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NAJVRJEDNIJA STVAR NA SVIJETU − NIJE STVAR. 

VODIČ KROZ MUZEJ REALNOSTI 2018. 
Tunel Grič /  1. 12. 2018. od 12 sati do 22 sata / 2. 12. 2018. − 11. 12. 2018. od 9 sati do 22 sata 

 

 

MUZEJ REALNOSTI − MJESTO POVEZIVANJA RAZLIČITIH STVARNOSTI 
 

Mijenja li se naš doživljaj stvarnosti kada stanemo u tuđe cipele, na trenutak izađemo iz vlastite 

svakodnevice i zakoračimo u tuđi svijet? Mogu li samo informacije dočarati kako je nekome tko je 

pretrpio odbačenost, nasilje, siromaštvo?  

Povezivanje s tuđim iskustvima otvara pore naše ljudskosti. Život u instituciji, sukobi, prirodne 

katastrofe dio su različitih stvarnosti djece. Za neke je to tek vijest u medijima, a za neke njihov 

trenutačni život.  

Iskustva su ta koja nas mijenjaju zauvijek, a nerijetko smo na važne promjene spremni tek kada i 

sami doživimo drugačiju stvarnost. Jedinstven postav Muzeja realnosti posjetiteljima nudi različite 

doživljaje stvarnosti života djece u Hrvatskoj i u svijetu koji dijelimo.  

U svojoj četvrtoj godini Muzej realnosti u sklopu programa Advent u Zagrebi izlazi u popularni 

zagrebački Tunel Grič, čime će se još više približiti građanima. Bit će otvoren rekordnih 11 dana, a 

ulaz je za sve posjetitelje, kao i prethodnih godina, besplatan. 

 

 

TEMA MUZEJA – NAJVRJEDNIJA STVAR NA SVIJETU 
 

Najvrjednija stvar na svijetu nije stvar – poruka je ovogodišnjeg izdanja Muzeja, koja nas podsjeća 

da ono najvrjednije što imamo u životu nije materijalno. U životima većine ljudi ono najvrjednije je 

obitelj, koju čine ljudi koji su uz nas i koji nam pružaju podršku, sigurnost i ljubav.  

Obiteljski odgoj i naša najdublja sjećanja iz djetinjstva određuju naše živote zauvijek. Obiteljske 

stvarnosti u kojima djeca žive različite su, ovisno o mjestu rođenja i okolnostima u kojima odrastaju. 

Dok većina djece odrasta u svojoj biološkoj obitelji, neka stječu nove obitelji kroz razne životne 

situacije, a neka još uvijek odrastaju u institucijama, čekajući obitelj.  

Kako izgledaju blagdani u obiteljima u Etiopiji, Indoneziji ili malom selu u kontinentalnoj Hrvatskoj? 

Muzej realnosti donosi različite obiteljske priče, ali i podsjeća na to da nam je svima zajednička 

potreba za bliskošću i podrškom kako bismo mogli proći kroz izazove koje život stavlja pred nas. 
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TUNEL KAO PROLAZ KROZ STVARNOST U KOJEM SVATKO MOŽE BITI DIO PROMJENE 

Podsjetite se na to što je najvrjednija stvar na svijetu i budite dio promjene nabolje.  

Ove godine možete pomoći osigurati udomiteljsku skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 

podržati UNICEF-ove programe za podršku obiteljima. Šetnja kroz tunel stvarnosti simbolizira 

kretanje prema novom, boljem mjestu, a uz svaki eksponat možete postati dio promjena za djecu: 

✓ Upalite svjetlo i donacijom podržite UNICEF-ovu kampanju „Svako dijete treba obitelj”. 
 

✓ Doznajte sve što je važno o udomiteljstvu od samih udomitelja. Možda i vi možete otvoriti svoje 

srce i nekom djetetu pružiti brižan obiteljski dom. 
 

✓ Saznajte sve o tome kako UNICEF mijenja realnost djece i postanite Čuvar djetinjstva, čime ćete 

podržati aktivnosti za stvaranje boljih životnih uvjeta djece, ali i pomoći osigurati humanitarnu 

pomoć djeci u kriznim situacijama u Hrvatskoj i svijetu.   

 

KAKO UNICEF POMAŽE OBITELJIMA I DJECI BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI  
 

Uz pomoć donatora i u suradnji s partnerima UNICEF: 
 

✓ potiče povećanje broja udomiteljskih obitelji za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s 

posebnim naglaskom na najmlađu djecu 

✓ osigurava nabavu opreme za udomiteljske obitelji s najmlađom djecom 

✓ ulaže u u unapređenje udomiteljstva, u stručnu podršku udomiteljima te u njihovu edukaciju 

✓ osigurava računala, namještaj i didaktičku opremu za udomiteljske udruge  

✓ podržava održavanje radionica za roditelje suočene s teškoćama u roditeljstvu − maloljetne 

majke, samohrane očeve, razvedene parove, siromašne roditelje  

✓ nabavlja didaktičku opremu, igračke i namještaj za obiteljske centre i druge ustanove za 

podršku obiteljima  

✓ ulaže u edukaciju stručnjaka koji se bave zaštitom dobrobiti djeteta i intervencijom u obitelji 

✓ ulaže u razvoj novih programa podrške roditeljima najmlađe djece iz sustava socijalne skrbi. 

 
 

https://cuvari.unicef.hr/
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EKSPONATI I ISKUSTVA  
 

PROŠEĆITE NAJVEĆIM OBITELJSKIM ALBUMOM NA SVIJETU 
 

„Album beskonačne obitelji”, dugačak čak 45 metara, otkrit će obične i neobične obiteljske priče iz 
Hrvatske i svih kutaka svijeta.  
 
Listajući album, posjetitelji mogu otkriti što je zajedničko obiteljima iz Slavonije i Bangladeša, što 

obitelj znači dječaku u potrazi za izgubljenom sestrom, roditeljima koji grade nov život u drugoj 

zemlji, baki koja čuva devetero unučadi, braći u udomiteljskoj obitelji ili djevojčici koja živi s 

roditeljima za vrijeme praznika. 

Nakon što šetnjom kroz album osobno dotaknete priče, ne propustite kroz „Okvir za sretno 

djetinjstvo” napraviti svoju obiteljsku fotografiju i postati dio beskonačne obitelji. 

Kroz bezbroj nijansi obitelji album prenosi univerzalnu poruku − svako dijete treba obitelj.  Bez 

obzira na mjesto rođenja i životne okolnosti u kojima odrasta, svako dijete treba ljubav i podršku 

obitelji kako bi se osjećalo prihvaćeno i sigurno te kako bi iskoristilo svoj potencijal i živjelo ispunjen 

život.  

Ono što nas povezuje kao ljudska bića jest suosjećanje i spremnost da pomognemo drugim 

obiteljima u krizi i djeci koja nemaju obitelji, a koje čak niti ne poznajemo i koji su ponekad tisućama 

kilometara udaljeni od nas. Zamislite da ste dio beskonačne obitelji i budite podrška onima kojima 

je to najpotrebnije. 

Kako je UNICEF pomagao najranjivijoj djeci i obiteljima diljem svijeta u prošloj godini? 

✓ UNICEF je s partnerima bio uključen u pružanje pomoći u 337 kriznih situacija u 102 zemlje. 

✓ UNICEF je s partnerima pomogao da se 141 000 djece bez pratnje i djece razdvojene od obitelji 

ponovno ujedini sa svojim obiteljima. 

✓ UNICEF je s partnerima podržao puštanje 10 000 djece iz oružanih snaga i reintegraciju 12 000 

djece. 

✓ UNICEF je s partnerima čak 2 milijuna djevojčica obuhvatio programima prvencije dječjih 

brakova. 

✓ UNICEF je s partnerima pomogao više od 4 milijuna teško pothranjene djece u kriznim 

situacijama. 

✓ UNICEF je s partnerima podržao pristup obrazovanju za 8,8 milijuna djece u kriznim situacijama. 

✓ UNICEF je s partnerima osigurao materijale za učenje za 12,5 milijuna djece diljem svijeta. 

✓ UNICEF je s partnerima osigurao porod uz stručnu podršku za 25 milijuna djece. 
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NJIH 554 ČEKA OBITELJ – STANITE IZA NJIH I POSTANITE DIO PROMJENE 
 

Impresivna instalacija „Čekajući obitelj” krije se u zatvorenom odvojku Tunela Grič. 554 unikatne 

lutke predstavljaju 554 djevojčice i dječaka bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koji će ove blagdane 

provesti čekajući obitelj. Svaka je od lutaka jedinstvena, a sve imaju isti zadatak – podsjetiti nas na 

važnost odrastanja u toplom obiteljskom okružju. Djeci ništa ne može nadomjestiti prisnost, 

razumijevanje i ljubav koju pruža odrastanje u obitelji. Stanite iza njih, na trenutak iskusite kako je 

to biti 555. u redu i razmislite možete li možda i vi otvoriti svoje srce i vrata te im pružiti topao 

obiteljski dom.  

Unikatne lutke Seka i Braco podsjećaju nas na to koliko je važno odrastanje u obiteljskom okružju, 

ali i na to da solidarnost nema dobnih granica. Ručno su ih izradile vrijedne volonterke i volonteri iz 

domova za starije i nemoćne osobe te gerontoloških centara sa zagrebačkog područja. Svaka je od 

njih jedinstvena, ima svoje ime te ime osobe koja ju je izradila. Prodajom lutaka UNICEF prikuplja 

sredstva za pomoć djeci i povezuje svoje volontere i donatore, stvarajući tako veliku zajednicu koja 

pomaže djeci.  Na UNICEF-ov rođendan, 11. prosinca, možete ponijeti kući jednu od lutaka te 

donacijom dati doprinos za bolji život djece bez roditeljske skrbi. 

 

 

DOŽIVITE, POGLEDAJTE, POSLUŠAJTE OBITELJ 

 

U nesvakidašnjem „dnevnom boravku” svakoga dana čekaju vas drugačiji „živi eksponati” – 

udomitelji djece iz raznih dijelova Hrvatske. Iz prve ruke doživite njihove obiteljske priče i saznajte 

sve o udomiteljstvu. Također, kroz oči djevojčice i dječaka virtualna stvarnost uvest će vas u živote 

dviju obitelji iz izbjegličkog kampa u Bangladešu. Zahvaljujući posebnom audioeksponatu, moći 

ćete prvi put poslušati radio FMilija i emisiju „Moja obitelj” o trima obiteljima: izbjegličkoj obitelji iz 

Sirije, velikoj zagrebačkoj obitelji s osmero djece te zagrebačkoj obitelji koja je udomila dvije 

djevojčice. 

 

Razgovarajte sa „živim eksponatima” 

U Hrvatskoj trenutačno ima 1200 udomiteljskih obitelji koje pružaju zamjensku skrb za 2290 djece o 

kojoj se iz različitih razloga njihove biološke obitelji ne mogu brinuti. Nesvakidašnji „dnevni boravak” 

u tunelu mjesto je za upoznavanje sa „živim eksponatima”, udomiteljima djece iz udruga okupljenih 

u Forumu za kvalitetno udomiteljstvo djece.  

Virtualna stvarnost obitelji  
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Kroz oči djevojčice i dječaka virtualna stvarnost uvest će vas u živote dviju obitelji iz izbjegličkog 

kampa u Bangladešu.  U UNICEF-ovu VR filmu o svom životu u izbjegličkom kampu Cox's Bazar 

govore desetogodišnji Najmullah i devetogodišnja Asmat Ara. Oni su, kao i stotine tisuća drugih 

pripadnika naroda Rohindža, bili prisiljeni na bijeg iz Mjanmara. Tamo su kao pripadnici manjinskog 

naroda bili izloženi nasilju i u stalnom strahu za vlastiti život. Više od polovice izbjeglica naroda 

Rohindža jesu djeca. U Bangladešu žive u nastambama napravljenima od plastike i bambusa, a 

snažne oluje u razdoblju monsunskih kiša dodatno otežavaju njihove živote. UNICEF s partnerima 

osigurava zdravstvenu skrb, čistu vodu, psihosocijalnu podršku i neformalno obrazovanje za djecu.  

Radio FMilija – „obiteljska frekvencija” 

U kutku posebno uređenog „dnevnog boravka” poslušajte radijski program koji je u pripremljen 

samo za Muzej realnosti u suradnji sa školskom Radijskom družinom ZAG. Emisija „Moja obitelj” 

govori o trima obiteljima: izbjegličkoj obitelji iz Sirije, velikoj zagrebačkoj obitelji koja ima  sedmero 

djece, s osmim djetetom na putu, i obitelji, isto iz Zagreba,  koja ima četiri djevojčice, od kojih su 

dvije udomljene. Emisiju su snimile i montirale Ana i Petra Samoščanec i Paola Bakmaz, učenice OŠ 

Marije Jurić Zagorke i članice Radijske družine ZAG. Voditeljica družine je Ana Brčić Bauer. 

 

UPALITE SVJETLO U TUNELU 

Interaktivna instalacija „Upalite svjetlo za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi” sastoji se od 

osvijetljenih prozora koji simboliziraju prozor dječje sobe u obiteljskom domu. Prolaskom kroz 

instalaciju na glavnim ulazima i izlazima te jednokratnim doniranjem sredstava za UNICEF-ovu 

kampanju „Svako dijete treba obitelj” upalite svjetlo na prozorima u tunelu Grič i pomognite da 

djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi dobiju priliku odrastati u brižnoj obitelji. 

 
PODSJETITE SE KOJA JE NAJVRJEDNIJA STVAR NA SVIJETU 

 

I za kraj, ne zaboravite uzeti sa sobom podsjetnik na najvrjedniju (ne)stvar u životu, koji će vas čekati 

na nekoliko mjesta u Tunelu Grič. U Hrvatskoj stotine djevojčica i dječaka živi u dječjim domovima 

čekajući obitelj. Ako možete otvoriti svoje srce nekome od njih, nazovite infotelefon  

0800 82 82. 
 

Posjetite Muzej realnosti, upalite svjetlo za djevojčice i dječake bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi i pomognite im osigurati najvrjedniju stvar na svijetu − obitelj! 


