Krešimir Plantak Večerin, roĎen je 1976. godine, zaposlen u Dječjem vrtiću „Varaždin“,
objekt Kućan, kao odgojitelj savjetnik, voditelj objekta. Diplomirao je 1997. na Fakultetu
organizacije i informatike u Varaždinu gdje je stekao zvanje informatičara, te 2002. na
Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, gdje je stekao zvanje odgojitelja predškolske djece.
Napredovao je u status odgojitelja savjetnika 2019. godine. Pet je godina bio predsjednik
Udruge odgajatelja predškolske djece „Kompetentni odgajatelji“ Varaždinske županije. Na
Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2016. godine i stekao zvanje
magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc. educ.). Diplomski rad pod
nazivom "Uloga odgojitelja i roditelja u poticanju razvoja otpornosti djece predškolske dobi"
izraĎen je pod mentorstvom prof. dr. sc. Renate Miljević-RiĎički (kolegij: primjenjena
razvojna psihologija). Dobitnik je Dekanove nagrade za uspjeh tijekom studija (2015).
Dosad je radio kao odgojitelj i voditelj predškolskih programa u Društvu Naša djeca
Varaždin, te kao odgojitelj i voditelj objekta u Dječjem vrtiću „Varaždin”. Obnašao je i
funkciju zamjenika ravanteljice Društva Naša djeca Varaždin. Danas obnaša funkciju
predsjednika Društva "Naša djeca" Varaždin.
Sudjelovao je u različitim projektima za predškolsku djecu, od kojih treba istaknuti
voĎenje radionica za roditelje i odgojitelje „Rastimo zajedno” u okviru UNICEF-ove akcije
„Prve tri su najvažnije”, te sudjelovanje u pokusnoj primjeni pilot projekta RESCUR: Na
valovima (Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob). Vodi različite seminare i
radionice za odgojitelje, roditelje, učitelje, voditelje te predškolsku i školsku djecu, kako u
zemlji, tako i u inozemstvu. Član je MeĎunarodne organicije ENSEC (European Network for
Social and Emotional Competence).
Tijekom 2021. godine započeo je edukaciju za trenera iz područja terapije igrom. Kao
edukant terapije igrom pod stalnom je supervizijom te je u mogućnosti provoditi terapiju
igrom za klijente čiji je rezultat SDQ upitnika izmeĎu 11 i 21. Član je meĎunarodne krovne
organizacije terapeuta igrom te je u njihovom registru terapeuta igrom koji možete provjeriti
klikom na poveznicu https://playtherapyregister.org.uk/contact/kresimir-plantak-vecerin/

