PRVA
GODINA
DJELOVANJA

UDRUGA
OBITELJI
S TROJE ILI
VIŠE DJECE

GODIŠNJE
IZVJEŠĆE
O RADU
Kako smo stvarali udrugu
Obitelji 3plus u 2018. godini?

Svrha Udruge je
promicanje, podrška,
zaštita i zastupanje
interesa obitelji s troje ili
više djece te osnaživanje
njihovog integriteta, jer su
kvalitetne i odgovorne
obitelji važan nositelj
razvoja društva.

ZAJEDNO STVARAMO BOLJU
BUDUĆNOST ZA NAŠU DJECU

Iza nas je prva godina djelovanja udruge Obitelji 3plus. Ideja
je napokon postala stvarnost i skupina obiteljskih entuzijasta
pokrenula je priču u kojoj su glavni akteri obitelji s djecom,
a posebno one obitelji s troje ili više djece.
Ono što nas uvijek i svaki dan iznova inspirira upravo su naša
djeca, jer nitko nije zabavniji, kreativniji i radosniji od njih.
Djeca su naša budućnost i baš zato naša briga o budućnosti
započinje upravo s našom djecom.
Zajedno smo zaplovili u obiteljsku 3plus avanturu. Učinit ćemo
sve što možemo kako bismo širili poruku da je obitelj prekrasna
stvarnost te ćemo nastojati i da naše djelovanje bude radosno,
poticajno i pozitivno. U tome nam je potrebna vaša pomoć i
podrška, a vjerujemo da ona neće izostati. Hvala vam na tome!
Upravni odbor udruge Obitelji 3plus
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KOGA ZASTUPAMO?

112.830
OBITELJI S
TROJE ILI VIŠE
DJECE

Jeste li znali da je u Hrvatskoj prema zadnjem
popisu stanovništva čak 112.830 obitelji s troje ili
više djece u kojima živi gotovo 600.000 članova?
Svojim djelovanjem želimo uklanjati prepreke koje
otežavaju svakodnevni život obiteljima s troje ili
više djece te podržati rast i razvoj takvih obitelji.
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PRVI I NAJHRABRIJI ČLANOVI

Počeli smo od nule, skroz ispočetka, bez
infrastrukture, bez financija, bez dobivenih
projekata, bez ikakvog zaleđa i sigurnosti. No
već u prvoj godini našeg djelovanja postali smo
bogati jer smo dobili povjerenje značajnog broja
3plus obitelji – naših prvih redovnih članova.
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Dragi 3plusovci, hvala
za vašu podršku. Naše
postojanje nema smisla
bez vas. Udruga Obitelji
3plus – to ste vi!!!

REDOVNI ČLANOVI NA DAN 31.12.2018.
BROJ UČLANJENIH 3PLUS OBITELJI

267

UKUPNO ČLANOVA (RODITELJA)

522

UKUPNO SVIH ČLANOVA OBITELJI

1534

DIO 3PLUS PRIČE SU I NAŠI
PODUPIRUĆI ČLANOVI

DRAGI NAŠI PODUPIRUĆI
ČLANOVI, SRETNI SMO ŠTO
NAS PODUPIRETE I HVALA VAM
ŠTO ZAJEDNO S NAMA GRADITE
BOLJU BUDUĆNOST ZA 3PLUS
OBITELJI U HRVATSKOJ.

U PODUPIRUĆE ČLANSTVO UDRUGE
OBITELJI 3PLUS MOGU PRISTUPITI SVI
ONI KOJI ŽELE PODRŽATI OSTVARENJE
NAŠIH CILJEVA I KOJI MOGU PRIDONIJETI
NAŠEM RADU I RAZVOJU, BILO U
FINANCIJSKOM, MATERIJALNOM,
STRUČNOM, PROMOTIVNOM ILI
NEKOM DRUGOM POGLEDU.

"Udrugu Obitelji 3plus
vodi grupa entuzijasta koja
se vrlo promišljeno zalaže za
boljitak hrvatskih obitelji. Osobito
je privlačan optimizam kojim
Udruga zrači. Nadamo se s
vremenom postati njezinim
punopravnim članovima. 😊"
(Ana Š.)
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NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2018. GODINI

U prvoj godini djelovanja bili smo u
znatnoj mjeri fokusirani na
osnivačke i formalne aktivnosti
koje prate osnutak svake
organizacije. Tako smo, između
ostaloga, okupili tim obiteljskih
entuzijasta koji nose cijeli projekt,
uspostavili smo suradnju s nizom
suradnika, izradili smo nekoliko
aplikacija i servisa koji podupiru
naše poslovne procese te smo
izradili prepoznatljivi vizualni
identitet i prve promidžbene
materijale. U nastavku ističemo
nekoliko najznačajnijih aktivnosti i
događaje po kojima ćemo pamtiti
našu prvu godinu djelovanja.
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"Vrlo je važno da
postoje ljudi koji odvajaju
vrijeme za interese višečlanih
obitelji jer ako takvih obitelji ne
bude, onda neće biti niti
svijetle budućnosti naše
domovine." (Josip M.)

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2018. GODINI

ODRŽALI SMO
OSNIVAČKU
SKUPŠTINU I TAKO
JE ROĐENA UDRUGA
OBITELJI 3PLUS
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U subotu 13. siječnja održana je osnivačka skupština udruge
Obitelji 3plus. Osnivačkoj skupštini prethodilo je okupljanje
obitelji iz različitih krajeva Hrvatske s troje ili više djece,
višemjesečno promišljanje o ciljevima i načinu djelovanja
Udruge, izrada Statuta Udruge te ostale pripremne radnje
neophodne za početak našeg formalnog djelovanja.
I da, bilo bi jaaako neobično da se osnivačka skupština udruge
kojoj su djeca u središtu pažnje održi bez glavnih aktera –
naše djece, tako da je to bio i pravi family building. :)

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2018. GODINI

POKRENULI
SMO MREŽNU
STRANICU,
DRUŠTVENE
MREŽE,
NEWSLETTER…
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Svjesni važnosti pravovremene i kvalitetne komunikacije,
izradili smo mrežnu stranicu s najvažnijim informacijama
o našem djelovanju. U ljetnim mjesecima pokrenuli smo
Facebook stranicu, a ubrzo nakon toga aktivirali smo i
druge društvene mreže (Twitter i Instagram) s ciljem da
budemo još bliži javnosti. Naposljetku, u prosincu smo
poslali i prvi broj našeg newslettera koji smo odlučili
pripremati na mjesečnoj bazi i distribuirati ga svim
našim članovima i zainteresiranoj javnosti kako bi
bili u tijeku s aktualnim zbivanjima u Udruzi.

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2018. GODINI

POSTALI SMO
ČLANICA
EUROPSKE
KONFEDERACIJE
VELIKIH OBITELJI

Ponosni smo što je 11. travnja udruga Obitelji 3plus
primljena u članstvo Europske konfederacije velikih obitelji
– ELFAC. Ova konfederacija osnovana je 2004. godine i
okuplja nacionalne udruge iz različitih europskih zemalja
koje zastupaju interese velikih obitelji.
ELFAC daje snažnu podršku našem radu pa su nas tako
ove godine posjetili i čelnici ove europske konfederacije.
Predsjednica ELFAC-a Maria Regina Maroncelli u
listopadu je boravila u dvodnevnom, a glavni tajnik
ELFAC-a Raúl Sánchez u studenomu u višednevnom
posjetu udruzi Obitelji 3plus.
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NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2018. GODINI
POKRENULI SMO PROJEKT
OBITELJSKA KARTICA I
POTPISALI PRVE UGOVORE S
PARTNERSKIM PODUZEĆIMA

"Iako su popusti
koje ostvarujemo korištenjem
Obiteljske kartice simpatična povlastica,
suprug i ja smo se učlanili zbog toga što
udruga Obitelji 3plus promiče obiteljske
vrijednosti i konkretno radi na promociji života
i pozitivnog imidža većih obitelji. Svojim
članstvom želimo podržati rad njenog
vodstva i potaknuti obitelji da se
ne boje imati više djece."
(Lucija M.)
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Jedan od naših ciljeva je poboljšanje kvalitete života
obitelji s troje ili više djece zalaganjem za javne i
privatne beneficije kako bi se obiteljima s više djece
umanjili svakodnevni životni troškovi. U tu svrhu
osmislili smo i pokrenuli projekt Obiteljska kartica.
Obiteljsku karticu automatizmom dobivaju sve
3plus obitelji učlanjene u našu Udrugu. U okviru
tog projekta, a u suradnji s partnerskim nacionalno
ili lokalno prisutnim poduzećima, redovni članovi
Udruge mogu ostvarivati različite popuste i
posebne pogodnosti iz različitih sektora djelatnosti
– od kupnje automobila, opreme za djecu ili
računala, do realizacije različitih usluga svih vrsta.

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2018. GODINI

NA
KONFERENCIJI
ZA MEDIJE
PREDSTAVILI
SMO OBITELJI
3PLUS JAVNOSTI
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U utorak 16. listopada na
konferenciji za medije službeno
smo javnosti predstavili našu
udrugu Obitelji 3plus. Tom
prilikom iznesene su i pojedinosti
o projektu Obiteljska kartica, koja
donosi značajne uštede velikim
obiteljima, te su predstavljeni prvi
korporativni partneri Udruge.
Od tada smo imali niz medijskih
nastupa na različitim televizijskim
i radijskim postajama te na
mnogim portalima.

"Drago mi
je da postoji udruga
Obitelji 3plus, da i roditeljima
i javnosti osvijesti dostojanstvo,
ljepotu i izazove današnjeg
roditeljstva." (Marko J.)

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2018. GODINI

USPOSTAVILI
SMO KONTAKTE
S INSTITUCIJAMA
KOJE UTJEČU NA
OBLIKOVANJE
OBITELJSKE
POLITIKE
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U organizaciji Vijeća mladih Predsjednice Republike 4. srpnja
održan je okrugli stol na temu „Biti mlad i ostati živjeti u
Hrvatskoj” na kojem je uz predsjednicu Republike Hrvatske
Kolindu Grabar-Kitarović sudjelovao i dr. sc. Ivan Malbašić,
predsjednik udruge Obitelji 3plus.
O našim aktivnostima upoznali smo i Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, čiji je
predstavnik bio i gost na našoj konferenciji za medije.
Održali smo sastanak s predstavnicima Grada Zagreba
na temu priključenja glavnog grada Hrvatske mreži
Europskih gradova prijatelja velikih obitelji.

RAD UPRAVNOG ODBORA
UDRUGE U 2018. GODINI

"U moru izvrnutih
vrijednosti, evo udruge koja
promiče jednu od temeljnih ljudskih i
društvenih vrijednosti – obitelj. Dobro je
dok još uvijek postoje ljudi koji prepoznaju
neprocjenjivu i nezamjenjivu važnost
obitelji. U udrugu Obitelji 3plus smo
se učlanili jer želimo i na ovaj način
biti dio zajednice i pokreta za
bolju i brojniju Hrvatsku."
(Suzana Dž.)

Upravni odbor je glavno upravljačko tijelo Udruge
koje osigurava provođenje odluka i zaključaka
Skupštine te čuva misiju Udruge i brine za realizaciju
svih zacrtanih planova i aktivnosti, upravljajući
svakodnevnim poslovanjem Udruge.
Upravni odbor udruge Obitelji 3plus je u 2018. godini
održao ukupno 13 sjednica.
Upravni odbor udruge Obitelji 3plus je, prije svega,
pravi tim obiteljskih entuzijasta koji 3plus stvarnost
žive u svojim domovima. :)
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PRIHODI I RASHODI
U 2018. GODINI

PRIHODI U 2018. GODINI

RASHODI U 2018. GODINI

VRSTA PRIHODA

IZNOS U KN

VRSTA RASHODA

IZNOS U KN

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

39.015,00 kn

Bruto plaće i ostali rashodi za radnike

26.300,00 kn

Prihodi od trgovačkih društava
i ostalih pravnih osoba

23.500,00 kn

Doprinosi na plaće

Prihodi od građana i kućanstava
UKUPNO PRIHODI

5.961,00 kn
67.915,00 KN

Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa

12.979,00 kn

Rashodi za usluge, telefon, zakup
prostora, promidžbu i informiranje

10.530,00 kn

Rashodi za materijal, energiju
i uredski materijal

8.085,00 kn

Financijski i ostali nespomenuti
rashodi, bankarske usluge

2.981,00 kn

UKUPNO RASHODI
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4.215,00 kn

65.090,00 KN

POZIVAMO VAS DA BUDETE
PODUPIRATELJ VELIKIH OBITELJI

KAKO DONIRATI?

Vjerujete li u
vrijednost i važnost
ovoga što radimo?
Poduprite obitelji
svojom donacijom,
sponzorstvom ili
partnerstvom!
Hvala Vam
na podršci!

Svoju donaciju možete uplatiti
na žiro-račun Udruge:
OBITELJI 3PLUS, 10000 Zagreb
IBAN: HR0323600001102677110
svrha uplate: Donacija.

KAKO POSTATI SPONZOR?
Budite naš sponzor i doprinesite stvaranju boljih uvjeta
života za obitelji u Hrvatskoj, a osobito onih s troje ili više
djece. Time ćete pokazati svoju društvenu odgovornost i
dati podršku obiteljima, a Vašu podršku i brend ćemo
promovirati putem naših aktivnosti. Javite nam se na
info@obitelji3plus.hr.

KAKO SE UKLJUČITI U PROJEKT
OBITELJSKA KARTICA?
Postanite partner u projektu Obiteljska kartica – jedinog
projekta u Hrvatskoj koji izravno pomaže obiteljima s troje
ili više djece, kako biste omogućili da svakodnevnica tih
obitelji bude lakša i veselija upravo zahvaljujući Vašoj
podršci. Javite nam se na info@obitelji3plus.hr.
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Obitelj je prirodna i osnovna
društvena jedinica i ima pravo
na zaštitu društva i države.
OPĆA DEKLARACIJA O
LJUDSKIM PRAVIMA UN-A

www.obitelji3plus.hr

Sve najvažnije
informacije o našim
aktivnostima čitajte na
www.obitelji3plus.hr

KVALITETNE, SRETNE I OSTVARENE
OBITELJI, A NA POSEBAN NAČIN
OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE,
KOJE SU TEMELJ I PONOS
PROSPERITETNOG DRUŠTVA!

PUNI NAZIV UDRUGE
Udruga obitelji s troje ili više djece
E-MAIL
info@obitelji3plus.hr
PRATITE NAS NA

