
 

Zagreb, 22. listopada 2019. 

 

Priopćenje udruge Obitelji 3plus povodom prijedloga ukidanja 
Odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje u Gradu Zagrebu 

 

Temeljem medijskih objava o prijedlogu nekih političkih stranaka i drugih interesnih skupina da se 
ukine Odluka o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje u Gradu Zagrebu, što će biti stavljeno na 
dnevni red skupštinske sjednice Grada Zagreba zakazane za 23. listopada 2019. godine, smatramo 
potrebnim iznijeti stav udruge Obitelji 3plus o predmetnoj temi. 

Mjera roditelj odgojitelj koju Grad Zagreb provodi već nekoliko godina istinska je i konkretna mjera 
obiteljske politike te predstavlja stvarni doprinos unaprjeđenju kvalitete života obitelji, a posebno 
onih s više djece. Mjera je izuzetno dobro prihvaćena i u značajnoj se mjeri koristi od samih 3plus 
roditelja u Gradu Zagrebu. Stoga smatramo kako ukidanje mjere roditelja odgojitelja ne bi bilo dobro 
rješenje. Sama mjera dala je do sada određene konkretne rezultate, no ipak dosadašnja iskustva oko 
provedbe navedene mjere ukazuju kako postoji i dodatni prostor za njeno poboljšanje kako bi ona 
bila još bolja i svrsishodnija. 

Kako bi doprinijeli uklanjanju nedostataka i poboljšanju trenutnog oblika mjere, već smo ranije 
dostavili prijedloge za njeno poboljšanje, i to sudjelovanjem u javnoj raspravi o radnoj verziji 
prijedloga Strategije demografskog razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2019. do 2031. i akcijskog 
plana provedbe mjera gradske demografske politike. Ukratko, smatramo da je potrebno doraditi 
mjeru roditelj odgojitelj, a posebno u dva segmenta: 

1. Trenutnim oblikom ove mjere isključeno je pravo da dijete pohađa vrtićki program koji nude 
gradski i privatni dječji vrtići koje subvencionira Grad Zagreb. Roditeljima odgojiteljima trebalo 
bi stoga omogućiti, ukoliko to žele i/ili imaju potrebu za tim, da njihova djeca u dobi od 3 do 7 
godina idu u vrtić. Naravno da jedna mjera (roditelja odgojitelja) isključuje drugu mjeru 
(subvenciju cijene dječjeg vrtića), no upravo u tome vidimo mogućnost dorade mjere na način 
da se omogući da roditelji koji koriste mjeru, a koji žele i/ili imaju potrebu da im dijete/djeca 
ide/idu u vrtić, da im se to omogući, bilo po punoj ili nekoj povlaštenoj cijeni. To pravo djeteta 
nije u koliziji s pravom roditelja da bude odgajatelj jer roditelji s više djece uvijek imaju pune 
ruke posla i obveza oko djece i kućanstva. Također, smatramo da je potrebno omogućiti 
predškolskoj djeci svakodnevni boravak u programu predškolskog odgoja. 
 



 

2. Mjera roditelja odgojitelja dobro je zamišljena, a posebno u vremenu u kojem svjedočimo 
demografskoj krizi, te je stoga hvale vrijedno vrednovati rad za obitelj i odgoj djece. Ipak, ne 
postoji strategija za povratak roditelja koji koristi mjeru na tržište rada nakon što je izvan 
posla dugi niz godina. To je posebno problematično u strukama koje se brzo mijenjaju i koje 
zahtijevaju kontinuirano usavršavanje. Značajan dio roditelja odgojitelja mogao bi biti 
djelomično uključen u tržište rada te zato predlažemo da se kroz ovu mjeru stimuliraju i neki 
alternativni oblici organiziranja posla, i to na način da se kao poželjni predstave kako 
roditeljima odgojiteljima, tako i poslodavcima, te da se obje te skupine stimuliraju da koriste 
te alternativne oblike organiziranja posla. Ovdje prvenstveno mislimo na dijeljenje radnih 
mjesta, odnosno rad na pola radnog vremena, i to u kombinaciji s fleksibilnim radnim 
vremenom i radom od kuće. Smatramo da će ovakvom prilagodbom znatan dio roditelja, a 
posebice visokoobrazovanih, biti višestruko korisno društvu – i kao roditelji, ali i kao stručnjaci 
u svojim profesijama. 
 

Na kraju napominjemo kako vodeći hrvatski demografski stručnjaci u svojim izjavama često ističu 
upravo mjeru roditelja odgojitelja kao dobru mjeru pronatalitetne politike. Štoviše, oni se, kao i udruga 
Obitelji 3plus, zalažu za uvođenje ovakve vrste pomoći na razini cijele države. Stoga smatramo kako 
ne treba ukidati mjeru roditelja odgojitelja u Gradu Zagrebu. Međutim, smatramo da mjeru roditelja 
odgojitelja treba dodatno razraditi kako bi ona bila bolje prilagođena obiteljima s troje ili više djece, 
a istovremeno i izvediva za Grad Zagreb – kako u organizacijskom, tako i u financijskom smislu. 
Udruga obitelji 3plus se i ovim putem stavlja na raspolaganje da o ovoj i srodnim temama dadne 
svoj konstruktivni doprinos. 

 
Udruga Obitelji 3plus 

 


