovalo 10 polaznika.  Polaznici su stekli nove vještine i znanja kojima će bolje razumjeti ljudsko ponašanje, 

doznati što je to što ih pokreće te naučiti birate ponašanja s kojima će biti sretniji i zadovoljniji. Kroz razgovor s voditeljicama i 

polaznicima, polaznici osvještavaju uvjerenja koja ih čine nesretnima te usvajaju nova uvjerenja Teorije izbora.



DRAMSKE RADIONICE – I KAO DIO SI CJELINA

Termini i mjesto održavanja: svake subote od 16 do 18 sati, od 19.1.2019. do lipnja 2019. g. 
Korisnici: djeca i roditelji (12)
Voditeljica: Božena Delaš, profesionalna lutkarica
Radionica se provodila kroz dva projekta Osvijesti i prihvati promjenu i I kao dio si cjelina. Kroz radionicu djeca i roditelji si 
pružaju pomoć i podršku, komuniciraju, opuštaju se te stječu samopouzdanje i razvijaju osjećaj za grupni scenski rad. Na radionici
su polaznici pripremali predstavu, pisali tekst, pripremali scenografiju, šivali kostime te pripremili dvije predstave. Jedna 
predstava je prikazana u OŠ S. Ivičevića, a druga u okviru obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja. 





LANTERNIN TJEDAN
PSIHOLOGIJE

Savjetovalište Lanterna obilježilo je 12.

Tjedan psihologije brojnim aktivnostima 

od 18. do 24. veljače. 2019. u Makarskoj. 



NAŠIH 20 GODINA

Prikaz rada savjetovališta Lanterna
21.veljače 2019. u dvorani Arte, Savjetovališta Lanterna predstavilo je 20 godina rada od 18 – 20 sati. Teme i predavači:
- 20 godina Savjetovališta Lanterna , Sanja Puharić, prof. psihologije
- Dijete u rastavi braka, Miranda Mastelić, dipl. psihologinja
- Poboljšanje kvalitete življenja kroz unaprjeđenje odnosa, Ivona Vučić, mag.soc. psihologije i Matea Jukić Talaja, dipl.psihologinja
- Kako smanjiti tremu kod školske djece? Snježana Glučina, prof. psihologije
- Suradnja Lanterne sa školama (primjer dobre prakse), Jelenka Medoš, dipl. pedagog
- Dobrobit volontiranja, Patricija Batinović, dipl. psihologinja





EDUKACIJA VOLONTERA

S učenicima 5. i 6. razreda (njih 8 – 11) u 5 radionica po dva školska sata, obrađivale su se sljedeće teme: Zakon o volonterstvu, 
prava i obveze volontera, komunikacijske vještine (kako razgovarati djelotvornije) , donošenje odluka na temelju informacija, kako 
osmisliti volontersku akciju. Ovom edukacijom promičemo volontiranje među djecom osnovnoškolske dobi kako bi što ranije usvojila
ovakav obrazac ponašanja. Prihvaćanje volontiranja kao stil života će osnažiti učenike, a dugoročno pomoći u izgradnji lokalne 
zajednice. Također kod učenika potiče razvitak novih vještina i građanske odgovornosti. Radionice je provela Patricija Batinović, 
koordinator volontera u Savjetovalištu Lanterna. Termini radionica su bili: 3.4., 11.4., 17.4., 9.5. i 18.5. Radionice su se održale u 
učionicama osnovne škole Stjepana Ivičevića.



GRAĐANSKI INKUBATOR

Kroz ožujak i travanj 2019. provedena je edukacija pod nazivom Građanski inkubator. Edukaciju je vodio Petar Kelvišer, 
predsjednik Udruge Ruke za bolju Makarsku. Savjetovalište Lanterna osiguralo je prostor, tehničku opremu i potreban materijal 
za provedbu svih 5 trosatnih radionica. Teme koje su se obrađivale su: Identitet, Osnove nenasilne komunikacije, Ljudska prava, 
Naš odnos prema drugima od percepcije do diskriminacije, Korupcija – život u sivoj zoni, Mladi i aktivno građanstvo.



LANTERNA SVIJETLI ZA ZAJEDNICU

Savjetovalište Lanterna je 2019. obilježilo 20 godina rada. Pripremili smo izložbu pod nazivom LANTERNA SVIJETLI ZA 
ZAJEDNICU čije otvorenje je bilo u ponedjeljak 1. travnja 2019. u Galeriji Antuna Gojaka. Za sve posjetitelje pripremili smo i 
mali domjenak uz glazbenu podlogu DJ.





PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST MAKARSKOG TURIZMA – GDJE SUTRA?

Edukaciju je vodio Neven Jović, dipl. nastavnik povijesti, kroz travanj 2019. Savjetovalište Lanterna osiguralo je prostor, svu 
tehničku opremu i materijale potrebne za provedbu sve tri radionice. Provedene radionice obrađivale su teme: Razvoj Makarske – 
počeci urbanizacije i prvih 100 godina turizma, Turizam kao osnova gospodarstva grada Makarske – čvrsti temelji ili slaba karika? 
Na radionicama je sudjelovalo 8 učenika.



EDUKACIJE O KOMPOSTIRANJU I BIOVRTLARENJU

Projektne aktivnosti urbani vrtlari kroz projekt „Osvijesti i prihvati promjenu”
Mjesto održavanja: dvorište gradske Galerije Antun Gojak
Voditeljica Mila Lukić je na stručan i zanimljiv način održala predavanja o kompostiranju koja su, nadamo se, inspirirala sve 
prisutne da naprave barem mali iskorak ka usvajanju načina življenja u skladu s načelima održivog razvoja. Sudionici su iskazali 
zadovoljstvo održanim predavanjem i svi su dobili neka nova znanja, i oni koji već u svom životu koriste kompostiranje i oni koji su 
u tome potpuni početnici. Predavanja su održana tijekom travnja i svibnja 2019. godine. 



VOLONTIRAJ I ZID OBOJAJ! 

Prva volonterska aktivnost bila je „Volontiraj i zid obojaj!” (18.5.2019.) - 6 volontera osnovne škole Stjepana Ivičevića u suradnji s
nastavnicom likovnog i voditeljicom akcije, Patricijom Batinović, oslikali su školski zid i uredili školsko dvorište. 



BICIKLIJADA 2019.

Srednjoškolci i zainteresirani građani su volontirali na 17. po redu, Biciklijadi (25.5.2019.) koju je organizirala naša Udruga u 
suradnji s Biciklističkim klubom Makarska. U volontiranju, sudjelovala su 24 srednjoškolca i 44 građanina, a vozilo 865 biciklista. I 
dok su se po završetku utrke dijelile nagrade, članovi kluba Extreme, Frane Granić i Stipe Kovačević su svojim BMX akrobacijama i
ovaj put publiku ostavili bez daha. Večer prije održavanja rekreativne utrke organizirana je radionica servisiranja bicikla i koncert
makarskih bendova.





KREATIVNE RADIONICE RECYCLE & REUSE

ČETVRTAK, 9.5.2019.  - „Ekološka priča“ - osnaživanje djece "Persona Doll" metodom -  ekološka radionica 
za odgajatelje  (prostor InfoCentra) – 7 polaznika – voditeljica: Olivia Prodan Ravlić
ČETVRTAK, 9.5.2019. - „Ekološka priča“, osnaživanje djece „Persona Doll“ metodom - eko radionica za 
djecu s teškoćama u razvoju (prostor InfoCentra) – 3 djece s teškoćama – voditeljica: Olivia Prodan Ravlić
UTORAK, 14.5.2019.  - „Ta-plet“ - Radionica izrada tapeta od starih pamučnih majica s makarskim 
umirovljenicima (prostor Udruge umirovljenika) – 13 polaznika – voditeljica: Marija Ivanković
ČETVRTAK, 16.5.2019.  - "Putokaz prema životu bez otpada" - Low waste (bez otpada) radionica za 
učenike ugostiteljske i kuharske strukovne škole (prostor Srednje strukovne škole) – 12 srednjoškolaca – 
voditeljica: Jadranka Alač Prpić
ČETVRTAK, 16.5.2019. - "Imam ideju" - radionica za učenike Srednje strukovne škole.  Kako od dijelova 
motora, auto-guma i sličnog otpada napraviti korisne i dekorativne predmete. (prostor Srednje strukovne škole)
– 16 srednjoškolaca – voditeljice: Marija Ivanković, Tina Divić
SRIJEDA, 22.5.2019. - "Kreativnim rješenjima do smanjenja plastičnog otpada" - Plastiku kao najvećeg 
zagađivača okoliša pretvaramo u korisne i dekorativne predmete. Radionica za djecu s teškoćama u razvoju. 
(prostor InfoCentra) – 5 djece s teškoćama – voditeljica: Marija Ivanković
ČETVRTAK, 23.5.2019. - "Izrada recikliranog nakita" - edukativna ekološka radionica za srednjoškolce. 
Radionica kako plastiku pretvaramo u unikatne komade nakita. (prostor Srednje škole fra A. K. Miošića) – 44 
srednjoškolca – voditeljica: Tina Divić
PONEDJELJAK, 3.6.2019. – „Putokaz prema životu bez otpada“ – low waste radionice za učenike Oš oca 
Petra Perice (prostor OŠ oca Petra Perice) – 33 učenika osnovne škole – voditeljica: Jadranka Alač Prpić







EUROPSKI TJEDAN ODRŽIVOG RAZVOJA

Volonteri su sudjelovali u obilježavanju Europskog tjedna održivog razvoja (31.5.2019.) kod spomenika na Glavici – vođenje 
kreativnih radionica, pomoć pri uređenju prostora, podjela osvježenja sudionicima. Sudjelovalo je 26 volontera.



DODJELA NAGRADA VOLONTERIMA

Treću godinu smo uspješno organizirali dodjelu Nagrada volonterima. Bilo je vedro i svečano. Zahvaljujemo svim volonterima zbog 
kojih sve ovo i radimo što ulažu veliki trud kako bi uljepšali naše živote.
Čestitke dobitnicima nagrada: Anji Rašić, Udruzi Šapama od srca Makarska, Sanji Puharić i Thomasu Mravičiću.
Čestitamo i svim dobitnicima zahvalnica: Anamariji Šimić, Mjesnom odboru Bili Brig-Gorinka, Gradskom zboru Makarska, Jelenki 
Medoš, Gloryanu Grabneru, Jadranki Gaće, Dori Puharić.
Kao i prošlih godina podijelili smo dvije posebne zahvalnice:
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanje i Udruzi osoba s invaliditetom Sunce - i ovim putem im još jednom čestitamo.



SUDJELOVANJE NA STRUČNOM SKUPU REALITETNIH TERAPEUTA 

Termin: 25. i 26.10.2019.
Mjesto: Bled

Zaposlene djelatnice Matea Jukić Talaja i Ivona Vučić su sudjelovale na Stručnom susretu realitetnih psihoterapeuta Dani Leona 
Lojka.

Ovaj susret je namijenjen stalnom profesionalnom razvoju svih onih koji spoznaje i ideje dr. William  Glassera primjenjuju  u 
svojoj profesionalnoj praksi diljem Europe i onih koji žele bolje upoznati teoriju izbora i njenu primjenu u poučavanju, vođenju, 
savjetovanju i psihoterapiji.

SUDJELOVANJE NA 27. KONFERENCIJI PSIHOLOGA

U listopadu 2019.  djelatnica Savjetovališta Lanterna, Patricija Batinović, je sudjelovala na 27. konferenciji psihologa u Osijeku. 
Tema konferencije je bila Psihologija i digitalni svijet.



 
NOVIM VJEŠTINAMA DO ZAPOSLENJA

Termin: studeni i prosinac 2019.
Mjesto: Infocentar za mlade
Voditeljica: Glorija Matić, mag.socijalne politike i Learning Designer
Projekt ZA PROMJENE NIKAD NIJE KASNO, uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za 
nezaposlene žene iznad 40  te nezaposlene osobe s invaliditetom.

Odrađeno je šest radionica NOVIM VJEŠTINAMA DO ZAPOSLENJA na kojima su se obrađivale sljedeće teme:

Komunikacija – što je to komunikacija, vrste komunikacije, uspješna komunikacija – feedback, aktivno slušanje.
Kako pobijediti strah od javnog govora – kako  savladati strah od javnog govora, kako se ugodnije osjećati u stresnim 
situacijama.
Javna prezentacija – kako što bolje napraviti javnu prezentaciju u 5/10/20 minuta? Kako odabrati ono što želite reći? Kako 
ostaviti što bolji dojam na publiku? Kako pomaknuti planine svojim govorom/prezentacijom?
Kako sebe prezentirati – kako predstaviti sebe na razgovoru za posao, upoznavanje sebe, naučiti što bismo trebali reći, a što 
zadržati za sebe.
Pisanje životopisa – od kojih se dijelova sastoji životopis, koji su to crveni kartoni, a koji „samo“ greškice, što sve treba životopis 
sadržavati i gdje i kako možemo istaknuti najbolje o sebi. 
Financijska pismenost – osvijestiti sebe i svoje navike trošenja novaca te napraviti plan za buduće trošenje vlastitih novaca kako 
bi budućnost bila malo bogatija.





Naše projekte možete podržati Vašim prilogom na žiro račun udruge: HR4723600001101615526 
Savjetovalište Lanterna, 

Trg Tina Ujevića 5/3 
21300 Makarska, 
tel. 021/616-992;

svaki radni dan od 8 do 13 sati, 
ponedjeljkom i četvrtkom od 17 do 20 sati

e-mail: savjetovaliste.lanterna@st.t-com.hr
www.savjetovaliste-lanterna.hr
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