MEĐUNARODNI DAN OBITELJI
15. svibnja 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(1) ZAKONODAVNI OKVIR
U cilju stvaranja povoljnijeg okruženja i financijskih uvjeta za obitelji u RH
zagovaramo provedbu mjera u području potpora obiteljima.
Unaprjeđeno zakonodavstvo koje uređuje pitanja rodiljnih i roditeljskih
potpora (2017.) i doplatka za djecu (2018.)


izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama povećan
maksimalni iznos naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta za
zaposlene roditelje (drugih 6 mjeseci) sa ranijeg limita od 2.660,80 kn
na 3.991,20 kn te visine novčanih potpora za pojedine skupine prava
korisnika



osnovano Povjerenstvo za praćenje provedbe Zakona o rodiljnim i
roditeljskim potporama – daje mišljenja i prijedloge za provedbu i
unapređenje sustava obiteljskih potpora

(2) ZAKONODAVNI OKVIR
Povećanje roditeljskih naknada tijekom drugih 6 mjeseci za zaposlene i
samozaposlene roditelje


u narednom razdoblju planiramo nastavak provedbe mjera u cilju
poticanja korištenja roditeljskog dopusta zaposlenih roditelja



normativno rješenje - promjene u limitaciji iznosa naknade plaće u cilju
podizanja sadašnjeg limita od 3.991,20 kn na 5.600,00 kn

Doplatak za djecu i pronatalitetni dodatak


donošenjem izmjena i dopuna te proširenjem kruga potencijalnih korisnika
pružili smo dodatnu pomoć obiteljima u pojačanoj brizi o djeci



dohodovni cenzus za ostvarivanje prava po članu kućanstva povećan s
50% (1.663,00 kn) na 70% proračunske osnovice (2.328,20 kn) te se
promijenio dohodovni cenzus temeljem kojeg se utvrđuje pojedinačni
iznos doplatka za djecu

(3) ZAKONODAVNI OKVIR - EU



MDOMSP sudjelovalo u postupku izrade nove Direktive EUROPSKOG
PARAMENTA I VIJEĆA o ravnoteži između poslovnog i privatnog života
roditelja i pružatelja skrbi koju je EU parlament usvojio u travnju o.g.



CILJ: osigurati načelo ravnopravnosti žena i muškaraca s obzirom na
njihove mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom
mjestu prilagodbom pravnog okvira EU; olakšavanje usklađivanja
poslovnih i privatnih obveza



jedno od rješenja koja Direktiva predviđa je uvođenje pojedinačnog prava
na očinski dopust (10 radnih dana za očev dopust) te određene izmjene
postojećeg prava vezanog uz roditeljski dopust



Direktiva će iziskivati normativne intervencije u Zakon o rodiljnim i
roditeljskim potporama kroz uvođenje zakonskih rješenja u pogledu novih
instituta pa se sveobuhvatne izmjene ovog propisa planiraju u kasnijoj fazi

STRATEŠKI OKVIR


Nacrt prijedloga Strategije demografske revitalizacije RH – radna skupina u
sastavu od 16 znanstvenika, podijeljena u 5 tematskih cjelina sukladno
područjima djelovanja: Obiteljska politika, Područje od posebne demografske
skrbi, Migracijski plan, Medijska i društvena senzibilizacija i Tržište rada,
prava radnika i porezni sustavi



u drugoj fazi rada uključena i mjerodavna TDU, Hrvatska zajednica županija,
Udruga gradova u RH i udruga općina u RH



Strateški ciljevi:

1.

Izraditi poticajno okruženje za obitelj i mlade

2.

Osiguravanje priuštivosti i dostupnosti dječjih vrtića

3.

Povećati demografski potencijal

4.

Usmjeriti migracijska kretanja u ulozi održivosti gospodarstva

5.

Stvaranje pozitivnog okruženja koje utječe na sustav vrijednosti
stanovništva

6.

Razvijati i unaprjeđivati poslovnu klimu

(1) PROJEKTNE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića - kapitalne potpore za
izgradnju i adaptacije dječjih vrtića


kao odgovor na potrebu osiguranja institucijskog zbrinjavanja sve
djece predškolske dobi na području JLS (gradova i općina),
MDOMSP objavilo je Poziv za prijavu projekata koji pridonose
poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim
ustanovama/dječjim vrtićima, pa se tijekom 2018. i 2019.
sufinancirala izrada projektne dokumentacije, izgradnja ili
nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija
objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša,
uređenje vanjskih terena te energetska obnova objekata.



potpisano 250 ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na
poboljšanje materijalnih uvjeta u 311 objekata dječjih vrtića (za
103 grada i 147 općina RH) za koje je u Državnom proračunu
osigurano ukupno 117,5 milijuna kuna, a namijenjena su
jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića

(2) PROJEKTNE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja


projekt vrijedan 318 milijuna kuna (sredstva osigurana u Europskom
socijalnom fondu) s ciljem prilagođavanja radnog vremena vrtića s
potrebama zaposlenih roditelja produljenjem radnog vremena
predškolskih ustanova/vrtića



raspisan Poziv za prijavu projekata za unaprjeđenje usluga za djecu u
sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te su osigurana
sredstva za zapošljavanje i edukaciju odgojitelja, stručnih suradnika,
stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog smjera te pomoćnog osoblja,
opremanje i najam prostora mobilnom opremom te razvoj posebnih
programa u svrhu uvođenja produljenog rada dječjih vrtića

Kroz ova dva Poziva ostvaruje se uspješna suradnja s gradovima i općinama
te doprinosi ublažavanju regionalnih nejednakosti koje su prisutne u sustavu
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

(3) PROJEKTNE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Produženi boravak u školama i ljetni programi


nakon uspješnog projekta unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu
ranog i predškolskog odgoja, MDOMSP predlaže operaciju “Igraj se i
uči - pružanje usluge produženog boravka i aktivnosti tijekom školskih
praznika.“



sredstvima koja će se dodijeliti kroz ovaj Poziv pomoći će se jlp(r)s u
provedbi pružanja usluge produženog boravka te će se postaviti
temelji za uspješno i potpuno financiranje produženog boravka od
strane JLP(R)S-a.



očekivani rezultati:
•

pružanje kvalitetnih usluga obiteljima s uzdržavanim članovima
koji su uključeni u osnovnoškolsko obrazovanje

•

povećan broj osnovnih škola s organiziranim produženim
boravkom i broj djece uključenih u iste.

(4) PROJEKTNE I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Poslodavac prijatelj obitelji


MDOMSP je u prosincu 2018. dodijelilo priznanje „Poslodavac prijatelj
obitelji“ u četiri kategorije - mikro, mala, srednja i velika poduzeća
Odabrani su poslodavci s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju
prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima



svrha: promicanje obiteljskih vrijednosti i unaprjeđenje uvjeta obiteljskog
života te senzibiliziranja poslodavaca i šire javnosti o važnosti istih



tijekom 2019. godine, MDOMSP u suradnji s partnerima planira organizirati
javne tribine na tu temu, s ciljem daljnjeg poticanja društva na zaštitu i
osnaživanje obitelji te promidžbe društveno odgovornog poslovanja

Dječja kartica


kako bi se povećala djelotvornost i dostupnost usluga i naknada
namijenjenih obitelji, MDOMSP intenzivno priprema novi projekt „Dječja
kartica“ koja bi obiteljima s djecom omogućavala popuste na različite
usluge i proizvode javnih ustanova i privatnih poduzeća.

ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU MIGRACIJA TE ANALIZE
DEMOGRAFSKIH TRENDOVA


prošle godine smo od JLP(R)S po prvi puta prikupili podatke o
demografskim mjerama koje provode te aktivnostima usmjerenim na
podršku obiteljima, posebice obiteljima s troje i više djece
Svrha: stjecanje uvida u mjere i aktivnosti koje se provode na lokalnoj i
županijskoj razini, kako bi se omogućila razmjena informacija te
učinkovito koordiniranje demografskih mjera koje se provode i koje se
planiraju na razini države



podaci ažurirani i dostupni zainteresiranim građanima na stranicama
MDOMSP



MDOMSP je proveo on-line istraživanje stavova Hrvata koji žive izvan
Hrvatske prema povratku, kao i uvjetima koji bi olakšali i potaknuli njihov
povratak



rezultati korišteni prilikom formiranja dijelova strateških dokumenata koji
se odnose na migracijski plan i stvaranje uvjeta poticajnih za ostanak i
povratak hrvatskih građana u RH

KONFERENCIJE NA TEMU DEMOGRAFSKE REVITALIZACIJE,
DEMOGRAFSKIH TRENDOVA I DOPRINOSA JLP(R)S-a
DEMOGRAFSKOJ REVITALIZACIJI


prva u nizu konferencija kojom se, između ostalog, želi promovirati rad
gradova i općina te primjeri provedbe demografskih mjera na lokalnoj
razini, već je idućeg tjedna u Đakovu, 21. svibnja 2019.



cilj je okupljanje predstavnika JLP(R)S, stručnjaka iz područja demografije
te predstavnika MDOMSP



naglasak stavljen na razmjenu iskustava i primjere dobre prakse,
predstavljanje mjera koje se provode na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj
razini te probleme i moguća rješenja s kojima se JLP(R)S-ovi susreću



nastojimo potaknuti JLP(R)S na kreiranje i primjenu demografskih mjera
kojima se stvara pozitivna klima i poboljšava kvaliteta života građana te
potiče promoviranje obiteljskih vrijednosti i demografska revitalizacija
države

Zahvaljujem na pažnji!

pomoćnik ministrice ivica Bošnjak
e-mail: ivica.bosnjak@mdomsp.hr

