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Sažetak projekta:
Moje mjesto pod suncem projekt je usmjeren na problem urbanog siromaštva djece u gradu Rijeci i
Gospiću. U Rijeci u siromaštvu živi oko 500 djece osnovnoškolske dobi, dok ih je u Gospiću oko 1200.
Urbano siromaštvo poseban je oblik siromaštva u kojem je izraženiji socioekonomski jaz među djecom.
Rješavanje tog složenog problema zahtjeva različite agente promjene; važna je suradnja organizacija
civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i građana. Zbog toga se projekt
provodi u partnerstvu Grada Rijeke, Centra za socijalnu skrb Rijeka, Udruge kreativni kolektiv
Kombinat, Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Ekonomskog instituta Zagreb,
Društva Naša djeca Gospić, Grada Gospića, Norveškog istraživačkog instituta Fafo Research
Foundation i Rotary kluba „Sv. Vid“ Rijeka. Tijekom tri godine trajanja projekta provodit će se različite
aktivnosti. Najprije će se provesti istraživanje 140 kućanstva s djecom koja žive u uvjetima siromaštva
na području Rijeke i Gospića kako bismo saznali na koji se način obitelji nose s poteškoćama i
odgovaraju li trenutne institucionalne strategije njihovim stvarnim potrebama. U svjetlu uvida
proizašlih iz rezultata tog istraživanja pružit će se preporuke u novoj Razvojnoj strategiji Grada Rijeke.
Ovaj projekt temelj je za stvaranje intersektorske platforme koja će povezati sve važne dionike u borbi
protiv siromaštva na području Grada Rijeke: lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, poslovni
sektor, socijalne samoposluge, javne ustanove poput vrtića i škola i Centar za socijalnu skrb. Jedna od
prvih inicijativa te platforme bit će povezivanje javnih i privatnih ugostiteljskih objekata s potrebitom
djecom sa svrhom doniranja toplih obroka, čime se sprječava i prekomjerno bacanje hrane na lokalnoj
razini. Važnu ulogu u tome imat će riječki srednjoškolci, koji će u sklopu Građanskog odgoja i
obrazovanja učiti kako zagovarati, provesti i dugoročno promicati model doniranja toplih obroka.

Građani će kroz volonterski angažman imati ulogu izravne podrške djeci koja žive u siromaštvu putem:
pomoći u učenju, interaktivnih radionica (šivanje, informatika, kreativno izražavanje, kulinarstvo,
glazbena radionica, gluma…) i sudjelovanjem u kulturnim sadržajima (odlasci u kino, kazalište, muzeje
i sl.) koji djeci iz obitelji u uvjetima siromaštva inače ne bi bili dostupni. Uz to, djeci i roditeljima bit
će stalno dostupna stručna psihosocijalna podrška kako bi se lakše nosili sa svojim poteškoćama. Sve o
postignućima projekta možete pratiti javno putem društvenih mreža i medija.

