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 l Predstavite nam udrugu, 
kada je udruga osnovana i s ko-
jim ciljevima?

Udrugu obitelji s troje ili više 
djece, skraćena naziva Obitelji 
3plus, osnovalo je nas nekoliko 
3plus obitelji iz različitih kraje-
va Hrvatske početkom 2018. go-
dine. Poticaj za osnivanje udru-
ge tog tipa bile su slične udruge 
diljem Europe kroz koje se ro-
ditelji na organiziran i sustavan 
način zauzimaju za promociju i 
bolji položaj obitelji s djecom u 
društvu, a na osobit način obite-
lji s troje ili više djece. Spletom 
okolnosti i osobnih poznansta-
va nekih od osnivača hrvatske 
udruge Obitelji 3plus i predstav-
nika pojedinih 3plus udruga iz 
drugih europskih zemalja bili 
smo potaknuti da svoj društve-
ni angažman usmjerimo upra-
vo jačanju položaja obitelji s 
djecom u hrvatskome društvu. 
Udrugu Obitelji 3plus od samo-
ga smo početka odredili kao ne-
ovisnu, neprofitnu, nevladinu, 
nekonfesionalnu i nestranačku 
organizaciju kojoj je u središtu 
pozornosti i glavni cilj ono što 
je i rečeno u nazivu naše udru-
ge – zauzimanje za društvo ko-
je se brine o obiteljima, a po-
sebno o obiteljima s troje ili više 
djece. Ono što je manje poznato 
jest da, prema posljednjem po-
pisu stanovništva, u Hrvatskoj 
imamo čak 112.830 obitelji s tro-
je ili više djece, a udruga Obite-
lji 3plus glas je svih tih obitelji. 
Kako bi udruga što više uspjela u 
ostvarenju našeg cilja, važno je 
da se što više 3plus obitelji svo-
jim članstvom aktivno uključi 
u rad udruge i da joj dadne po-
dršku. U tom kontekstu drago 
mi je istaknuti da smo nedavno 
u članstvo primili već i tisućitu 
3plus obitelj.

 l Koja je misija udruge kojoj 
ste na čelu?

Misija je udruge Obitelji 3plus 
pridonositi stvaranju boljih 
uvjeta života za obitelji u Hrvat-
skoj, a osobito onih s troje ili više 
djece, kako bi obitelji bile isho-
dište zrelih pojedinaca i nosite-
lji razvoja društva. To ostvaru-
jemo kroz nekoliko specifičnih 
ciljeva koji se dopunjuju – stva-
ranje afirmativnog društvenog 
okruženja za 3plus obitelji, po-
boljšanje kvalitete života 3plus 

obitelji, poticanje poslovnih su-
bjekata na povećanu društvenu 
odgovornost prema 3plus obite-
ljima, utjecaj na javne politike u 
korist 3plus obitelji, promicanje 
znanstvenih istraživanja o ra-
zličitim aspektima života 3plus 
obitelji, informiranje i povezi-
vanje 3plus obitelji, osnaživa-
nje 3plus obitelji kroz specifične 
programe i edukacije te zastupa-
nje i umrežavanje 3plus obitelji 
u cijeloj Hrvatskoj.

 l Vi ste Županjac, recite nam 
nešto o sebi, sigurno ste pri-
mjer kao predsjednik udruge 
obiteljima s više djece?

Prvi dio moga života neraskidi-
vo je vezan uz Županju, u kojoj 
sam, uz iznimke dijela ratnih go-
dina, proveo svoje djetinjstvo i 
ranu mladost, sve do odlaska na 
studij u Varaždin. U Županji žive 
i moji roditelji te brat i sestra. Na-
kon završenog diplomskog stu-
dija informatike brzo sam prona-
šao posao u Varaždinu te upravo 
ondje i zasnovao obitelj, sklo-
pivši sakrament ženidbe sa su-
prugom Sanjom. PoslijeKasnije 
sam se još školovao u polju eko-
nomije završivši poslijediplom-
ski specijalistički, a onda i znan-
stveni doktorski studij. Danas 
radim na Fakultetu organizacije 
i informatike Sveučilišta u Zagre-
bu, na kojem predajem kolegi-
je o organizaciji, menadžmen-
tu i organizacijskom ponašanju. 
Međutim, kada bih se trebao 
predstaviti u jednoj rečenici, re-
kao bih da sam muž moje drage 
supruge Sanje, s kojom se zajed-
no skrbim o naše četiri kćeri – 
Tereziji, Pauli, Katarini i Mariji. 

Biti primjer nikada nije bilo lako, 
jer je to uvijek teži put, no ujed-
no je i jedini ispravni put. Naše 
četiri kćeri supruga i ja nastoji-
mo usmjeravati na način da ra-
zvijaju osjećaj za prave i istinske 
životne vrijednosti na kojima će 
temeljiti sve svoje životne odlu-
ke. Jedna od tih vrijednosti sva-
kako je obitelj, koja je oduvi-
jek bila temeljna stanica našega 
društva. A obitelj nije samo idi-
lična i, kako se često prikazuje, 
pomalo sladunjava slika nekog 
ushićenog događaja. Prave obi-
teljske vrijednosti uvijek uklju-
čuju sebedarje, požrtvovnost, 
stavljanje drugoga na prvo mje-
sto, uslužnost, pomaganje drugi-
ma i zajedništvo. Nadam se da će 
me moja djeca pamtiti po tome 
da sam bar malo uspio i ja svo-
jim primjerom živjeti upravo te 
vrijednosti.

 l Što udruga pruža, koje po-
godnosti onima koji se u nju 
učlane?

Puno toga što udruga pruža da 
se iščitati iz naših ciljeva, koje 
možemo podijeliti u dvije glav-
ne skupine – ciljevi koji su više 
zagovorničkog karaktera i cilje-
vi koji su neposredno usmjereni 
na 3plus obitelji. Naše zagovor-
ničke aktivnosti usmjerene su 
prije svega unaprjeđivanju za-
konodavnog, institucionalnog, 
financijskog i strateškog okvi-
ra u korist obitelji s troje ili vi-
še djece. Konkretno to znači da, 
kad našim aktivnostima i djelo-
vanjem uspijemo u promjeni ne-

kog zakona u korist 3plus obi-
telji, tada od toga imaju koristi 
sve 3plus obitelji u Hrvatskoj, a 
naravno i naši članovi. S druge 
strane, svi članovi udruge Obite-
lji 3plus imaju i konkretne izrav-
ne pogodnosti kojima se mogu 
koristiti odmah nakon učlanje-
nja. Ponajprije se to odnosi na 
obiteljsku karticu, koju auto-
matizmom dobivaju svi redovi-
ti članovi, a s pomoću koje mo-
gu ostvarivati posebne popuste i 
pogodnosti kod niza poduzeća u 
Hrvatskoj. Naši članovi mogu su-
djelovati i na raznim događajima 
u organizaciji udruge – od edu-
kativnih radionica, izleta i orga-
niziranih druženja. I ono što je 
možda i najvažnije, članstvom u 
udruzi Obitelji 3plus naši člano-
vi bitno pridonose aktivnostima 
za kvalitetniji život 3plus obitelji 
u Hrvatskoj.

UDRUGA OBITELJI 
3PLUS KONTINUIRANO 
RASTE

 l Gdje imate najviše obitelji s 
troje i više djece? Koliko imate 
članova s područja Vukovar-
sko-srijemske županije? Što je 
sa Županjom?

Udruga obitelji 3plus kontinuira-
no raste po broju članova i po-
četkom prosinca 2020. u član-
stvo je primljena tisućita obitelj. 
Mi smo nacionalno prisutna 
udruga pa su zato i naši člano-
vi iz doslovno svih hrvatskih žu-
panija. Najviše članova imamo 
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 l AFIRMATIVNO DRUŠTVENO OKRUŽENJE 
Zauzimanje za društveno okruženje koje će prepoznati 
i podupirati obitelji 3plus kao jednog od važnih nosite-
lja sveobuhvatnog razvoja i budućnosti društv

 l POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA 
Poboljšanje kvalitete života obitelji 3plus zauzimanjem 
za javne i privatne beneficije te smanjenje društvenih i 
financijskih prepreka kako bi se olakšalo obiteljima da 
se odluče imati više djece

 l DRUŠTVENA ODGOVORNOST 
Poticanje poslovnih subjekata na povećanu društvenu 
odgovornost prema obiteljima 3plus te zauzimanje za 
učinkovitije usklađivanje profesionalnog i obiteljskog 
života

 l JAVNA POLITIKA 
Unaprjeđivanje zakonodavnog, institucionalnog, finan-
cijskog i strateškog okvira u korist obitelji s troje ili više 
djece

 l ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA 
Promicanje znanstvenih istraživanja o različitim aspek-
tima života obitelji 3plus pridonoseći tako razumijeva-
nju posebnih interesa i potreba obitelji 3plus.

 l INFORMIRANJE I POVEZIVANJE 
Pružanje informacija važnih za obitelji 3plus te njiho-
vo povezivanje s ciljem međusobne podrške i pomoći te 
poticanje međugeneracijske solidarnost.

 l OSNAŽIVANJE OBITELJI 
Osnaživanje obitelji u preuzimanju aktivne i odgovorne 
uloge u društvenom i javnom životu te poticanje cjelo-
životnog učenja sa svrhom unaprjeđivanja znanja i vje-
ština članova obitelji 3plus

 l PREDSTAVLJANJE I UMREŽAVANJE 
Biti reprezentativni predstavnik obitelji s troje ili više 
djece u Republici Hrvatskoj te surađivati s udrugama i 
ostalim organizacijama koje imaju iste ili slične ciljeve

iz Grada Zagreba, a po brojnosti 
slijede Splitsko-dalmatinska, Va-
raždinska, Primorsko-goranska 
županija, Istarska i Osječko-ba-
ranjska županija. S područja 
Vukovarsko-srijemske županije 
najviše članova imamo iz Vinko-
vaca i Vukovara, a imamo i čla-
nove iz Bošnjaka, Cerića, Cer-
ne, Gradišta, Ivankova, Nuštra, 
Tovarnika, Vođinaca i Vrbanje. 
Jako sam sretan što odnedavno 
imamo i prve članove iz Župa-
nje, a koristim priliku da i ovim 
putem pozovem sve 3plus obi-
telji iz županjskog kraja da nam 
se pridruže i da nam pomognu 
stvarati bolje okruženje za 3plus 
obitelji. Pristupnica za učlanje-
nje dostupna je na mrežnim 
stranicama udruge: www.obite-
lji3plus.hr.

 l Europska konfederacija ve-
likih obitelji proglasila je krč-
ku obitelj Toljanić, koja ima 12 
djece Europskom velikom obi-
telji 2020. godine. Obitelj To-
ljanić je za to veliko priznanje 
nominirala udruga Obitelji 
3plus. To je vrijedno priznanje, 
što znači obitelji i vašoj udruzi?

U udruzi Obitelji 3plus ponosni 
smo što je u velikoj konkurenciji 
upravo obitelj koju smo nomini-
rali i pobijedila, i to na europskoj 
razini. Priznanje obitelji Tolja-
nić veliko je priznanje i radost 
za nas u udruzi Obitelji 3plus jer 
je jedan od glavnih ciljeva našeg 
djelovanja pokazati ljepotu živo-
ta u velikim obiteljima. Obitelj 
Toljanić, Europska velika obi-
telj 2020. godine, živi istinske 
obiteljske vrijednosti i pokazuje 
kako obiteljsko zajedništvo mo-
že nadići i najteže životne situa-
cije. Puno možemo naučiti od te 
obitelji, posebno od mame Kata-
rine, o čemu je ovih dana progo-
vorila u nizu intervjua za mno-
ge hrvatske medije. Ponosni smo 
što je ta nagrada prvi put dodije-
ljena obitelji iz Hrvatske jer nam 
je to velik poticaj za daljnje ak-
tivnosti naše udruge usmjerene 
na poboljšanje kvalitete života 
obitelji u Hrvatskoj, a posebno 
onih s troje ili više djece.

 l Koje projekte provodite?

Najprepoznatljiviji projekt udru-
ge Obitelji 3plus je Obiteljska 
kartica, u okviru koje svim 3plus 
obiteljima koje su članovi udru-
ge partneri projekta omoguću-
ju povoljniju kupnju svojih proi-
zvoda i/ili usluge. U taj je projekt 
uključeno već više od 70 podu-
zeća, a odnedavno i HEP Opskr-
ba, čime je omogućena niža ci-
jena struje za članove udruge 
Obitelji 3plus. Popis svih par-
tnerskih poduzeća i pripadaju-
ćih pogodnosti dostupan je na 
stranici https://obitelji3plus.hr/
obiteljska-kartica.
Jedan od aktualnih projekata ko-
ji provodimo je edukacija o di-
gitalnoj pismenosti za djecu iz 
3plus obitelji, pod nazivom „Jed-
nake (digitalne) prilike za sve”. 
Cilj tog projekta, koji ostvaruje-
mo u suradnji s udrugom Profe-
sionalna mreža žena i muškara-
ca Hrvatske („PWMN Zagreb”) 
i uz podršku nekoliko korpora-
tivnih partnera, jest omogućiti 
da osnovnoškolska djeca u Hr-
vatskoj imaju iste (digitalne) pri-
like za školski i životni uspjeh. 
O svim našim drugim projekti-
ma više informacija dostupno 
je na mrežnim stranicama udru-
ge, a naša nastojanja za dobro-
bit 3plus obitelji prepoznata su i 
na međunarodnoj razini, na te-
melju čega smo primljeni u pu-
nopravno članstvo Europske 
konfederacije velikih obitelji – 
ELFAC.

 l Prema vašem mišljenju – do-
nosi li život u obitelji s više dje-
ce prednosti?

Svaka obitelj ima svoju priču, i 
svaka je obitelj na svoj način vri-
jedna. U udruzi Obitelji 3plus 
nikada nismo smatrali kako je 
obitelj s više djece vrjednija od 
obitelji s jednim djetetom ili s 
dvoje djece. Naposljetku, put 
prema velikoj obitelji počinje 
upravo s prvim djetetom. Zato 
nam je izuzetno drago što naš 
rad, bilo kroz podupiruće član-
stvo bilo osobnim donacijama, 
podupiru i obitelji s manje od 
troje djece. Život u velikoj obite-
lji svakako je puno dinamičniji i 
zahtjevniji u financijskom, orga-
nizacijskom i logističkom smi-

slu. 3plus roditelji u pravilu su 
razapeti između svojih poslov-
nih i mnogih obiteljskih obveza 
i u svemu tome ponekad je jako 
teško naći vremena za sebe. 
Međutim, puna kuća djece zna-
či i dinamiku i pregršt zanimlji-
vosti, jako puno odnosa i pravih 
malih životnih škola u kojima 
se naša djeca uče suživotu u za-
jednici, u kojoj su resursi često 
oskudni. Ipak, najvažniji resurs 
za kvalitetan život u obitelji je 
ljubav i pažnja prema drugima, 
a u 3plus obiteljima baš zbog 
mnogih odnosa postoje bezbroj-
ne situacije za „treniranje“ upra-
vo tih resursa ili, bolje rečeno – 
vrlina.

 l Godina koja se bliži kraju 
bila je izuzetno teška, obilježe-
na pandemijom COVID-19. Ka-
ko su se u tim uvjetima i okol-
nostima prilagodile višečlane 
obitelji?

Godina 2020. teška je i zahtjev-
na u svim područjima, i gotovo 
da nema osobe koja na neki na-
čin nije bila pogođena pandemi-
jom COVID-19. U medijskom pro-
storu najčešće se apostrofiraju 
implikacije na zdravlje ljudi i op-

ćenito na zdravstveni sustav te 
posljedice koje koronakriza ima 
na gospodarstvo. Međutim, ko-
ronakrizu na svojim leđima osje-
ćaju i sve obitelji, posebno one 
s manjom djecom, to više što 
se način života obitelji u novo-
nastalim okolnostima drastično 
promijenio. 
Školovanje na daljinu, nedo-
statak adekvatne informatičke 
opreme, kao i odgovarajućih di-
gitalnih vještina, organizacija 
prehrane na nov način ( jer sada 
su djeca cijeli dan kod kuće i za 
njih treba pripremiti podosta 
obroka dnevno), povećani život-
ni troškovi, u pravilu smanjeni 
kućni proračuni, veća zabrinu-
tost za budućnost – samo su neki 
od parametara koji izravno utje-
ču na obitelji. U udruzi Obitelji 
3plus smatramo kako je potreb-
no dio mjera usmjeriti izravno 
obiteljima s djecom, a osobito 
obiteljima s troje ili više djece, te 
vidljivo pomoći obiteljima da se 
lakše nose s krizom. Pretpostav-
ka da su se sve obitelji nekako 
snašle jednostavno ne stoji i ako 
je obitelj doista temelj društva, 
onda je važno da se o obiteljima 
sustavno vodi briga, a posebno u 
teškim vremenima.


	24
	25

