
 

Udruga obitelji s troje ili više djece 

Zagreb, 23. srpnja 2020. 

Mr. sc. Andrej Plenković 

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske 

Vlada Republike Hrvatske 

 

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, 

S velikim zanimanjem smo pratili Vaše predstavljanje novog sastava Vlade Republike Hrvatske za 

novo četverogodišnje razdoblje te pozdravljamo izbor gosp. Josipa Aladrovića kao ministra rada 

i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Drago nam je da je otvoreno pismo koje smo 

Vam uputili 18. srpnja, a u kojem smo ukazali na potrebu da bi jedno od ministarstava u svom 

fokusu i dalje trebalo imati obitelj, naišlo na razumijevanje Vas i Vaših suradnika. Vjerujemo da će 

to pomoći prijeko potrebnom podizanju razine svijesti o tome koliko su obitelji u Hrvatskoj u 

izazovnoj situaciji, a posebno obitelji s troje ili više djece. 

Smatramo da bi politika trebala dati veću važnost potrebama obitelji s djecom te osigurati sredstva 

u proračunu za poticajne mjere kojima bi obitelji, osobito one s troje ili više djece, dobile motivaciju 

i potvrdu da je Hrvatska zemlja u kojoj su takve obitelji uvijek u plusu.  

S velikom odgovornošću i u namjeri stvaranja pozitivnog ozračja za velike obitelji, kao predstavnici 

obitelji s troje ili više djece bit ćemo na raspolaganju tijelima javne i lokalne vlasti za savjetovanje, 

podršku i provedbu konkretnih programa koji će izravno utjecati na razinu kvalitete života 

obitelji u Hrvatskoj. 

Zahvaljujemo na prihvaćanju našeg prijedloga i želimo puno uspjeha u radu nove Vlade, kao i 

Vama osobno. 

S poštovanjem, 

Dr. sc. Ivan Malbašić, 

predsjednik udruge Obitelji 3plus 

 

  



 

KRATKA BILJEŠKA O NAMA 

Udruga obitelji s troje ili više djece (Obitelji 3plus) je neovisna, neprofitna, nevladina, nekonfesionalna 

i nestranačka organizacija civilnog društva nastala na inicijativu samih roditelja iz velikih obitelji. Naša 

je misija doprinositi stvaranju boljih uvjeta života za obitelji u Hrvatskoj, a osobito onih s troje ili više 

djece, kako bi obitelji bile ishodište zrelih pojedinaca i nositelji razvoja društva. Najveću pozornost 

privukli smo Obiteljskom karticom s popustima i posebnim pogodnostima za 3plus obitelji koji njihovu 

svakodnevicu s brojnim financijskim i logističkim izazovima čine jednostavnijom. Redovnim članstvom 

u Udruzi, 3plus obitelji dobivaju mogućnost korištenja posebnih popusta i pogodnosti kod partnerskih 

poduzeća s kojima surađujemo. Osim uštedama i podizanjem kvalitete života, zastupamo interese 

3plus obitelji stvaranjem afirmativnijeg okruženja bez predrasuda, poticanjem istraživanja o različitim 

aspektima njihovog života, organiziranjem radionica, povezivanjem radi međusobne podrške, 

poticanjem tvrtki na društveno odgovorno poslovanje i utjecanjem na javne politike. Naša nastojanja 

za dobrobit obitelji s troje ili više djece prepoznata su i na međunarodnoj razini pa smo već u prvoj 

godini djelovanja primljeni i u članstvo Europske konfederacije velikih obitelji – ELFAC. Više o nama i 

našem radu možete doznati na našim internetskim stranicama www.obitelji3plus.hr. 

 

http://www.obitelji3plus.hr/

