Dječji vrtić Trešnjevka
KADA SU OSNOVANI PRVI VRTIĆI U ZAGREBU?
Povijest zagrebačkih predškolskih ustanova
započinje u drugoj polovici 19. stoljeća. Prvo
privatno zabavište osnovano je 1869. godine
zahvaljujući Antoniji Cvijić-Lukšić. Potreba
za čuvanjem djece javlja se zbog sve većeg
zapošljavanja žena, a postepeno se razvija i
ideja da je briga o djeci sastavni dio cjelokupne
obveze društva prema djeci.
KADA JE IZGRAĐEN OVAJ VRTIĆ?
Povijest Dječjeg vrtića Trešnjevka započinje
1930. godine kada je u Trakošćanskoj 45
osnovano Sklonište za radničku djecu. Zgrada
je sagrađena prema nacrtu Ivana Zemljaka,
cijenjenog arhitekta školskih objekata, i danas
je zaštićeno kulturno dobro.
UČITELJICE PROTIV SIROMAŠTVA
U želji da poboljšaju svoj položaj i prava,
učiteljice Skloništa 1932. godine osnivaju
Udruženje učiteljica gradskih dječjih skloništa,
koje djeluje do 1941. godine. U svojim dopisima

Gradu učiteljice ističu socijalnu ulogu skloništa,
prvenstveno smanjenje moralne i materijalne
bijede, i zalažu se za bolje uvjete rada.
OD MARIJANA DO KATE, PA DO DANAS
Godine 1946. Sklonište mijenja naziv u Obdanište
“Marijan Čavić”, prema metalskom radniku i
narodnom heroju. Godine 1956. Društvo Naša djeca
Trešnjevke osniva Pionirski dom u Badalićevoj ulici,
koji nekoliko godina kasnije postaje Dječji centar
“Kata Dumbović”.
Ispred objekta se nalazilo i spomen-poprsje
Kate Dumbović (1903.-1941.), radnice, sudionice
Narodnooslobodilačke borbe i narodne heroine
koja je stanovala i djelovala na Trešnjevki.
Godine 1978. centri “Kata Dumbović” i “Marijan
Čavić” se udružuju i dalje djeluju pod zajedničkim
imenom “Marijan Čavić”.
Nova zgrada u Badalićevoj 24 otvorena je
1989. godine i danas je u njoj sjedište Dječjeg
vrtića “Trešnjevka”, s područnim objektom u
Trakošćanskoj.

Projekt je sufinancirala Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je
odgovornost BLOK-a.

Dječji vrtić Matije Gupca
KADA SU OSNOVANI PRVI VRTIĆI U ZAGREBU?
Povijest zagrebačkih predškolskih ustanova
započinje u drugoj polovici 19. stoljeća. Prvo
privatno zabavište osnovano je 1869. godine
zahvaljujući Antoniji Cvijić-Lukšić. Potreba
za čuvanjem djece javlja se zbog sve većeg
zapošljavanja žena, a postepeno se razvija i ideja
da je briga o djeci sastavni dio cjelokupne obveze
društva prema djeci.
KADA JE IZGRAĐEN OVAJ VRTIĆ?
Dječji vrtić Matije Gupca danas ima tri objekta
na Knežiji i jedan na Rudešu. Centralni objekt u
Ulici braće Cvijića 18 sagrađen je 1975. godine.
Ispred vrtića stoji spomen-poprsje Dragice Končar,

po kojoj je ovaj objekt nekoć nosio ime. Spomenpoprsje od bronce, čiji je autor kipar Lujo Lozica,
postavljeno je 1976. godine na inicijativu radnog
kolektiva vrtića.
TKO JE BILA DRAGICA KONČAR?
Dragica Končar (r. 1915.) bila je sudionica
Narodnooslobodilačke borbe i narodna heroina.
Zajedno sa suprugom Radom Končarom radila je
u Tvornici Siemens, gdje su organizirali radnike i
radnice u borbi za bolje radne uvjete. Bila je članica
Radničkog sportskog društva Metalac, gdje je
trenirala hazenu. Ubijena je na policiji 1942. godine.

Projekt je sufinancirala Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je
odgovornost BLOK-a.

Dječji vrtić Potočnica
PRVI VRTIĆI U ZAGREBU
Povijest zagrebačkih predškolskih ustanova
započinje u drugoj polovici 19. stoljeća. Prvo privatno
zabavište osnovano je 1869. godine zahvaljujući
Antoniji Cvijić-Lukšić. Potreba za čuvanjem djece
javlja se zbog sve većeg zapošljavanja žena, a
postepeno se razvija i ideja da je briga o djeci
sastavni dio cjelokupne obveze društva prema djeci.
PRVO POPLAVA, ONDA VRTIĆ
Prostor je 1964. adaptiran za potrebe smještaja djece
jasličke dobi, no službeno će početi s radom tek
iduće godine. Naime, u jesen 1964. u prostoru vrtića
boravile su obitelji s djecom čiji su domovi stradali u
poplavi. Zbog rastućeg doseljavanja i zapošljavanja
stanovnika, raste i potreba za smještajem djece, pa
je vrtić nadograđivan nekoliko puta.
TKO JE BILA MARICA PATAKI?
Dječji centar, kako se tada nazivalo dječje vrtiće,
bio je namijenjen djeci od šest mjeseci do polaska
u školu i prozvan je imenom antifašistkinje Marice
Pataki. Tom je prilikom ispred vrtića otkriveno

njezino spomen-poprsje, djelo akademskog
kipara Stanislava Mišića.
Marica Pataki po danu je bila studentica
i službenica, a uvečer je radila u svom stanu
na Sigečici gdje se nalazila ilegalna tiskara
Komunističke partije. Nakon više uhićenja i
slanja u logore, ubijena je 1944. godine.
ZAŠTO BAŠ POTOČNICA?
Od 1992. godine vrtić nosi naziv “Potočnica“.
A zašto baš to ime? U blizini vrtića, na mjestu
današnjeg Gagarinovog puta, nekoć se nalazio
potok uz koji su rasle – potočnice.
PO ČEMU JE OVAJ VRTIĆ POSEBAN?
Godine 1996. pokrenut je specijalizirani program
dramskog vrtića, tada među prvima u Hrvatskoj,
a 1998. program za predškolsku djecu s teškoćama,
prvi takve vrste u redovnom vrtiću izvan
specijalizirane ustanove. Uz to, od 1994. vrtić ima
dvojezični program namijenjen prvenstveno djeci
mađarske nacionalne manjine, ali i ostaloj djeci koja
se žele upoznati s mađarskim jezikom i kulturom.

Projekt je sufinancirala Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je
odgovornost BLOK-a.

