UDRUGA OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE
DRUGA
GODINA
DJELOVANJA

GODIŠNJE
IZVJEŠĆE
O RADU
Što smo ostvarili za obitelji u 2019. godini?

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.

OBITELJ JE VAŽAN TEMELJ
ZA SVE IZAZOVE U ŽIVOTU

Svi se raznježimo u susretu s malim djetetom jer dijete uvijek zna
izmamiti osmijeh, probuditi sjećanja i potaknuti nas da barem malo
i mi opet postanemo – djeca. Ipak, suvremeni način života djecu sve
više gura u stranu pa smo umjesto na njih prečesto više usmjereni na
plaćanje računa, otplatu kredita ili na zahtjeve vlastite poslovne
karijere. Našim radom i aktivnostima želimo ohrabriti obitelji da što
bolje poslože prioritete i da ne zaborave kako su upravo djeca, budući
mladi ljudi, najbolje mjesto za ulaganje koje obitelj može imati.
Dragi roditelji, vi ste naši heroji! Dragi poslodavci, 3plus mame i tate
najčešće su dobro organizirani i izrazito produktivni radnici (a i nisu
često na bolovanju :o)! Draga zajednico, pozivamo te na proaktivno
sudjelovanje u ostvarenju naše misije!
Vjerujemo da zalaganjem, znanjem, pozitivnim stavovima i pogledom
prema jasno definiranim ciljevima možemo zaobići sve prepreke koje
stoje na putu budućnosti Lijepe naše. Uz vašu pomoć i zajedno s
vama i dalje ćemo ponavljati kako je obitelj važan temelj za sve
izazove u životu, a na dobrom temelju uvijek se isplati graditi.
Upravni odbor udruge Obitelji 3plus
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KOGA ZASTUPAMO?

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.

112.830
OBITELJI S
TROJE ILI VIŠE
DJECE
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REDOVNI ČLANOVI
TEMELJ SU NAŠE UDRUGE

Zajednički stvarajmo
afirmativno društveno
okruženje koje će prepoznati
i podupirati 3plus obitelji
kao važne nositelje razvoja
i budućnosti društva.

Veseli nas svakodnevni rast našeg članstva i umrežavanje
3plus obitelji u Hrvatskoj. Time se ostvaruje i jedan
od naših ciljeva – da postanemo reprezentativni
predstavnik obitelji s troje ili više djece u Hrvatskoj.

REDOVNI ČLANOVI NA DAN 31.12.2019.
BROJ UČLANJENIH 3PLUS OBITELJI
UKUPNO ČLANOVA (RODITELJA)

544
1067

BROJ 3PLUS OBITELJI UČLANJENIH
U UDRUGU Obitelji 3plus
600
500
400

UKUPNO SVIH ČLANOVA OBITELJI

3195

300
200
100
0
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31.12.2018.

31.12.2019.

ZAŠTO POSTATI ČLAN?

UČLANITE SE!
Ako skrbite za troje ili više
djece do 27 godina starosti,
pozivamo Vas da postanete
redovni član udruge
Obitelji 3plus.

O BITELJSKA KARTICA omogućit će vam obiteljske uštede
B ITNO ćete doprinositi aktivnostima za veća prava obitelji
I MAT ćete priliku povezati se s ostalim 3plus obiteljima
T REBAMO vašu podršku kako bismo zajedno stvarali bolje uvjete života za 3plus obitelji
E NTUZIJAZAM za promicanje obiteljskih vrijednosti dijelit ćete s ostalim članovima Udruge
LJ EPOTU života u velikim obiteljima moći ćete svjedočiti kroz aktivnosti Udruge
I NSPIRIRAT ćete ostale obitelji i pojedince za podršku obiteljima
s troje ili više djece i razumijevanje života u velikim obiteljima
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REDOVNI ČLANOVI
TEMELJ SU NAŠE UDRUGE

"Život, najveći i najsavršeniji
dar, budi iz dana u dan u meni
osjećaje koji me izgrađuju, oblikuju,
motiviraju, a istovremeno stvaraju
novu ljestvicu prioriteta. Udruga Obitelji
3plus nas povezuje kako bi okupljeni
mogli djelovati u zaštiti i promidžbi
pravih vrijednosti te živjeti puninu i
svrhu svoje svakodnevice."
(Manuela G.)
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"Kao otac šestero djece
zahvalan sam inicijatorima i
idejnim pokretačima udruge Obitelji
3plus na entuzijazmu i neumornoj brizi
za nas velike obitelji. Na taj se način
osjećamo povezani s ljudima koji imaju
slične ili jednake vrijednosti u životu. S
druge strane, lijepo je znati da ima
onih koji vode brigu i trude se olakšati
nam svakodnevicu i u financijskom
smislu, posebno u ovim teškim
vremenima." (Petar Č.)

HVALA NAŠIM
PODUPIRUĆIM ČLANOVIMA

"Djeca su najljepši
ures svijeta. I nema mi
ljepšeg od pogleda na sretnu
i razigranu mnogobrojnu
obitelj. Eto zato volim
Obitelji 3plus."
(Dinka B.)

NAŠE DJELOVANJE USMJERENO JE BOLJITKU
CIJELOG DRUŠTVA I ZATO NAM JE IZUZETNO
VAŽNO DA TO PREPOZNAJU I ONI KOJI (JOŠ)
NE ŽIVE 3PLUS STVARNOST. NAŠI PODUPIRUĆI
ČLANOVI PRAVI SU NAM VJETAR U LEĐA, NA
ČEMU SMO IM BESKRAJNO ZAHVALNI.

"Bez obitelji i djece
neće biti ni naše domovine
Hrvatske. Stoga su višečlane obitelji
dragocjenost o kojoj bismo svi trebali
skrbiti, a udruga Obitelji 3plus sustavno
brine o višečlanim obiteljima kroz cijeli
niz vrijednih aktivnosti i konkretnih
projekata. Doista smo ponosni
na to da podržavamo ovu
Udrugu i sve njene projekte."
(Sonja i Mislav G.)
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NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

U drugoj godini našeg djelovanja realizirali smo
niz aktivnosti usmjerenih na dobrobit obitelji s
djecom. Tako smo, između ostaloga, redovitom
prisutnošću u medijskom prostoru kontinuirano
predstavljali djelovanje udruge Obitelji 3plus, ali
i osvješćivali javnost o specifičnim interesima i
potrebama 3plus obitelji. Uspješno smo proveli
proces strateškog planiranja u kojem smo
definirali strateške smjernice, glavne ciljeve,
planirane aktivnosti i projekte te očekivane
rezultate za naredno razdoblje. Angažirali smo
se na prijavama nekoliko lokalnih, nacionalnih i
europskih projekata koji bi dugoročno trebali
koristiti svim 3plus obiteljima, a prve smo
projekte već i dobili. Napokon, kontinuiranim
povećanjem broja članova, simpatizera i
podupiratelja #obitelji3plus postaje sve
prepoznatljiviji brend.
U nastavku posebno ističemo nekoliko
najznačajnijih aktivnosti i događaja po kojima
ćemo pamtiti našu drugu godinu djelovanja.
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postaje sve
prepoznatljiviji brend

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

OJAČALI SMO PROJEKT
OBITELJSKA KARTICA U
KOJI JE DO SADA UKLJUČENO
VIŠE OD 60 PODUZEĆA

"U Udrugu sam se
učlanila jer podržavam ciljeve
kojima se bavi i želja mi je da ovo
društvo postane afirmativno prema
obiteljima s većim brojem članova. Po
učlanjenju sam se bolje upoznala i s
projektom Obiteljske kartice, koju
rado koristim i do sada sam
ostvarila brojne uštede na
taj način." (Ivana D.)

Povećali smo broj partnerskih poduzeća
u projektu Obiteljska kartica, kojeg i dalje
razvijamo s ciljem da našim 3plus
članovima omogućimo povoljniji pristup
proizvodima i uslugama koji su im potrebni.
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OBITELJSKA KARTICA

HVALA NAŠIM
PARTNERIMA!

A1
ADRIA OIL
ALPHA-M
Arhitektonski ured SISTEM DVA
BABY CENTER
BF PARKETI
BIOVITALIS
BONENO
BTravel turistička agencija
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POSEBNE PONUDE SVIH NAŠIH
PARTNERA MOŽETE PRONAĆI NA

obitelji3plus.hr/obiteljska-kartica

Centar PROVENTUS
CITROËN
CRNO ZLATO
CROATA
CrossFit Split
DALMACIJANA
DENTAL CENTAR ČES
DIAS TRAVEL
ĐURĐEK logopedski kabinet
EdukaCentar
EDukOS - CENTAR INSTRUKCIJA
EKO-BUTIK
EVENIO
Family hotel AMARIN
Frizerski salon DORIS
FRODDO
GHETALDUS OPTIKA
Grebengradska MEDNA HIŽA
Gumiimpex-GRP
HD CREATIVE frizetski salon
HOBI CENTAR
HOLSPICO
Igraonica PIKULA
JADRAN ČARAPE
Kabinet BASELINE
Kamp POLARI

!!!

MIKAEL, obrt za poduku
Mobitel shop BOBO
MURA PEHNEC
NOVE IGRE
OD SRCA SRCU, proizvodnja uspomena
OFTALMOLOŠKA POLIKLINIKA dr. BALOG
Optika OPTIKON
Optika VISUAL
Optika5
ORAMA foto i video usluge
Ordinacija dentalne med. dr Marko Kravar
Ordinacija dentalne medicine LIPKOVAC
Pekara DUBRAVICA
PEUGEOT
Pizzeria & spaghetteria TERRAZZA MIHITA
POLIKLINIKA PERIĆ-STANIČIĆ
Postolar CIPELIĆ
Reci R logopedski kabinet
Rent-a-kombi GLOBUS
Restoran LA PALOMA
Studio ALLURE
Studio ljepote MARITA
SVIJET PRIRODE
ŠKOLSKA KNJIGA
Terme SVETI MARTIN
TRCZ AUTOMOBILI

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

ARTIKULIRALI
SMO I UPUTILI
ZAHTJEVE I
PRIJEDLOGE ZA
POBOLJŠANJE
OBITELJSKIH
POLITIKA
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Tijekom 2019. godine u više smo navrata nastojali dati
doprinos unaprjeđenju zakonodavnog, institucionalnog,
financijskog i strateškog okvira u korist obitelji s troje ili više
djece. Sudjelovali smo u nekoliko javnih rasprava te smo
objavili nekoliko priopćenja za javnost vezano uz teme koje
su od izrazitog interesa 3plus obiteljima. Dodatno, na nekoliko
sastanaka s predstavnicima izvršne vlasti jasno smo artikulirali
prijedloge za unaprjeđenje obiteljske politike. Posebno ističemo
konstruktivne sastanke koji su na našu inicijativu održani s
ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te
s pomoćnikom ministra financija, kojima smo uputili konkretne
prijedloge za unaprjeđenje obiteljskih politika u Hrvatskoj.

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

STALNOM MEDIJSKOM PRISUTNOŠĆU
PROMOVIRAMO OBITELJ KAO
TEMELJNU STANICU DRUŠTVA
Kontinuirano smo osvještavali javnost o potrebama, specifičnostima,
ali i pozitivnim primjerima života u 3plus obitelji, obogaćujući medijski
prostor naših televizijskih, radijskih i novinskih kuća, kao i Internet
portala. Čestim gostovanjima predstavnika udruge Obitelji 3plus u
medijima dodatno smo ojačali naš brend i povećali prepoznatljivost,
te smo postali relevantni sugovornik za obiteljske teme.
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"Udruga Obitelji 3plus
se svojim djelovanjem u društvu
očituje kao snaga koja potencira
pitanja i traži rješenja koja se tiču
brojnih ljudi koji žive u višečlanim
obiteljskim zajednicama. Zahvalni smo
na sve češćoj prisutnosti naših članova
u medijima, koji progovaraju o
svemu što se tiče obiteljskog
načina života." (Silvija S.)

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI
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NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI
Želite
postati manekeni
Obitelji 3plus?
Javite nam se na
info@obitelji3plus.hr :)

KONTINUIRANO
OBJAVLJUJEMO
POZITIVNE 3PLUS
OBITELJSKE PRIČE
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Naši članovi spremno se odazivaju na naše pozive kako bi
putem raznih medija podijelili svoje svakodnevne životne
situacije i iskustva s drugim čitateljima i gledateljima. Svjesni
da iskustvo obitelji, a posebno one s više djece, pozitivno
djeluje na društvo, i dalje ćemo poticati naše članove da s
drugima podijele svoje životne priče te da jedni drugima
budemo poticaj u življenju naše 3plus svakodnevice.

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

ZAGOVARALI
SMO 3PLUS
OBITELJI NA
EUROPSKOJ
RAZINI
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"Bez udruge
Obitelji 3plus moj glas
ne bi stizao do onih koji
mogu nešto mijenjati na
bolje. Zahvalan sam Udruzi
i podržavam njen rad te
potičem i druge 3plus
obitelji da se učlane."
(Goran B.)

Aktivno smo sudjelovali u radu Europske konfederacije
velikih obitelji – ELFAC-a, doprinoseći promoviranju 3plus
obitelji i na europskoj razini. Osim redovitih kontakata s
čelnicima i drugim članicama ELFAC-a, sudjelovali smo na
prvoj Europskoj konvenciji gradova prijatelja obitelji održanoj
u Bruxellesu 19. studenoga. U Bruxellesu je 20. studenoga
održana Glavna skupština ELFAC-a, koju čine izabrani
predstavnici svih članica ELFAC-a, a udrugu Obitelji 3plus
predstavljao je naš predsjednik dr. sc. Ivan Malbašić.

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

ODRŽALI SMO
NAŠU PRVU
JAVNU TRIBINU

"Drago mi je što
postoji udruga Obitelji
3plus koja nas sve
podsjeća na najvažnije
zanimanje na svijetu:
biti mama i biti tata."
(Ana J.)
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U Dubrovniku smo 18. listopada održali javnu tribinu pod
nazivom „ŽIVOT U VELIKOJ OBITELJI: izazovi, koristi i
dobrobiti za pojedinca i društvo”. Javna tribina održana je
s ciljem podizanja svijesti u društvu kako je život u velikoj
obitelji zahtjevan, ali i višestruko koristan za pojedince i
cijelo društvo. Nastojat ćemo u našem djelovanju imati
čim više javnih tribina u različitim mjestima diljem
Hrvatske s ciljem promoviranja obitelji kao temeljne
stanice i djecom kao najvećim blagom društva.

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI
IZRADILI SMO
MOBILNU APLIKACIJU
OBITELJI 3PLUS ZA
NAŠE ČLANOVE

"Suprugu i meni
su naših šestero djece
veliko veselje i vrijednost. Jako
nam je drago da udruga Obitelji
3plus okuplja obitelji poput naše,
čini nas vidljivijima u društvu,
osluškuje naše potrebe te
nam konkretno pomaže
u našoj svakodnevici."
(Lidija I.)
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Za naše redovne članove razvili smo besplatnu mobilnu
aplikaciju Obitelji 3plus koja je dostupna za preuzimanje za
Android i iOS uređaje. Mobilna aplikacija znatno olakšava
upotrebu Obiteljske kartice te nudi i druge mogućnosti, poput
brzog pretraživanja partnerskih poduzeća kod kojih redovni
članovi mogu ostvarivati pogodnosti. Koristeći mobilnu
aplikaciju naši članovi mogu biti u tijeku s događanjima
u Udruzi, a i podaci članova obitelji sada su na dohvat ruke!
(Koliko ste puta samo tražili OIB nekog člana vaše obitelji?)

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI
DRUŠTVENO ODGOVORNA
PODUZEĆA PREPOZNALA
SU NAŠA NASTOJANJA
ZA DOBROBIT OBITELJI
Naš rad su donacijama i na razne druge
načine poduprla i društveno odgovorna
poduzeća te nam tako znatno olakšali
djelovanje. Zahvalni smo i sretni što sve
veći broj gospodarstvenika podupire
naš rad. HVALA VAM!
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NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

ORGANIZIRALI
SMO PRVO
DRUŽENJE
ČLANOVA U
TERMAMA
SVETI MARTIN
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Od 14. do 16. lipnja
organizirali smo prvo
druženje članova Udruge u
Termama Sveti Martin. Bila
je ovo izvrsna prilika da se
članovi Udruge upoznaju,
međusobno podruže te u
veselom društvu obilježe
završetak školske godine
svojih školaraca. Veselimo
se idućim susretima koje
ćemo nastojati organizirati
diljem Hrvatske!

"Zahvaljujući udruzi
Obitelji 3plus proveli smo
nezaboravan vikend u toplicama
Sveti Martin na Muri i tako na najljepši
mogući način obilježili završetak školske
godine! :) Pored kupanja i vodenih radosti na
bazenima, vrhunske hrane te dobro osmišljenih
izleta, posebno bogatstvo bilo je međusobno
upoznavanje i druženje mnogobrojne
djece. Ne prođe mjesec, a da me djeca
ne pitaju: 'Tata, kad ćemo opet
ići s Udrugom u Sv. Martin?'"
(Tomislav V.)

RAD UPRAVNOG ODBORA
UDRUGE U 2019. GODINI

"Impresionirana sam
vodstvom Udruge jer su to ljudi
koji imaju svoj posao, svoju karijeru,
angažirani su oko svojih velikih obitelji
i još nesebično dijele svoje vrijeme i
sposobnosti djelujući u Udruzi kako bi
poboljšali kvalitetu života mnogima.
Udruga Obitelji 3plus njeguje trajne i
neprolazne vrijednosti čovječanstva
i na tom sam im zahvalna."
(Ivana P. Č.)
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Upravni odbor, kao glavno upravljačko tijelo Udruge,
zadužen je za čuvanje organizacijske misije te za upravljanje
svakodnevnim poslovanjem Udruge. Tijekom 2019. godine
Upravni odbor udruge Obitelji 3plus održao je ukupno 6
sjednica, no članovi Upravnog odbora u svakodnevnom su
kontaktu bilo putem telefona, e-maila, Vibera, Zooma… te
svojim volonterskim doprinosom upravljaju udrugom Obitelji
3plus s najvećom mogućom pažnjom. Upravni odbor i ovim
putem izražava svoju zahvalnost svim stručnim suradnicima
koji osiguravaju da ono što radimo bude na najvišoj mogućoj
razini profesionalnosti.

PRIHODI I RASHODI
U 2019. GODINI

PRIHODI U 2019. GODINI

RASHODI U 2019. GODINI

VRSTA PRIHODA

IZNOS U KN

VRSTA RASHODA

IZNOS U KN

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

28.100,00 kn

Bruto plaće i ostali rashodi za radnike

41.250,00 kn

Prihodi od donacija iz proračuna
Prihodi od trgovačkih društava
i ostalih pravnih osoba
Prihodi od građana i kućanstava
Prihodi od financijske imovine
(kamate i pozitivne tečajne razlike)

9.366,00 kn
33.500,00 kn

5.961,00 kn

1.000,00 kn

Ostalo prihodi

22.000,00 kn
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6.410,00 kn

Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa

16.646,00 kn

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

12.796,00 kn

1,00 kn

Vlastiti prihodi

UKUPNO PRIHODI

Doprinosi na plaće

99.928,00 KN

Rashodi za materijal, energiju
i uredski materijal

1.363,00 kn

Vlastiti Financijski i ostali nespomenuti
rashodi, bankarske usluge

3.055,00 kn

UKUPNO RASHODI

81.520,00 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!

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

Hvala Vam
na podršci!

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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I NE
ZABORAVITE:
GDJE DANAS
KUPUJU MAMA
I TATA, SUTRA
KUPUJU
I DJECA :)

Obitelj vam daje
oslonac da budete
ponosni i snažni.

www.obitelji3plus.hr

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

NAŠA JE VIZIJA DRUŠTVO
KOJE SE BRINE O OBITELJIMA,
A OSOBITO O OBITELJIMA
S TROJE ILI VIŠE DJECE.

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

