Чланови Mобилног
ног саветовалишта су ту да одговоре
ре на питања која вас интересују, а односе се на раст и
развој вашег детета и пружање подршке том процесу. Контактирајте нас на 069641315 (e-mail:
(
mobilnosavetovaliste@nataveljkovic.edu.rs
mobilnosavetovaliste@nataveljkovic.edu.rs) или замолите васпитача групее да нас позове. Мобилно
саветовалиште ради сваке друге среде, у просторијама вртића у Читлуку и Великом Шиљеговцу.

Слободанка Миладиновић, мастер педагог и педагошки саветник у ПУ,,Ната
Вељковић''. Била је запослена као профестор здравствене групе предмета у Медицинској
школи у Крушевцу. Има више од 30 година радног стажа.

Марија Средојевић – дипломирани психолог. Од 2002. године запослена
з
у
Предшколској установ
установи
и „Ната Вељковић“ као стручни сарадни психолог.
психоло Ради на
пословима унапређивања квалитета васпитно
васпитно-образовног рада.

Драгица Симић
Симић-педијатар,начелник
педијатар,начелник Службе за здравствену заштиту деце Дома здравља
Крушевац.Више од 30 година радног стажа,у овој установи од 1989.године.Председник
комисије за унапређење квалитета Дома здравља Крушевац,члан комисије за продужење
боловања за посебну негу деце,више едукација из области раног развоја деце.Прво ра
радно
место лекар сарадник у Предш
Предшколској установи “Ната Вељковић“
љковић“ Крушевац

Драгана Дунђеровић – стручни сарадник, логопед. 25 година радног искуства . Радила
као стручни сардник
сардник- логопед и дефектолог у настави у ШОСО „Веселин Николић“. Од
2002. године ради у ПУ „Ната Вељковић“ на различитим послови
пословима (дефектолог у
развојној групи), а од 2012. године ради као стручни сарадник –логопед.
логопед.

Др Јованка Антић, специјалиста превентивне и дечије стоматологије. 19 година
запослена у Стоматолошкој служби Дома здравља у Крушевц. Неколико година у
приватној пракси, од тога 10 година као специјалиста,углавном на одсеку за предшколску
децу, са посебним интересовањима за превентивни рад.

Биљана Стефановић - струковна медицинска сестра. Радно искуство 20 година. Радник
Дома здравља Крушевац у Поливалентној патронажној служби као главна сестра већ
седам година. На почетку радила и у Општој болници Крушевац. Члан тима за превенцију
деце од занемаривања и злостављања.

Мирјана Зорнић, дијететичар нутрициониста. Радно искуство 38 година. Радила у
основној школи 3 године као наставник домаћинства, а 35 година у ПУ,,Ната Вељковић''
на различитим радним местима (нутрициониста, управник кухиње и организатор
производње).

Невена Мијајловић – дипломирани социјални радник, мастер студије социјалне
социј
политике
на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Запослена у Центру за
социјални рад у Крушевцу, као стручни радник на услузи Лични пратилац деце са
сметњама у развоју.

Мр Далиборка Живковић – мастер васпитач и мастер учитељ. Има више од 17
1 година
радног искуства. Од децембра 2008. jее стално запослена у ПУ Ната Вељковић, као
сарадник - координатор у реализацији Припремног предшколског програма, различитих
облика и програма. Као саветник-спољни сарадник ради и при Министарству
Минис
просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.

