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Stopa siromaštva u RH 2020.

KUĆANSTVA S UZDRŽAVANOM DJECOM

18, 3

14,6

Jedan roditelj s jednim ili više uzdržavane djece 30,5

Dvije odrasle osobe s jednim djetetom 11,1

Dvije odrasle osobe s dvoje djece 9,3

Dvije odrasle osobe s troje ili više djece 23,1

Dvije ili više odraslih osoba s uzdržavanom djecom 14,0

Tri ili više odraslih osoba s uzdržavanom djecom 15,6



ŠTO NAM PORUČUJU 
RODITELJI IZ 
JEDNORODITELJSKIH 
OBITELJI? 

ISTRAŽIVANJE 
UNICEF-a (2015.)(1)

Siromaštvo i dobrobit djece
predškolske dobi u RH – Šućur, 
Kletečki Radović, Družić
Ljubotina, Babić

Prvo reprezentativno istraživanje o 
siromaštvu djece u RH – obuhvaćeno je 
975 roditelja korisnika novčanih pomoći
(ZMN i JP) te 194 roditelja koji ne žive u 
siromaštvu

Rezultati su pokazali sljedeće:



ŠTO NAM PORUČUJU 
RODITELJI IZ 
JEDNORODITELJSKIH 
OBITELJI? 

ISTRAŽIVANJE 
UNICEF-a (2015.)(2)

MATERIJALNA DEPRIVACIJA DJECE 
PREDŠKOLSKE DOBI  - npr. ne mogu
priuštiti djetetu igračke, slikovnice, 
novu odjeću i obuću, tricikl/bicikl, 
pohađanje vrtića, vlastiti ležaj itd. –
značajno veća stopa deprivacije kod
djece iz jednoroditeljskih obitelji

SOCIJALNA PODRŠKA

- Djeca iz JO manje provode
vremena s rodbinom

- Manja podrška susjeda

ZDRAVLJE:

- Više problema tijekom trudnoće

- Više prijevremeno rođene djece

- Djeca manje dojena



ŠTO NAM PORUČUJU 
RODITELJI IZ 
JEDNORODITELJSKIH 
OBITELJI?

ISTRAŽIVANJE UNICEF-a 
(2015.)(3)

JEDNORODITELJSKE OBITELJI, KORISNICI ZMN – FOKUS GRUPA

• problem nedostatka odjeće za djecu

• problem plaćanja lijekova koje ne pokriva zdravstveno osiguranje 
(najčešće lijekovi potrebni djeci, npr. lijekovi protiv bolova, za skidanje 
temperature, sirupi, probiotici itd.)

• iskazuju problem stigmatizacije samohranih majki

• stigmatizacija djece u vrtićima; nejasni kriteriji uključivanja djece čija 
obitelj prima PZU

• problem ostvarivanja prava na alimentaciju (očevi, postupak u centru)-
”Jedino primanje mi je to 925 kn toga (ZMN) i 344 kn dječjeg 
doplatka…otac ne daje ništa za dijete…vidjela sam na bankomatu da mi 
je sjela ovrha što sam imala još prije, za vrijeme radnog odnosa, ušla 
sam u nedozvoljeni minus…I znači meni sad mogu na tih 925 kuna 
socijalne pomoći i 344 kuna dječjeg doplatka sjest, a njemu (op. bivšem 
partneru) ne mogu. Dvostruka pravila vrijede…”

• nedostatak informacija o pravima; CZSS i Gradska uprava

• problem pronalaska i zadržavanja posla – problem usklađivanja
roditeljskih i radnih aktivnosti; diskriminacija …”na poslu su mi uvjeti 
postavljeni, tipa: ako se tvoje dijete razboli, letiš! za puno stvari ja sam 
bila prisiljena da djetetu nešto priuštim, morala sam proći teški 
mobing…psihički”



RAZLIKE U OBILJEŽJIMA 
MATERIJALNOG 
STATUSA IZMEĐU MAJKI 
IZ JEDNORODITELJSKIH I 
DVORODITELJSKIH 
OBITELJI –
ISTRAŽIVANJE GALIĆ 
(2021.) (1)

Istraživanje Kvaliteta života i psihosocijalna dobrobit
majki u jednoroditeljskim obiteljima (Galić, R., 2021.)

Sudionice: 722 majki - 99 iz jednoroditeljskih i 623 iz
dvoroditeljskih obitelji

Mjesto provođenja istraživanja: Grad Zagreb

RAZLIKE IZMEĐU JO I DO:

Mjesečna primanja kućanstva – niža kod JO - prosječan prihod po članu
kućanstva iznosi 3.643,21 kn u dvoroditeljskim te 2.817,65 kn u 
jednoroditeljskim obiteljima.

Subjektivna procjena materijalnog statusa – nižim procjenjuju majke iz JO

Stambeni status – 20% majki iz jednoroditeljskih obitelji živi u 
podstanarstvu, svega 5% majki iz dvoroditeljskih obitelji



RAZLIKE U OBILJEŽJIMA MATERIJALNOG STATUSA IZMEĐU MAJKI IZ 
JEDNORODITELJSKIH I DVORODITELJSKIH OBITELJI – ISTRAŽIVANJE GALIĆ (2021.) (2) 

  N M SD t 

Materijalna priuštivost I Jednoroditeljske obitelji 97 2,56 0,469 3,877** 

Dvoroditeljske obitelji 621 2,75 0,346   

Materijalna priuštivost II Jednoroditeljske obitelji 98 1,65 0,539 5,406** 

Dvoroditeljske obitelji 621 1,95 0,229 

Suočavanje s ekonomskim 

teškoćama obitelji 

Jednoroditeljske obitelji 98 1,37 0,395 -4,245** 

Dvoroditeljske obitelji 621 1,19 0,270 

Učinak financijskih 

poteškoća na obiteljske 

odnose 

Jednoroditeljske obitelji 97 2,14 0,677 -1,608 

Dvoroditeljske obitelji 617 2,01 0,730 

Mjesečna primanja 

kućanstva 

Jednoroditeljske obitelji 89 8441,57 4153,772 12,597** 

Dvoroditeljske obitelji 537 15428,56 7816,030 

Subjektivna procjena 

materijalnog statusa 

Jednoroditeljske obitelji 96 3,05 0,863 5,062** 

Dvoroditeljske obitelji 614 3,53 0,856 

Subjektivna procjena 

stambenih uvjeta 

Jednoroditeljske obitelji 98 4,19 0,668 1,678 

Dvoroditeljske obitelji 621 4,31 0,647 

 



Majke iz
jednoroditeljskih
obitelji se značajno
razlikuju u odnosu
na majke iz
dvoroditeljskih
obitelji prema (Galić, 
2021):

MATERIJALNA PRIUŠTIVOST 1 I 2:

• Kašnjenje s plaćanjem najamnine, računa za 
režije, stambenoga kredita ili potrošačkoga 
kredita jer nemamo dovoljno novca.

• (Ne)mogućnost priuštivosti svim članovima 
obitelji tjedan dana godišnjeg odmora izvan 
kuće.

• (Ne)mogućnost priuštivosti obroka koji sadrži 
meso, piletinu, ribu ili vegetarijanski 
nadomjestak najmanje svaki drugi dan.

• (Ne)mogućnost podmirenja neočekivanog 
financijskog troška (npr. kvar nekog kućanskog 
aparata).

• (Ne)posjedovanje automobila u voznom stanju.

• (Ne)priuštivost adekvatnog grijanja za vrijeme 
najhladnijih mjeseci.



Majke iz
jednoroditeljskih
obitelji se 
značajno
razlikuju u 
odnosu na
majke iz
dvoroditeljskih
obitelji prema
(Galić, 2021):

SUOČAVANJE S EKONOMSKIM TEŠKOĆAMA OBITELJI

MAJKE IZ J0 OBITELJI SU U POSLJEDNJIH 12 MJESECI ZNAČAJNO VIŠE PUTA BILE U 
SLJEDEĆOJ SITUACIJI:
posudile novac od članova šire obitelji ili prijatelja ili banke kako bi zadovoljile svakodnevne 
potrebe obitelji
smanjile korištenje nekih komunalnih usluga (voda, plin, struja, telefon…) zbog financijskih 
poteškoća

bile prisiljene prodati ili založiti nešto kako bi zadovoljile svakodnevne potrebe obitelji

bile prisiljeni uskratiti svom djetetu nešto što mu je bilo potrebno (npr. školski pribor ili odjeća) 
jer nije imale novaca
bile prisiljene uskratiti svom djetetu nešto što mu je bilo važno (npr. proslava rođendana, novi 
odjevni predmet, putovanje i sl.); 

bile prisiljene uskratiti svom djetetu neku izvannastavnu aktivnost (npr. sport, jezici, glazba i sl.)

bile prisiljene uskratiti svom djetetu dodatnu zdravstvenu skrb (lijekove bez recepta, zubara i 
sl.)

tražile dodatne poslove kako biste osigurali novac za podmirenje osnovnih potreba obitelji

osjećale se ljuto, ogorčeno, potišteno i zabrinuto zbog nedostatka novca

imale osjećaj posramljenosti pred djecom jer nisu imale novca za nešto što im je bilo potrebno, 
ITD…



Umjesto 
zaključka –

pitanja…

• Zbog čega su jednoroditeljske obitelji 
“nevidljive” kad je riječ o targetiranju
novčanih potpora i socijalnih usluga?

• Koje je mjere nužno poduzeti kako bi se 
ublažile značajne razlike između 
dvoroditeljskih i jednoroditeljskih obitelji?

• Tko bi trebao biti odgovoran za donošenja 
mjera usmjerenima ublažavanju rizika od 
siromaštva kod jednoroditeljskih obitelji?


