
Naziv projekta: UFRI djeci 

Voditeljice projekta: Alma Rihić Ahmetović i Ines Šoštarić (4. godina Integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija u Rijeci) 

Cilj projekta:  

 Senzibilizirati i potaknuti svijest studenata Učiteljskog fakulteta prema potrebama 

djece s neadekvatnom roditeljskom skrbi kao ugroženim skupinama djece kroz 

volonterski rad.  

 Upoznavanje djece o aktualnim temama koje su za njih od velikog značaja sada, ali i u 

budućnosti, a usko su vezane za tehnologiju i zaštitu privatnosti na društvenim 

mrežama.  

 Razvoj socijalnih kompetencija i poticanje na promišljanje o važnosti vršnjačke 

podrške. 

Opis projekta: U samoj zamisli projekta pokrenuta je suradnja s Domom Ivana Brlić- 

Mažuranić iz Lovrana te studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Projekt je osmišljen tako da 

studenti Učiteljskog fakulteta kroz volonterski rad provode svoje slobodno vrijeme sa 

štićenicima Dječjeg doma I.B.Mažuranić iz Lovrana. Tijekom nekoliko susreta radili bi na 

prevenciji vršnjačkog nasilja, jačali vršnjačku podršku i te osnaživali socijalne kompetencije 

djece u njihovoj interakciji s okolinom i na društvenim mrežama. Tijekom provedbe radionica 

studentice će raditi na obogaćivanju dječjeg znanja o sigurnosti na internetu, vršnjačkom 

nasilju i izradi foto-filma. Tijekom radionica nastojat će se djecu potaknuti na kreativno 

razmišljanje, sposobnost formiranja kritičkog mišljenja i pronalaženja rješenja problema. 

Osim toga radit će se na poticanju pozitivnog ozračja, samopouzdanja i pozitivne socijalne 

interakcije među djecom. Nastojat će se razvijati kompetencije za medije, razumijevanje 

medijskog sadržaja i služenje tehnologijom u smjeru upoznavanja s važnosti zaštite vlastitih 

podataka. Nadalje, studentice će se radionicama osvrnuti na vršnjačku podršku i razvoj 

socijalnih kompetencija, a sve to kako bi se djeci omogućilo lakše i sigurnije snalaženje u 

suvremenom životu. Radom s djecom studentice će nastojati unijeti radost u svakodnevicu 

djece Dječjeg doma I.B. Mažuranić i pritom ih naučiti nešto novo. Osim toga, projektom se 

želi potaknuti ostale studente da razviju veći senzibilitet prema osjetljivim skupinama i da 

shvate važnost integracije djece s neprimjerenom roditeljskom skrbi u društvu. Sve navedeno 

studenti će moći iskoristiti i u budućnosti u svom daljnjem odgojno-obrazovnom radu. 

 



Opis problematike: Projekt "UFRI djeci" kao svoju najvažniju problematiku navodi dvije 

odrednice. Jedna od njih je poticanje studenata na volonterski rad koji smatramo bitnom 

djelatnošću u životu svakog pojedinca-studenta. Volonterski rad je uz povezivanje društvenih 

ustanova i studenata u fokusu interesa Sveučilišta u Rijeci, što ga dodatno ističe. Druga 

odrednica problematike ovog projekta jest pružanje pomoći ugroženim skupinama djece i 

mladih. Budući da djeca s neprimjerenom obiteljskom skrbi zahtijevaju individualizirani 

pristup, javlja se potreba za dodatnim poticanjem razvoja njihovih socijalnih kompetencija i 

buđenja njihove svijesti o važnosti vršnjačke podrške i prosocijalnih osobina. Također, 

potreba se vidi i u educiranju djece o aktualnim temama koje su za njih od velikog značaja 

sada, ali i u budućnosti, a usko su vezane za tehnologiju i zaštitu privatnosti na društvenim 

mrežama. 

 


