TREĆA
GODINA
DJELOVANJA

UDRUGA
OBITELJI
S TROJE ILI
VIŠE DJECE

GODIŠNJE
IZVJEŠĆE
O RADU
Kako smo promovirali obitelji
u 2020. 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.

SVI RODITELJI S DJECOM SU HEROJI

Kakva godina je iza nas! Pandemija COVID-19 zatvorila je cijeli svijet, a
Hrvatsku su dodatno pogodili i razorni potresi. No godina je to u kojoj smo
otkrili i da je naše društvo puno heroja. Heroji su svi koji su uspjeli
„preživjeti“ takvu godinu, a posebni su heroji sve super-mame i super-tate
koji su preko noći postali učitelji i profesori, liječnici, psiholozi, pa čak i znalci
o potresima, građevini i statici, te još možda i pomagali drugima u nevolji.
Dragi roditelji, ponosni smo na svakog od Vas! Na svaku skrivenu suzu,
progutanu knedlu i zadnjim atomima snage izvučen osmijeh kojim svojim
ukućanima i zajednici pokazujete veliku unutarnju snagu i glasno vičete:
MOŽE SE! I mi vjerujemo da se može. Ne odustajemo u naglašavanju
važnosti OBITELJI u zajednici, u traženjima da se dugoročne strategije
u svim segmentima društva prilagode upravo prepoznavanju najboljeg
ulaganja u budućnost, a to su naša djeca.
Kažu da su prve tri najvažnije. I evo nas, zajedno s vama uplovljavamo u
nove avanture i ljepote kojima smo svakodnevno okruženi (uz napomenu
da to obvezno uključuje i neprospavane noći :). Veselimo se novim
izazovima koje ćemo uz vašu podršku lakše svladavati u budućnosti.
Upravni odbor udruge Obitelji 3plus
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KOGA ZASTUPAMO?

112.830
OBITELJI S
TROJE ILI VIŠE
DJECE
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Jeste li znali da
je u Hrvatskoj prema
zadnjem popisu stanovništva
registrirano čak 112.830 obitelji s troje
ili više djece u kojima živi gotovo 600.000
članova? Svojim djelovanjem želimo
pomoći umanjiti izazove s kojima se
obitelji s troje ili više djece susreću
u svakodnevnom životu te
potaknuti daljnji rast broja
takvih obitelji.

REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE

Jedan od naših ciljeva je umrežavanje 3plus obitelji u
Hrvatskoj, jer vjerujemo da su velike obitelji važan nositelj
razvoja i budućnosti društva. Učlanjenjem u udrugu Obitelji
3plus postajete dio velike i važne zajednice koja kroz svoje
djelovanje postaje „glasnogovornik“ obitelji s troje ili više
djece i zagovornik pozitivnog demografskog trenda.

Veseli nas
svakodnevni
rast našeg članstva
i umrežavanje
3plus obitelji u
Hrvatskoj.
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REDOVNI ČLANOVI NA DAN 31.12.2020.
BROJ UČLANJENIH 3PLUS OBITELJI

1039

UKUPNO ČLANOVA (RODITELJA)

2021

UKUPNO SVIH ČLANOVA OBITELJI

6081

BROJ 3PLUS OBITELJI UČLANJENIH
U UDRUGU OBITELJI 3PLUS
31.12.2018.

267 OBITELJI

31.12.2019.

544 OBITELJI

31.12.2020.

1.039 OBITELJI

REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE

Kontinuiranim
povećanjem broja članova,
simpatizera i podupiratelja,
udruga Obitelji 3plus postaje
sve prepoznatljiviji brend što
pokazuje i činjenica da smo
prešli broj od 1.000
učlanjenih obitelji.

UDRUGA
OBITELJI 3PLUS
JE PREŠLA BROJ OD
1000 UČLANJENIH
OBITELJI

Pronađite svoju
točkicu na mapi :)

ČLANOVI
UDRUGE PO
GRADU/OPĆINI
STANOVANJA
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„Kada sam čula
za ovu Udrugu, izuzetno
sam se razveselila što je pokrenuta
inicijativa koja podržava obitelji s više djece
koja zaista sluša potrebe takvih obitelji i na
konkretan način im pokušava pomoći. Nedavno
sam pročitala da odgojiti dijete uopće nije
teško, samo trebate prvo odgojiti sebe i to je
ono što bih željela poručiti svakoj obitelji koja
se odluči imati djecu. Samo bez straha,
sve se uglavnom odvija svojim tijekom,
onako kako zapravo mora biti.“
(Renata Podhraški)

REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE
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Lijepo je znati
da kao roditelj troje ili više
djece možeš postati član udruge
Obitelji 3plus te na organiziran način dijeliti
radosti života u većoj obitelji. Zahvalan sam na
aktivnostima Udruge koja svojom prisutnošću u
društvenom životu Lijepe naše predstavlja
autentičan glas svih obitelji koje za svoju djecu
želje bolju, ljepšu i pravedniju budućnost. Pri tome
Udruga zahvaljujući projektima poput Obiteljske
kartice svojim članovima omogućuje i
materijalnu podršku kroz uštede kod
velikog broja partnerskih poduzeća.
(Mateja i Kristijan G.)

ZAŠTO POSTATI ČLAN?

UČLANITE SE!

O
B
I
T
E
LJ
I
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BITELJSKA KARTICA omogućit će vam obiteljske uštede
ITNO ćete doprinositi aktivnostima za veća prava obitelji

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

MAT ćete priliku povezati se s ostalim 3plus obiteljima
REBAMO vašu podršku kako bismo zajedno stvarali bolje uvjete života za 3plus obitelji
NTUZIJAZAM za promicanje obiteljskih vrijednosti dijelit ćete s ostalim članovima Udruge
EPOTU života u velikim obiteljima moći ćete svjedočiti kroz aktivnosti Udruge
NSPIRIRAT ćete ostale obitelji i pojedince za podršku obiteljima
s troje ili više djece i razumijevanje života u velikim obiteljima

PODUPIRUĆI ČLANOVI DOKAZ SU DA JE ONO
ŠTO RADIMO VAŽNO ZA CIJELO DRUŠTVO

U PODUPIRUĆE ČLANSTVO
UDRUGE OBITELJI 3PLUS
MOGU PRISTUPITI SVI ONI
KOJI ŽELE PODRŽATI
OSTVARENJE CILJEVA
UDRUGE I KOJI PREPOZNAJU
VAŽNOST OBITELJI I DJECE U
DRUŠTVU. NAŠI PODUPIRUĆI
ČLANOVI PRAVI SU NAM
VJETAR U LEĐA, NA ČEMU
SMO IM BESKRAJNO
ZAHVALNI, BEZ OBZIRA
PODRŽAVAJU LI RAD
UDRUGE U FINANCIJSKOM,
STRUČNOM ILI NEKOM
DRUGOM POGLEDU.
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Jako podržavamo
udrugu Obitelji 3plus i
njene inicijative, a dijelimo i isto
mišljenje da su obitelji s djecom, a
pogotovo s više djece, najvažnija
točka našeg društva.
(Zvonimir M.)

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2020. GODINI

U TREĆOJ GODINI NAŠEG
DJELOVANJA REALIZIRALI SMO
NIZ AKTIVNOSTI I INICIJATIVA,
OD ČEGA POSEBNO ISTIČEMO:
• rast broja partnera uključenih u program „Obiteljska kartica”
• radionice odgovornog roditeljstva za obitelji s više djece
• projekt „Jednake (digitalne) prilike za sve“
• projekt „Zaštita djece na internetu“
• kontinuirano informiranje i povezivanje 3plus obitelji
• zagovaranje boljeg položaja 3plus obitelji u društvu
• predstavljanje hrvatskih obitelji na europskoj razini
• nominiranje obitelji Toljanić za europsku veliku obitelj godine
• poticanje obiteljskih vrijednosti i obilježavanje važnih datuma
• osvještavanje važne uloge obitelji u društvu kroz medijske nastupe
• obogaćivanje medijskog prostora dobrim 3plus obiteljskim pričama
• dva istraživanja o potrebama i specifičnim pitanjima 3plus obitelji
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su doda(t)na
vrijednost društvu

OBITELJSKA KARTICA

Povećali smo broj partnera u projektu
„Obiteljskakartica“! Jeste li nabavili nove
naočale uz popust, plaćate li manji račun
za električnu energiju, ostvarujete li uštede
dok točite gorivo u svoj automobil ili dok
kupujete školski pribor i druge proizvode
koji su svakodnevno potrebni obiteljima?
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UPOTRIJEBITE SVOJU
OBITELJSKU KARTICU KOJA VAM
JE DOSTUPNA KROZ MOBILNU
APLIKACIJU OBITELJI 3PLUS!

Redovito koristimo
Obiteljsku karticu gdje god ju
prihvaćaju, jer nam to bitno smanjuje
izdatke tijekom cijele godine. Naša
obitelj koristi više partnerskih popusta,
a neki su jako značajni, jer predstavljaju
redovne mjesečne rashode pa se na
razini godine i tako mogu postići
značajne uštede. (Nina M.)

OBITELJSKA KARTICA

HVALA NAŠIM
PARTNERIMA!
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A1
ADRIA OIL
ALPHA-M
Arhitektonski ured SISTEM DVA
BABY CENTER
BF PARKETI
BIOVITALIS
BONENO
BTravel turistička agencija
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
FTRUC pizza & grill

POSEBNE PONUDE SVIH NAŠIH
PARTNERA MOŽETE PRONAĆI NA

obitelji3plus.hr/obiteljska-kartica

GHETALDUS OPTIKA
Grebengradska MEDNA HIŽA
Gumiimpex-GRP
HD CREATIVE frizerski salon
HEP Opskrba
HOBI CENTAR
HOLSPICO
Hotel PAX
Igraonica PIKULA
Igraonica ŠARENI BALON
JADRAN ČARAPE
Kabinet BASELINE
Kamp POLARI
Kamp VALKANELA
KentBank
MALI PRINC Varaždin
MIKAEL, obrt za poduku
Mobitel shop BOBO
MURA PEHNEC
NAIA
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
PhysioPlus
Pinchtoys
Pizzeria & spaghetteria TERRAZZA MIHITA
POLIKLINIKA PERIĆ-STANIČIĆ
Postolar CIPELIĆ
Reci R logopedski kabinet
Rent-a-kombi GLOBUS
Resort AMARIN
Resort BELVEDERE
Restoran LA PALOMA
SIGA
Studio ALLURE
Studio ljepote MARITA
SVIJET PRIRODE
ŠKOLSKA KNJIGA
Terme SVETI MARTIN
TOKIĆ
TRCZ AUTOMOBILI
Watch-A-Porter
Zdravstvena ustanova Vaš Pregled

RADIONICE ODGOVORNOG RODITELJSTVA
ZA OBITELJI S VIŠE DJECE

U velikoj obitelji
nema mjesta sebičnosti,
egoizmu, netoleranciji. I to se dobro
vidi na radionicama koje organizira
udruga Obitelji 3plus, čiji smo članovi.
Udrugu podržavamo i kao članovi, ali i kao
partneri. Naša tvrtka Biovitalis osigurava
atraktivne popuste i razne promocije
za sve članove Udruge kroz
projekt Obiteljska kartica.
(Ivana Z. K.)

U 2020. realizirali smo obiteljske radionice odgovornog
roditeljstva za obitelji s više djece, i to u Petrinji, Sinju, Đakovu
i Zagrebu. Teme kojima smo se bavili i više su nego aktualne
za današnje roditelje: „Kako otkriti i razvijati talente djeteta“,
„Sigurnost na internetu“, „Odgojni stil koji potiče razvoj
djeteta“ i „Upravljanje obiteljskim vremenom“. Radionice su
održane u sklopu projekta koji je financiralo Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

PROJEKT SE PROVODI UZ FINANCIJSKU POTPORU
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PROJEKT JEDNAKE
(DIGITALNE) PRILIKE ZA SVE
Smatram da će mi
to dosta koristiti u životu i
zanimljivo mi je kako radimo tu
tvrtku. Brat i sestra imali su nastavu
prije mene i rekli su što su radili.
Zapravo sam jedva dočekala
da to počnem raditi.
(Ilka, 13 godina)
Radionica Algebre
mi se svidjela zato što sam
upoznao mnogu drugu djece i
zato što je zabavna. Sve što sam do
sada naučio na radionici će mi pomoći u
budućem školovanju i oko nekih projekata.
Isto mi se svidjelo kako voditelji vode
radionice, jer jako dobro organiziraju
vrijeme u kojem bismo mi nešto
trebali napraviti. (Benjamin,
12 godina)
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Zajedno s udrugom Profesionalna mreža žena i muškaraca Hrvatske
(„PWMN Zagreb“) realizirali smo projekt „Jednake (digitalne) prilike
za sve”. U okviru projekta preko 100 djece članova Udruge polazilo je
besplatnu 15-tjednu edukaciju iz područja razvoja digitalnih vještina,
a za više od 30 djece nabavili smo i računala. Time smo pomogli da
više osnovnoškolske djece u Hrvatskoj ima veće (digitalne) šanse
za školski i životni uspjeh. Ponosni smo i na naše korporativne
partnere Algebru, Wiener osiguranje i Kraš, kao i na ostale donatore
koji su financijski podržali ovaj projekt.

PROJEKT JEDNAKE
(DIGITALNE) PRILIKE ZA SVE

Uzimajući u obzir da
su digitalne vještine neophodne
za uspjeh u mnogim karijerama, ovo
je uistinu hvalevrijedna inicijativa u kojoj
svaki tjedan iznova uživam sa svojom kćeri.
Predavačica je odlična, a tečaj nudi mnogo zbilja
korisnih alata, ne samo za male, nego i velike,
tako da i ja napokon znam izraditi jednostavnu
animaciju i baš se iskreno veselim svim novim
znanjima. Hvala Vam od srca što ste nam
omogućili da se digitalno razvijamo
i rastemo! (3plus mama Iva J.)
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Korisna i vrlo
zabavna radionica. Voditelj
nas upoznaje sa zanimljivim
računalnim temama. Radimo na
vrlo pristupačan način ozbiljne teme
- izrađujemo logo, kreiramo svoje
slogane, plakate i slično kao prave male tvrtke.
Veliki su prohtjevi
(Dora, 10 godina)
online nastave i za ovako veće
obitelji je stvarno to bilo izazovno.
Treba si priuštiti računalo, vrijeme,
prostor u tišini, Internet i sve, ali uz
pomoć dobrih ljudi koji su nam
pomagali nekako guramo te online
dane naprijed. (3plus mama
Lada Marija M.)

PROJEKT ZAŠTITA
DJECE NA INTERNETU

Pandemija COVID-19 je preko noći prikovala
našu djecu za računala, a online komunikacija
postala je novo normalno. Svjesni svih izazova
u takvim okolnostima, organizirali smo online
edukaciju s ciljem zaštite djece na internetu.
Projekt „Zaštita djece na internetu“ realiziran
je uz financijsku potporu Grada Zagreba i u
partnerstvu s EdukaCentrom.
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INFORMIRAMO I POVEZUJEMO
3PLUS OBITELJI

Našim članovima, podupirateljima i simpatizerima pružamo
informacije značajne za velike obitelji i to putem različitih
komunikacijskih kanala – mrežnih stranica, mjesečnog
newslettera, facebooka, instagrama… Iako zbog COVID-19
pandemije nismo imali prilike za puno druženja, uspjeli
smo biti posrednici u upoznavanju i sklapanju
prijateljstava između naših članove na inovativan način
– kroz 3plus blagdansko darivanje uoči Božića.
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„3plus blagdansko
darivanje za nas je veoma važno
i lijepo iskustvo. Drago nam je da smo
mogli upoznati obitelj koju zapravo ne poznajemo,
ali imamo puno zajedničkog. Djeca su se obradovala
poklonima, a mi odrasli domaćim proizvodima. Obitelj
s kojom smo se darivali je iz Dubrovnika tako da su oni
nama poslali sezonsko voće i dalmatinsko crno vino,
a mi njima domaće rakije i pekmez od naših šljiva.
Čuli smo se telefonski i naravno da ćemo ostati u
kontaktu. Nikada ne znamo kuda će nas život
odvesti, pa je dobro na svakom koraku
imati nekoga svoga", poručuje obitelj
Marušić – članovi udruge
Obitelji 3plus."

ZAGOVARAMO BOLJI POLOŽAJ
3PLUS OBITELJI U DRUŠTVU

Na različite načine nastojali smo utjecati na poboljšanje javnih politika
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. Posebno ističemo
dva otvorena pisma koja smo uputili predsjedniku Vlade RH – u njima
smo ukazivali na specifične probleme s kojima se susreću obitelji, kao
i na izostanak konkretnih mjera pomoći i potpore obiteljima tijekom
pandemije koronavirusa. Nastavit ćemo i dalje biti glas svih hrvatskih
obitelji, a osobito onih s troje ili više djece.
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MI SMO GLAS HRVATSKIH
OBITELJI NA EUROPSKOJ RAZINI

Udruga Obitelji 3plus punopravna je članica Europske konfederacije
velikih obitelji – ELFAC-a. I ove godine aktivno smo sudjelovali u nizu
aktivnosti ELFAC-a doprinoseći zagovaranju interesa hrvatskih 3plus
obitelji i na europskoj razini. Sudjelovali smo u istraživanju o mjerama
kojima pojedine europske zemlje podupiru obitelji s djecom tijekom
pandemije koronavirusa, a o rezultatima istraživanja upoznali smo
Vladu RH i hrvatsku javnost. Također, prezentirali smo naše aktivnosti
na Glavnoj skupštini ELFAC-a, te smo sudjelovali na radionici
o novim inicijativama EU s ciljem zaštite ranjive djece u Europi.
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OBITELJI TOLJANIĆ NAGRADA ZA
EUROPSKU VELIKU OBITELJ GODINE

Obitelj Toljanić, članica udruge Obitelji
3plus, obitelj je s posebnom životnom
pričom. Prepoznali smo to i nominirali
je za europsku veliku obitelj godine i,
pogađate, Europska konfederacija
velikih obitelji – ELFAC proglasila je
Toljaniće za europsku veliku obitelj
2020. godine.
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Obitelj Toljanić,
Europska velika obitelj 2020.
godine, živi istinske obiteljske vrijednosti i
pokazuje kako obiteljsko zajedništvo može
nadići i najteže životne situacije. Ponosni smo
što je ova nagrada prvi put dodijeljena obitelji
iz Hrvatske jer nam je to veliki poticaj za daljnje
aktivnosti naše udruge koje su usmjerene
na poboljšanje kvalitete života obitelji u
Hrvatskoj, a posebice onih s troje ili
više djece. (Dr. sc. Ivan Malbašić,
predsjednik udruge
Obitelji 3plus)

Kada nas je udruga
Obitelji 3plus odlučila nominirati
za ovu nagradu, ostali smo iznenađeni.
Najviše iz razloga jer netko smatra bitnim
ukazati na važnost odrastanja, odgoja, a na kraju
krajeva i suživota trinaestero osoba raznih
uzrasta pod jednim krovom. A kada smo saznali
da nam je dodijeljena titula europske velike obitelji
2020. godine, iznenađenje je bilo još i veće. Bila
je ispočetka nevjerica, ali i radost i zahvalnost
da nas je netko izabrao i to posebno u
ovom, za nas jako teškom i
izazovnom periodu života.
(Katarina Toljanić)

POTICANJE OBITELJSKIH VRIJEDNOSTI I EDUKACIJA
KROZ OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA

Gotovo svaki dan u svijetu se obilježava kao svjetski ili
međunarodni dan nečega. Iako su neki od tih dana već poprilično
medijski istaknuti, neki datumi su u drugom planu. Kroz naše
pomno izrađene vizuale obilježavamo datume važne za obitelj.
Osim što pružamo zanimljive informacije i tako podižemo svijest
o važnosti pojedinih događaja, životnih navika, prijateljstva,
zdravlja, volontiranja itd., predlažemo i konkretne aktivnosti kako
bi se svaki datum kvalitetno obilježio – na obiteljski način.
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STALNOM MEDIJSKOM PRISUTNOŠĆU PROMOVIRAMO
OBITELJ KAO POLAZNU TOČKU DRUŠTVA

Predstavnici udruge Obitelji 3plus redovito gostuju u svim važnijim
medijima, od televizijskih i radio postaja, Internet portala do
tiskanih novina i časopisa, bilo na nacionalnoj ili na lokalnim
razinama. Na taj način zagovaramo interese obitelji s troje ili više
djece te osvještavamo društvo o vrijednostima i potrebama velikih
obitelji. Zahvaljujemo svim medijima koji nas podupiru i na taj
način zajedno s nama promoviraju obitelji s djecom!
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ISJEČCI MEDIJSKIH NASTUPA
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OBOGAĆUJEMO MEDIJSKI PROSTOR
DOBRIM 3PLUS OBITELJSKIM PRIČAMA

Svaka obitelj ima svoju priču i
svaka je obitelj na svoj način
vrijedna. Obitelj je zaista
najbolja škola života, a obitelj s
puno djece je prava igraonica u
kojoj se uče važne životne
vještine. Zato smo posebno
zahvalni našim članovima što
se odazivaju na naše pozive i
spremno dijele svoja životna
iskustva s drugima.
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Drage obitelji,

HVALA VAM
što dijelite svoje
obiteljske
priče!

PROVELI SMO DVA ISTRAŽIVANJA DA
ISTAKNEMO POTREBE 3PLUS OBITELJI

Početkom travnja proveli smo istraživanje u kojem je sudjelovalo
više od 2.300 roditelja iz svih hrvatskih županija. Cilj istraživanja
bio je saznati na koji način pandemija koronavirusa i mjere zaštite
koje su na snazi utječu na obitelji s djecom. Drugo istraživanje
proveli smo uoči izbora za zastupnike u Hrvatski sabor s ciljem
pravodobnog informiranja 3plus obitelji i cjelokupne hrvatske
javnosti o stavovima političkih stranaka vezano uz mjere
obiteljske i demografske politike koje planiraju provesti ako budu
participirale u izvršnoj vlasti. Najvažnije nalaze oba istraživanja
uspješno smo predstavili u našim medijskim istupima.
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RAD UPRAVNOG ODBORA
UDRUGE U 2020. GODINI

Koristim priliku
u ime malih i velikih
iz naše obitelji zahvaliti na
radu Udruge i trudu svih
angažiranih – hvala
vam od ❤.
(3plus mama
Marija B.)
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Upravni odbor je volonterski tim obiteljskih entuzijasta
koji svoje vrijeme, sposobnosti, kreativnost, poznanstva
i vlastitu komociju stavlja u funkciju ostvarenja misije
udruge Obitelji 3plus. Tijekom 2020. godine Upravni odbor
udruge Obitelji 3plus održao je ukupno deset sjednica, dok
bi ostale kontakte putem telefona, Vibera i e-maila bilo
nemoguće nabrojati. Međutim, Upravni odbor u svom radu
niti izbliza ne bi bio uspješan da se ne oslanja na pomoć
i stalnu podršku desetak volontera i stručnih suradnika
s različitim znanjima i vještinama, zbog kojih je 3plus
projekt iz dana u dan sve više prepoznatljiv.

PRIHODI I RASHODI
U 2020. GODINI
PRIHODI U 2020. GODINI

RASHODI U 2020. GODINI

VRSTA PRIHODA

IZNOS U KN

VRSTA RASHODA

IZNOS U KN

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

62.075,00 kn

Bruto plaće i ostali rashodi za radnike

69.308,00 kn

Prihodi od donacija iz proračuna

77.246,00 kn

Naknade troškova radnicima (službena
putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)

Prihodi od trgovačkih društava
i ostalih pravnih osoba
Prihodi od građana i kućanstava
Prihodi od financijske imovine
(kamate i pozitivne tečajne razlike)
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODI

140.438,00 kn

6.011,00 kn
1,00 kn

20.000,00 kn

Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa

37.838,00 kn

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

51.617,00 kn

Rashodi za materijal, energiju
i uredski materijal

10.461,00 kn

Rashodi amortizacije
0,00 kn
305.771,00 KN

Financijski i ostali nespomenuti
rashodi, bankarske usluge
Donacije
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2.731,00 kn

UKUPNO RASHODI

982,00 kn
6.515,00 kn

66.455,00 kn
245.907,00 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.

28

Obitelj
nije samo
važna, obitelj
je sve.

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

