ČETVRTA
GODINA
DJELOVANJA

UDRUGA
OBITELJI
S TROJE ILI
VIŠE DJECE

GODIŠNJE
IZVJEŠĆE
O RADU
Kako smo osnaživali obitelji
u 2021. godini?

Naša je misija podržati
i okupiti velike obitelji, te
doprinositi stvaranju boljih
uvjeta života za obitelji u
Hrvatskoj, a osobito onih
s troje ili više djece.

VELIKA OBITELJ JE IGRAONICA U KOJOJ
SE UČE VAŽNE ŽIVOTNE VJEŠTINE

Često se uz obitelji s više djece lijepe etikete kao što su neorganiziranost, siromaštvo, nizak
socijalni status, kaotičnost, pa čak i teret društvu, i to sve bez ikakve prethodne analize i
ispitivanja. U našoj četvrtoj godini djelovanja postali smo još svjesniji potrebe biti glas naših
hrabrih, požrtvovnih i herojskih 3plus obitelji jer se želimo i moramo boriti protiv takvih
predrasuda. Pa gdje će dijete ili mlada osoba bolje naučiti životne lekcije o bitnim vrlinama,
prijateljstvu, ljubavi, dijeljenju, pomaganju, empatiji i požrtvovnosti ako ne u krugu svoje
obitelji, sa svojom braćom i sestrama?
Naše obitelji tako spontano i prirodno postaju škole života – škole koju naša djeca „pohađaju“
kroz igru, zabavu i svakodnevne aktivnosti. Zato možemo reći da su velike obitelji zapravo
igraonice života u kojima svoju djecu pripremamo na mnoge izazove.
Ali ne profitiraju u velikim obiteljima samo djeca! Roditelji su također na dobitku – oni pojam
organiziranosti i efikasnosti dovode do krajnjih granica, a kvalitetnim raspolaganjem resursima
koje imaju na raspolaganju mogli bi konkurirati i pojedinim ministrima. Strpljivost, uočavanje
tuđih potreba, brzina pronalaženja rješenja… Roditelji u velikim obiteljima nužno imaju i manje
„praznog hoda“ u svom radu, „ne stignu biti bolesni“ i doda(t)na su vrijednost društva!
Napokon, djeca spadaju i u kategoriju radosti i sreće i zato dijete ne može
osiromašiti čovjeka, nego ga samo obogatiti. Dragi 3plusovci, bogati smo!!!

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
popisu stanovništva iz 2011. godine
registrirano čak 112 830 obitelji s troje
ili više djece u kojima živi gotovo 600 000
članova? (S nestrpljenjem čekamo nove
podatke!) 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

REDOVNI ČLANOVI NA DAN 31.12.2021.

KONTINUIRANIM
POVEĆANJEM BROJA
ČLANOVA UDRUGA
OBITELJI 3PLUS POSTAJE
SVE PREPOZNATLJIVIJI
BREND
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Jedan od naših ciljeva je predstavljanje i umrežavanje
3plus obitelji u Hrvatskoj, ali i unaprjeđenje zakonodavnog,
institucionalnog, financijskog i strateškog okvira u korist
obitelji, a posebno onih s troje ili više djece. Sve to je
nemoguće bez vjernih članova – 3plus obitelji koje
vjeruju da su djeca najbolje ulaganje u budućnost.
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REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE

„Velika obitelj
je rijeka nade i svjetla
u tužnom i tamnom moru
svijeta, a svojom žrtvom
podsjeća na gusjenicu koja
se na kraju pretvara u
leptira raznolikih boja.
Isplati se.“

Veselimo se
svakoj novoj
točkici na mapi!
:)

Anja M.

DA ŠTITIMO PRAVA
I INTERESE SVIH VELIKIH
OBITELJI U HRVATSKOJ, VEĆ
SU PREPOZNALE BROJNE
3PLUS OBITELJI TE SU NAŠI
ČLANOVI PRISUTNI U
GRADOVIMA/OPĆINAMA
DILJEM HRVATSKE:
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REDOVNI ČLANOVI TEMELJ SU NAŠE UDRUGE

„Trud koji roditelji s više
djece ulažu u njih mora se i sigurno
će se vidjeti u djeci kada ona odrastu.
Učenje dijeljenju, strpljenju i snalažljivosti u
konačnici daje odrasle ljude koji su sposobni za
puno toga: biti pravedni, vrijedni i dobri radnici
i vođe. Samo takvi mogu osigurati svjetliju i
uspješniju budućnost svakog društva,
a o radosti i ljubavi u takvim
obiteljima da ne govorimo!“
Nikolina A.-P.
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ZAŠTO POSTATI ČLAN?

UČLANITE SE!

O
B
I
T
E
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I
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BITELJSKA KARTICA omogućit će vam obiteljske uštede

Ako skrbite za troje ili više
djece do 27 godina starosti,
pozivamo Vas da se učlanite
u udrugu Obitelji 3plus

ITNO ćete doprinositi aktivnostima za veća prava obitelji
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 S NAMA GRADE 3PLUS PRIČU

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.
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„Iako nemam
veliku obitelj, lako
sam se odlučila poduprijeti
rad vaše udruge radi
vrijednosti koje zastupate i jer
svojom pozitivom mijenjate
društvo na bolje.“
Blaženka M.

Svim našim
podupirućim članovima
od srca zahvaljujemo za njihovu
podršku, a posebno što prepoznaju
naš rad i što podupiru sve naše
aktivnosti koje su usmjerene
na izgradnju boljeg društva
za obitelji s djecom.

NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I
ISTAKNUTI DOGAĐAJI U 2021. GODINI

U ČETVRTOJ GODINI NAŠEG
DJELOVANJA REALIZIRALI SMO
NIZ AKTIVNOSTI I INICIJATIVA,
OD ČEGA POSEBNO ISTIČEMO:
• rast broja partnera uključenih u program „Obiteljska kartica”
• pomogli smo obiteljima nakon potresa
• online radionice za roditelje
• medijska kampanja za osnaživanje roditeljske uloge očeva
• projekt „Zaštita djece na internetu“
• online edukacije „3plus računalni znalci“
• obitelji Toljanić uručena je nagrada za europsku veliku obitelj godine
• obilježili smo svibanj kao mjesec obitelji
• proveli smo istraživanje o 3plus obiteljima
• otvorili smo tematske Facebook grupe za povezivanje 3plus obitelji
• omogućili smo našim članovima savjetovanje o financijskim temama
• okrugli stol „Obiteljska kartica za obitelj i društvo“
• poticanje obiteljskih vrijednosti kroz obilježavanje važnih datuma
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DA BUDEMO
PONOSNI I
SNAŽNI

OBITELJSKA KARTICA

UPOTRIJEBITE SVOJU
OBITELJSKU KARTICU KOJA VAM
JE DOSTUPNA KROZ MOBILNU
APLIKACIJU OBITELJI 3PLUS!

Jedan od temeljnih projekata udruge Obitelji 3plus je OBITELJSKA
KARTICA koja našim članovima omogućuje popuste kod kupnje
proizvoda i usluga naših partnerskih poduzeća, a među kojima su i
mnogi poznati nacionalni, pa čak i međunarodno poznati brendovi.

• Koristite li popust za električnu energiju?
• Trebate li nabaviti nove naočale?
• Imate li potrebu za promjenu vozila?
• Želite li smanjiti svoje telekomunikacijske troškove?
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Velike obitelji
s udrugom
Obitelji 3plus
UVIJEK SU
U PLUSU!

OBITELJSKA KARTICA

HVALA NAŠIM
PARTNERIMA!
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A1
ADRIA OIL
ALPHA-M
Arhitektonski ured SISTEM DVA
BABY CENTER
BF PARKETI
BIOVITALIS
BTravel turistička agencija
Centar PROVENTUS
CITROËN
CRNO ZLATO
CROATA
CrossFit Split
DENTAL CENTAR ČES
DIAS TRAVEL
ĐURĐEK logopedski kabinet
EdukaCentar
EDukOS – CENTAR INSTRUKCIJA
EKO-BUTIK
EVENIO
Family hotel AMARIN
FJOK
Frizerski salon DORIS
FRODDO
FTRUC pizza & grill
GHETALDUS OPTIKA
Grebengradska MEDNA HIŽA
Gumiimpex-GRP

POSEBNE PONUDE SVIH NAŠIH
PARTNERA MOŽETE PRONAĆI NA

obitelji3plus.hr/obiteljska-kartica

HD CREATIVE frizerski salon
HEMA sport
HEP Opskrba
HOBI CENTAR
HOLSPICO
Hotel PAX
Igraonica PIKULA
Igraonica ŠARENI BALON
Info Planet
IZVORI ŽIVOTA – pjenušci i vina
JADRAN ČARAPE
Kabinet BASELINE
Kamp BUNJA
Kamp POLARI
Kamp VALKANELA
Kaštel Morosini-Grimani
KentBank
KOKOLINGO
MALI PRINC Varaždin
Mediteran kamp
MIKAEL, obrt za poduku
Mobitel shop BOBO
MURA PEHNEC
NAIA
NOVE IGRE
OD SRCA SRCU, obrt za uspomene
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
pero®
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
Ribarska kuća ILOK
SIGA
Studio ALLURE
Studio ljepote MARITA
SVIJET PRIRODE
ŠKOLSKA KNJIGA
Terme SVETI MARTIN
TOKIĆ
TRCZ AUTOMOBILI
Vulkanizer Lenić
Watch-A-Porter
Zdravstvena ustanova Vaš Pregled

POMOGLI SMO OBITELJIMA NAKON POTRESA

„Ne možemo zaustaviti
prirodu, ali svakako možemo
pružiti ruku pomoći onim najranjivijima,
našim trudnicama, mališanima i njihovim
obiteljima. Veliko hvala i našim partnerima,
trgovinama Bubamara i udruzi Obitelji 3plus
na nesebičnoj pomoći. S ponosom možemo reći
kako je pomoć dobilo 69 obitelji kojima su prema
potrebama poslana kolica, autosjedalice, krevetići,
ljuljačke, hranilice, dekice, pelene, kozmetika i
naravno, odjeća i igračke. Ukupna vrijednost
donacije iznosi 93.677,00 kuna.“
Nikad više nego u vrijeme pandemije i potresa nije bilo važno
znati da svaka rodilja i babinjača može uživati u radosti
roditeljstva znajući da nije sama. Sretni smo što smo s našim
partnerima – trgovinama BabyCenter i Bubamara, uspjeli
pomoći obiteljima iz Sisačko-moslavačke županije.
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PROJEKT RODITELJSKIM STILOVIMA, TALENTIMA
I SAVJETIMA DO AKTIVNIJE RODITELJSKE ULOGE

ONLINE RADIONICE ZA RODITELJE
ORGANIZIRALI SMO ŠEST ONLINE RADIONICA, A TEME RADIONICA BILE SU:

1. Mentalno zdravlje – o čemu zapravo govorimo
2. Dječji stres
3. Biti tata – mogu li i mama i tata
4. Roditeljstvo – granice u odgoju
5. Komunikacija roditelja i djece
6. Priprema roditelja za školu

Roditelji su naučili
kako razvijati bolji i kvalitetniji
odnos sa svojom djecom i bližnjima,
kako očuvati mentalno zdravlje
djece, kako pomoći djeci da se nose
sa stresnim situacijama u životu i kako
aktivnije sudjelovati u životu djece.
Kroz predavanja roditelji su uočili
promjene uloga majke i
očeva s vremenom i
što one donose.

Online radionice
za roditelje dostupne
su na YouTube kanalu
udruge Obitelji 3plus!
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PROJEKT JE FINANCIRAN SREDSTVIMA SREDIŠNJEG
DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

PROJEKT RODITELJSKIM STILOVIMA, TALENTIMA
I SAVJETIMA DO AKTIVNIJE RODITELJSKE ULOGE

MEDIJSKA KAMPANJA ZA OSNAŽIVANJE RODITELJSKE ULOGE OČEVA
Proveli smo nacionalnu medijsku kampanju za osnaživanje roditeljske uloge
očeva, s ciljem podizanja svijesti o važnosti preuzimanja aktivnije roditeljske
uloge očeva. U sklopu kampanje u nekoliko hrvatskih gradova komunicirali
smo poruku "Bitan je TATA" putem CityLight i Billboard plakata.
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PROJEKT JE FINANCIRAN SREDSTVIMA SREDIŠNJEG
DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

PROJEKT ZAŠTITA
DJECE NA INTERNETU

U sklopu projekta „Zaštita djece na internetu“,
a uz financijsku potporu Grada Zagreba i u
partnerstvu s EdukaCentrom, pripremili smo
edukacije u kojima su roditeljima pruženi
praktični savjeti kako zaštititi djecu na
internetu. Posebno je objašnjeno kako djeca
koriste internet s naglaskom na važnost
kibernetičke higijene i digitalnog traga.

Online radionice
za roditelje dostupne
su na YouTube kanalu
udruge Obitelji 3plus!
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PROJEKT JE REALIZIRNAN UZ
FINANCIJSKU POTPORU GRADA ZAGREBA

ONLINE EDUKACIJE
„3PLUS RAČUNALNI ZNALCI“

U okviru projekta „3plus računalni znalci“ i u suradnji s
Edukacentrom iz Zagreba proveli smo niz online edukacija
za desetero djece osnovnoškolskog uzrasta o 3D
modeliranju. Djeca su tijekom edukacija razvijala prostorne
percepcije kroz razne vježbe izrade 3D modela, obrađivala
bazične naredbe za 3D modeliranje, izrađivala 3D modele
te učila kretati se u virtualnom prostoru kao i izradu
animacija. Online edukacije su poboljšale digitalne
vještine djece te im pružile nova informatička znanja.

„Petra je jako
zadovoljna i zahvalna
za ovu edukaciju.
Hvala Vam što ste ovo
omogućili djeci.“
3plus mama Ana

„Vito je bio oduševljen
i žalostan kad je završilo.
Kaže da mu je bilo izuzetno
zanimljivo i demonstrirao
nam je što je sve imao
priliku naučiti.“
3plus mama Mirela
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PROJEKT JE REALIZIRAN UZ FINANCIJSKU PODRŠKU HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE D.D., U SKLOPU
NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA U 2021. GODINI POD NAZIVOM „SVJETLO NA ZAJEDNIČKOM PUTU”

OBITELJI TOLJANIĆ URUČENA JE NAGRADA
ZA EUROPSKU VELIKU OBITELJ GODINE

„Ovo radi čega sam
ovdje je moja fascinacija i
divljenje tom malom broju ljudi
koji imaju puno djece. Jer djeca nisu hir.
Djeca su posvećenost, obaveza, rad, trud,
dužnost dakle sve ono zbog čega i
kako želimo vidjeti zajednicu u kojoj
živimo, konkretno Hrvatsku.“
predsjednik Republike
Hrvatske Zoran Milanović

U Vrbniku na otoku Krku organizirali smo svečano uručenje
nagrade za Europsku veliku obitelj godine koju je Europska
konfederacija velikih obitelji (ELFAC) za 2020. godinu dodijelila
vrbničkoj obitelji Toljanić. Nagradu je uručio glavni tajnik ELFAC-a
Raúl Sánchez, a svečanosti je uz predstavnike udruge Obitelji
3plus nazočio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
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OBILJEŽILI SMO MJESEC OBITELJI

Cijeli mjesec svibanj slavili smo MJESEC
OBITELJI, jer nama 3plusovcima jedan
dan nije dovoljan! Igrali smo se, crtali
smo, pisali poticajne poruke i dijelili
nagrade za najkreativnije.

„Velike obitelji donose
radost i ohrabrenje u društvo te
šire poruku da je svaki čovjek vrijedan.
Djeca iz velikih obitelji su na prirodan
način obogaćena brojnim životnim
lekcijama, od škole tolerancije, suosjećanja,
pomaganja, timskog rada, organizacije, do
važnosti rada na sebi i pomicanja granica
strpljivosti i ljubavi za bližnjega,
kako bi pojedincima i svima
zajedno u obitelji bilo bolje.“
Sanja D.
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Jedan, dva, tri, četiri,
pet, šest, sedam – sedam
članova obitelji! To znači sedam
puta više veša za pranje, ali i sedam
puta više ljubavi i podrške. Dječak
Jakov (9 godina) je nacrtao
svoju obitelj i rekao:
„Moja obitelj je velika i svi se moji
prijatelji čude jer imam tri brata i
sestru, a ja to ni ne primjećujem
i drago mi je da uvijek imam
nekoga uz sebe."

PROVELI SMO ISTRAŽIVANJE O 3plus OBITELJIMA

Ilustracija jednog istraživanja o društvenoj stratifikaciji pokazala je da
se obitelji s više djece automatizmom neopravdano svrstava u najnižu
klasu. No, to ne odgovara istini te je takve predrasude potrebno
mijenjati. Vesele i umorne, živahne i raščupane, ali i s jasnim ciljevima
i svojim specifičnim obiteljskim stilom – takve su velike obitelji.

REZULTATI ANKETE UDRUGE
OBITELJI 3PLUS UKAZALI SU
NA TRI VAŽNE ČINJENICE:

1. Među velikim obiteljima postoje
klasne razlike čiji trendovi slijede
i trendove u populaciji koje je
pokazala studija društvene
stratifikacije.
2. Velike obitelji u Hrvatskoj u
pravilu nisu pripadnici niže klase.
3. Djeca nisu financijsko
opterećenje, teret i prepreka
na putu samoostvarenja,
već najveće bogatstvo te
glavni izvor radosti i sreće.
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OTVORILI SMO TEMATSKE FACEBOOK GRUPE
ZA POVEZIVANJE 3PLUS OBITELJI

Kao odgovor na prijedloge, savjete i potrebe naših
članova pokrenuli smo platformu „3plus ŽIVOT” s
ciljem povezivanja 3plus obitelji u aktivnu zajednicu
međusobne podrške, razumijevanja i dijeljenja
iskustava i savjeta. U tu smo svrhu pokrenuli tematske
zatvorene Facebook grupe na teme 3plus
RODITELJSTVO, 3plus RECEPTI i 3plus OGLASNIK.

ZA IZRAVNI PRISTUP GRUPAMA MOŽETE
KLIKNUTI NIŽE NAVEDENE POVEZNICE

3plus RODITELJSTVO
3plus RECEPTI
3plus OGLASNIK
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OMOGUĆILI SMO NAŠIM ČLANOVIMA
SAVJETOVANJE O FINANCIJSKIM TEMAMA
Upravljanje vlastitim financijama i budžetom uvijek je veliki izazov.
Iz vlastitog iskustva 3plus roditeljstva znamo da je velikim
obiteljima taj izazov još i veći. Stoga nudimo svim članovima
udruge Obitelji 3plus mogućnost dobivanja besplatnih aktualnih
informacija i rješenja za sve 3plus financije na jednom mjestu.
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Provjerite i promislite
što Vaš budžet može osigurati
za Vašu 3plus obitelj i obratite nam se na
budzet@obitelji3plus.hr. Vaš upit s druge
strane mail-a prate naši volonteri –
stručnjaci s pregledom financijskog tržišta,
potrebnim licencama nadležnih institucija i
višegodišnjim iskustvom, a koji su i sami
3plus roditelji te iz vlastitih iskustava
razumiju izazove i potrebe
velikih obitelji.

OKRUGLI STOL „OBITELJSKA KARTICA
ZA OBITELJ I DRUŠTVO“

Organizirali smo okrugli stol na temu
„Obiteljska kartica za obitelj i društvo“
kako bismo članove Udruge, javnost
i potencijalne partnere upoznali s
projektom Obiteljske kartice. Uz
članicu upravnog odbora Udruge
Đurđicu Mostarčić, na okruglom stolu
sudjelovale su i 3plus mama Iva
Janežić te Kristina Sušanj,
predstavnica marketinškog
tima HEP Opskrbe, inače jednog od
partnerskog poduzeća u Obiteljskoj
kartici. Koje su pogodnosti za uštede
u obiteljskom proračunu, te koji su
pozitivni učinci kartice na društvo te
kakva je vizija za budućnost, neka
su od pitanja na koja su odgovarale
sudionice okruglog stola.
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Snimku
okruglog stola
možete pogledati
OVDJE

ZALAŽEMO SE ZA AFIRMATIVNO DRUŠTVENO
OKRUŽENJE ZA 3PLUS OBITELJI

Podizanje obitelji s troje ili više
djece u suvremenom svijetu
izazovno je zbog različitih
aspekata, poput logističkog,
financijskog i vremenskog.
Međutim, ništa manji izazov
velikim obiteljima nisu ni
predrasude društva o velikim
obiteljima, kao i nepoticajne i
nedovoljno razrađene
obiteljske politike. Stoga smo
sudjelovali u nekoliko javnih
rasprava, poput one vezano
uz mjeru roditelj odgojitelj, te
smo objavili nekoliko
priopćenja za javnost vezano
uz teme koje su od izrazitog
interesa 3plus obiteljima.
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„Udruga Obitelji 3plus u više je
navrata isticala potrebu da se
mjera roditelj odgojitelj, kao
najkonkretnija mjera demografske
i obiteljske politike, implementira i
na nacionalnoj razini, što u svojim
nastupima često ističu i vodeći
hrvatski demografski stručnjaci.“

GLAS HRVATSKIH 3PLUS OBITELJI U EUROPI

Kao punopravna članica Europske konfederacije velikih obitelji
(ELFAC-a) već niz godina doprinosimo promoviranju 3plus obitelji i
na europskoj razini. Sudjelovanjem u radnim tijelima ELFAC-a i stalnim
kontaktom s vodstvom najvećeg udruženja velikih obitelji na europskoj
razini tako imamo priliku biti glas hrvatskih 3plus obitelji u Europi.
Povodom tri i pol godine djelovanja udruge Obitelji 3plus u 2021.
godini posjetila nas je i predsjednica ELFAC-a Regina Maroncelli,
koja se tom prigodom sastala s Upravnim odborom naše udruge.

„Udruga
Obitelji 3plus rođena je s
puno entuzijazma i stručnosti,
a raste s puno srca. Vaša udruga
postaje sve snažnija i radite
sjajan posao u Hrvatskoj!“
Regina Maroncelli,
predsjednica ELFAC-a
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POTICANJE OBITELJSKIH VRIJEDNOSTI
KROZ OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA

I u 2021. godini nastojali smo svima onima koji nas prate na našim društvenim
mrežama ukazati na važnost datuma u godini koji su na različite načine vezani
uz obiteljski život. Osim što smo pritom pružali korisne i zanimljive informacije,
predlagali smo i različite obiteljske aktivnosti vezane uz datume kojima su se
obilježavali svjetski dani prijateljstva, obitelji, majki i očeva ali i dani posvećeni
zdravlju, čokoladi, smjehu, zagrljajima…
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PREDSTAVLJAMO 3PLUS OBITELJI
U MEDIJSKOM PROSTORU

I u 2021. godini kontinuirano smo osvješćivali javnost o potrebama,
specifičnostima i pozitivnim primjerima života u 3plus obitelji,
obogaćujući medijski prostor. I dalje ćemo se zalagati za društveno
okruženje koje čuva i njeguje obiteljske vrijednosti te podržava i osnažuje
one koji se odluče za troje ili više djece. Zahvaljujemo svim medijima koji
nas podupiru i na taj način zajedno s nama promoviraju obitelji s djecom!
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RAD UPRAVNOG ODBORA
UDRUGE U 2021. GODINI

Udruga Obitelji 3plus okuplja
obitelji s troje ili više djece iz
svih krajeva Hrvatske, a svaka
učlanjena obitelj naša je
posebna vrijednost. Ipak, motor
koji pokreće cijelu Udrugu i koji
je inicijator najvažnijih
projekata i događaja je Upravni
odbor Udruge, sačinjen od
petero obiteljskih entuzijasta.
Tijekom 2021. godine Upravni
odbor udruge Obitelji 3plus
održao je ukupno devet
sjednica, a članovi Upravnog
odbora u svakodnevnom su
kontaktu na različite načine,
od telefona, e-maila i Vibera
do Zooma i drugih
komunikacijskih alata.

IVAN MALBAŠIĆ

VEDRANA MARIĆ

predsjednik Udruge

dopredsjednica Udruge

KRISTIAN JAMBROŠIĆ
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ĐURĐICA MOSTARČIĆ

ZLATKO STAPIĆ

PRIHODI I RASHODI
U 2021. GODINI

PRIHODI U 2021. GODINI

RASHODI U 2021. GODINI

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

32.750,00 kn

Bruto plaće i ostali rashodi za radnike

59.094,00 kn

Prihodi od donacija iz proračuna

51.793,00 kn

Naknade ostalim osobama
izvan radnog odnosa

41.139,00 kn

Prihodi od trgovačkih društava
i ostalih pravnih osoba

17.050,00 kn

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

75.212,00 kn

Prihodi od građana i kućanstava

13.246,00 kn

Prihodi od financijske imovine
(kamate i pozitivne tečajne razlike)
Vlastiti prihodi
UKUPNO PRIHODI

9,00 kn

30.000,00 kn
144.848,00 KN

Rashodi za materijal, energiju
i uredski materijal

1.725,00 kn

Rashodi amortizacije

1.178,00 kn

Financijski i ostali nespomenuti
rashodi, bankarske usluge

4.959,00 kn

UKUPNO RASHODI
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183.307,00 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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Obitelji
su ljudski
’start-up-ovi’
koji – suprotno
od onih poslovnih
inačica – napreduju,
najčešće uspijevaju i
pobjeđuju na duge staze.

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

