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Istraživanje Utjecaj poslovnoga sektora na dječja 
prava u Republici Hrvatskoj prvo je istraživanje 
provedeno na ovu temu u našoj zemlji. Svrha je 
istraživanja da pokaže u kojoj su mjeri dječja 
prava prepoznata kao područje društveno 
odgovornog poslovanja (DOP-a) u poslovnom 
sektoru u Republici Hrvatskoj; da prepozna 
najvažnije prepreke za poslovni sektor i druge 
dionike, kao i poticaje kojima bi ih se motiviralo 
na veći angažman za dobrobit djece, te da utvrdi 
glavna područja u kojima UNICEF u Hrvatskoj 
poduzećima može pružiti podršku u razvoju 
dobrih praksi.

ISTRAŽIVANJE 
UTJECAJA 
POSLOVNOGA 
SEKTORA 
NA DJEČJA 
PRAVA
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U istraživanju su uzeti u obzir svi aspekti utjecaja 
poduzeća na dječja prava istaknuti u Načelima 
o pravima djece i poslovanju (u daljnjem 
tekstu: Načela) koja je UNICEF razvio u suradnji 
s inicijativom UN Global Compact i organizacijom 
Save the Children. Strukturirana u deset tema, 
Načela pomažu poduzećima da utvrde izravne 
i neizravne utjecaje svog poslovanja na djecu u 
tri područja − na radnom mjestu, na tržištu te u 
društvenoj zajednici i okolišu.  
Načela poduzećima daju smjernice kako da 
uključe dječja prava u svoje poslovne strategije 
i politike, na koji način da prate svoj utjecaj na 
djecu i kako da prepoznaju rizike te sugeriraju koje 
je aktivnosti potrebno poduzeti kako bi se otklonili 
eventualni štetni utjecaji na djecu i potaknula 
dobra praksa (1. načelo).

 ▪ RADNO MJESTO:  
Poduzeća bi trebala doprinositi iskorjenjivanju 
dječjega rada (2. načelo), omogućivati dostojan 

rad mladim radnicima, roditeljima i skrbnicima 
djece (3. načelo) te osiguravati zaštitu i 
sigurnost djece u svim poslovnim aktivnostima i 
na svim lokacijama (4. načelo).

 ▪ TRŽIŠTE:  
Poduzeća bi trebala osigurati sigurne proizvode 
i usluge te na taj način promicati dječja prava 
(5. načelo), poštovati i promicati dječja prava u 
marketingu i oglašavanju (6. načelo). 

 ▪ DRUŠTVENA ZAJEDNICA I OKOLIŠ: 
Poduzeća bi trebala poštovati i promicati 
dječja prava u odnosu na okoliš u kojem djeca 
odrastaju te pri kupnji i korištenju zemljišta 
(7. načelo), poštovati i podupirati prava djece 
u provedbi zaštitarskih poslova (8. načelo), 
pomagati u zaštiti djece ugrožene nesrećama i 
nepogodama (9. načelo) te podupirati napore 
lokalnih zajednica i vlade usmjerene na zaštitu i 
ostvarivanje prava djece (10. načelo).

PODRUČJA UTJECAJA 
PODUZEĆA NA DJECU I 
NJIHOVA PRAVA

1. NAČELO:
Integracija 

dječjih prava

4. NAČELO:
Zaštita i 
sigurnost djece

3. NAČELO:
Mladi radnici, 
roditelji i 
skrbnici

2. NAČELO:
Dječji rad

5. NAČELO:
Proizvodi 
i usluge

6. NAČELO:
Marketing 
i oglašavanje

10. NAČELO:
Suradnja sa 
zajednicom 

9. NAČELO:
Krizne situacije

8. NAČELO:
Sigurnost

7. NAČELO:
Okoliš i 
zemljište
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Istraživanje je provedeno empirijskom 
metodologijom koja je obuhvaćala kvalitativne 
i kvantitativne metode, a čije je polazište 
predstavljala preliminarna analiza stanja hrvatskoga 
gospodarstva i zakonodavnoga okvira RH, 
Europske unije i Ujedinjenih naroda. 

Prvu fazu istraživanja predstavljalo je kvalitativno 
istraživanje provedeno kroz polustrukturirane 
intervjue i fokus-grupe s predstavnicima 
poslovnoga i javnoga sektora, s članovima 
Savjetodavnog tijela o dječjim pravim i poslovanju1, 
s predstavnicima udruga2 i UNICEF-a te s djecom iz 
Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. 

U drugoj je fazi provedeno kvantitativno 
istraživanje kroz mrežnu anketu u kojoj je 

sudjelovao 141 predstavnik poslovnoga sektora. 
U mrežnoj anketi najzastupljenija su bila velika 
poduzeća (37,6%), potom srednja (34,7%) i, 
konačno, mala poduzeća (27,7%), od kojih više 
od polovice posluje u Gradu Zagrebu (53,2%). 
Najzastupljeniji sektori u istraživanju bili su  
sektor maloprodaje (15,6%), proizvodni sektor 
(14,9%) i sektor informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (13,5%).

METODOLOGIJA 
ISTRAŽIVANJA

1 Kroz Savjetodavno tijelo o dječjim pravim i poslovanju razmjenjuju se znanja i dobre prakse između organizacija koje su aktivne u zagovaranju DOP-a u Hrvatskoj, 
akademskog sektora, poslovnog sektora i predstavnika Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu kako bi se povećala svijest o dječjim pravima u 
poslovnom sektoru te tako doprinijelo većoj razini njihove zaštite i poštovanja.

2 Udruge čiji su predstavnici sudjelovali u istraživanju: Hrabri telefon, SOS Dječje selo Hrvatska, Hrvatska udrugu za ravnopravno roditeljstvo, Udruga roditelja 
„Korak po korak”, Savez društava „Naša djeca” Hrvatske i udruga RODA – Roditelji u akciji.

Kako bi se sagledao utjecaj hrvatskoga poslovnog 
sektora na djecu i njihova prava, istraživanje je 
analiziralo primjenu DOP-a kao poslovne strategije, 
a potom i svjesnost o dječjim pravima kao 
području DOP-a. 

 ▪ 43% svih ispitanih poduzeća ima usvojenu 
strategiju DOP-a ili su u procesu njezina 
usvajanja, od čega najviše velikih (47%) i 
srednjih (44%) poduzeća.

 ▪ Samo 9% malih poduzeća ima usvojenu 
strategiju DOP-a. Mala poduzeća  
najčešće sudjeluju u ad hoc  
aktivnostima DOP-a (38%) potaknuta 
vanjskim upitima za podršku društvenim 
inicijativama, pri čemu su često ograničena 
financijskim i ljudskim resursima.

 ▪ Osim strategije DOP-a, od ostalih dokumenata 
kojima poduzeća reguliraju DOP, a čija je 
primarna namjena regulacija internih odnosa, 
najveći broj ispitanih poduzeća ima usvojen 
pravilnik o radu (80%), kodeks za zaposlenike 
(53%) i pravilnike o odnosima s dobavljačima i 
trećim stranama (29%). 

 ▪ Godišnja izvješća o DOP-u objavljuje 28% 
ispitanih poduzeća.

 ▪ Aktivnosti vezane za DOP još se uvijek ne 
nalaze na redovitom dnevnom redu uprava 
poduzeća, a njihovo planiranje i provedba u 
domeni su organizacijskih jedinica komunikacija 
i odnosa s javnošću (34%), DOP-a i održivoga 
poslovanja (17%), marketinga (11%) i ljudskih 
potencijala (9%). 

 ▪ 53% ukupno ispitanih poduzeća ima  
osobu odgovornu za aktivnosti DOP-a  
(57% velikih poduzeća, i samo 3% malih 
poduzeća). Za upravljanje DOP-om i provedbu 
aktivnosti DOP-a u poduzećima su uglavnom 
odgovorne žene.

NALAZI ISTRAŽIVANJA 
Društveno odgovorno poslovanje kao dio 
poslovne strategije poduzeća

Mislim da je važno da tvrtke svakom 
zaposleniku dopuste da bude i roditelj.
član Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu

Očevi ponekad odlaze na roditeljski 
dopust, ali bi bilo sjajno kada bi to  
češće činili.
predsjednik uprave, srednje poduzeće
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Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja jest 
da u Hrvatskoj postoji relativno niska svijest o 
potencijalnom utjecaju poslovnoga sektora 
na dječja prava i živote djece općenito:
 
 ▪ Samo 6% ispitanika smatra da poslovanje 

poduzeća u kojem rade ima velik utjecaj 
na dječja prava, njih 48% smatra da njihova 
poduzeća u određenoj mjeri utječu na dječja 
prava, a gotovo 41% ispitanika smatra da 
njihova poduzeća nemaju utjecaj na prava 
djece u Hrvatskoj. 

 ▪ Od ukupnog broja poduzeća koja smatraju 
da imaju velik utjecaj na dječja prava ili da u 
određenoj mjeri na njih utječu 40% odnosi 
se na velika poduzeća, a 40% na srednja 
poduzeća. 

 ▪ Od poduzeća koja smatraju da ni na koji način 
ne utječu na prava djece u Hrvatskoj 48% 
odnosi se na mala poduzeća.

 ▪ Čak 87% poduzeća u istraživanju  
nije moglo istaknuti dobre prakse,  
odnosno primjere DOP-a s fokusom na 
dječja prava. 

Dječja prava kao dio društveno odgovornog 
poslovanja poduzeća

Primjena Načela o pravima djece i poslovanju u 
društveno odgovornom poslovanju poduzeća u Hrvatskoj

1. PODRUČJE: RADNO MJESTO
 ▪ Tek 20% ispitanih poduzeća navodi radno 

mjesto kao prioritetno područje društvene 
odgovornosti.

Utjecaj poduzeća na djecu kroz odnos prema 
dječjem radu i radne uvjete (2. načelo):
 ▪ Budući da je u RH pitanje dječjega rada vrlo 

dobro zakonski regulirano te da u recentnoj 
prošlosti nisu zabilježena veća kršenja u praksi 
poduzeća, može se zaključiti da u RH nisu 
prisutni najgori oblici dječjega rada. Međutim, 
samo 28% poduzeća traži potvrdu od svojih 
dobavljača (među kojima su i dobavljači iz 
drugih zemalja) da ne koriste dječji rad u 
svojim proizvodnim i poslovnim procesima.

Poštovanje dječjih prava kroz odnos prema 
zaposlenicima koji su roditelji i/ili skrbnici  
(3. načelo):
 ▪ Većina ispitanih poduzeća navodi da 

zaposlenicima koji su roditelji ili skrbnici djece 
omogućuje: fleksibilnost odlaska na bolovanje 
zbog bolesti djeteta (94%), povratak majki s 
rodiljnoga dopusta na sigurno radno mjesto (93%), 
roditeljski dopust za očeve (93%) i slobodne dane 
očevima prilikom rođenja djeteta (91%). 

 ▪ Ispitanici kvalitativnog istraživanja ne 
podrazumijevaju da su rodiljni i roditeljski 
dopust namijenjeni obama roditeljima i/ili 
skrbnicima. Kod svih ispitanih poduzeća broj 
očeva koji su iskoristili to pravo svodi se na 
nekolicinu slučajeva. 

 ▪ 71% ispitanih poduzeća nema razvijenu 
praksu podrške za majke dojilje na radnome 
mjestu (prostorije za dojenje, slobodno vrijeme 
za dojenje i slično), a 64% ispitanih poduzeća 
nema financijske programe pomoći za djecu 
u slučaju bolesti, odnosno naknade za djecu s 
teškoćama u razvoju.

 ▪ 58% ispitanih poduzeća omogućuje 
zaposlenicima pravo na jednokratnu novčanu 
pomoć za novorođeno dijete.

 ▪ 2% ispitanih poduzeća navodi da imaju vrtić 
unutar poduzeća.

 ▪ U kvalitativnom dijelu istraživanja djeca iz Mreže 
mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu 
identificirala su odnos između poslodavca 
i svojih roditelja kao najvažniji utjecaj koji 
poduzeća mogu imati na dječja prava. Češće 
su navodili primjere negativnog utjecaja: 
nepoštovanje radnog vremena (prekovremeni 
rad) te rad vikendima. U kvantitativnom 
istraživanju 60% ispitanika navelo je da se u 

Pravila tržišta rada jako se mijenjaju i danas je sve više freelancera i poslova koji 
zahtijevaju takav oblik rada u kojem niste vezani za fizičko mjesto. 
projektna menadžerica, srednje poduzeće
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poduzeću u kojem rade ne poštuje okvir 
radnog vremena, njih 62% odgovorilo je da 
nemaju mogućnost rada od kuće, a 55% 
reklo je da poduzeće u kojem rade pruža 
mogućnost fleksibilnog radnog vremena.

 ▪ Vezano uz odnos poduzeća prema majkama 
i očevima zaposlenicima, u kvalitativnom 
istraživanju prepoznato je da poduzeća koja 
imaju kolektivne ugovore i aktivne sindikate 
osiguravaju višu razinu brige za roditeljsku  
i/ili skrbničku ulogu svojih zaposlenika (pomoć 
za novorođenu djecu, pomoć za svako dijete, 
vremensko trajanje stanke za dojenje nakon 
povratka s rodiljnog dopusta te iznos za dječje 
darove za pojedine blagdane). 

2. PODRUČJE: TRŽIŠTE
Utjecaj poduzeća na djecu kroz razvoj 
proizvoda i usluga, marketing, oglašavanje 
i tržišno komuniciranje

 ▪ Od tri područja utjecaja, najviše poduzeća 
(38%) kao prioritetno područje društvene 
odgovornosti navodi tržište. 

 ▪ Unatoč tome, većina ispitanih poduzeća ne 
radi procjenu utjecaja proizvoda i usluga 
na djecu (76%), ne prati utjecaj poslovanja 
na djecu (77%) i ne procjenjuje kvalitetu 
proizvoda ili usluga namijenjenih djeci (63%) 
(5. načelo). 

 ▪ 59% ispitanih poduzeća ne koristi kodekse 
vezane uz djecu (npr. Kodeks oglašavanja i 
tržišnog komuniciranja Hrvatskog udruženja 

društava za tržišno komuniciranje) pri kreiranju 
marketinških aktivnosti za vlastite proizvode 
i usluge, a svega 9% poduzeća provodi 
procjenu utjecaja svojih marketinških 
strategija na djecu (6. načelo).

3. PODRUČJE: DRUŠTVENA 
ZAJEDNICA I OKOLIŠ
Utjecaj poduzeća na djecu kroz odnos 
prema zajednici i okolišu

 ▪ 32% poduzeća navodi zajednicu kao 
prioritetno područje društvene odgovornosti, 
dok je okoliš prepoznat kao prioritetno područje 
DOP-a kod svega 11% ispitanih poduzeća. 

 ▪ 62% ispitanih poduzeća ne ulaže u projekte i 
inicijative usmjerene na zaštitu okoliša  
(npr. čišćenje šuma, plaža i sl.), ali ih 59% ulaže 
u neki drugi aspekt održivog razvoja, kao što 
su edukacije djece na temu održivosti i slično  
(7. načelo). 

 ▪ 80% poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju 
uvijek je ili ponekad spremno pomoći djeci u 
slučaju iznenadnih katastrofa (9. načelo).

 ▪ 47% poduzeća sudjeluje u podupiranju 
programa razvoja lokalne zajednice  
(10. načelo). Njih 66% kroz filantropske 
aktivnosti (donacije) sudjeluje u pružanju 
financijske potpore najugroženijim obiteljima, 
55% ulaže u inicijative za podršku ranom razvoju 
djece, 42% ulaže u podršku djeci s teškoćama,  
a 11% provodi ili podržava akcije s ciljem 
poticanja socijalizacije djece romskoga podrijetla.
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Poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju kao 
prepreke u procesu implementacije DOP-a s 
fokusom na dječja prava i primjene Načela o 
pravima djece i poslovanju ističu:
 ▪ manjak financijskih i ljudskih resursa (42%)
 ▪ nedostatak relevantnog iskustva i vještina (14%)
 ▪ činjenicu da im nitko nije pristupio s upitom  

za sudjelovanje u društveno odgovornoj 
aktivnosti (13%)

 ▪ u kvalitativnom istraživanju poduzeća navode 
da su državna administracija i mehanizmi te 
postojeći zakonodavni okvir neke od glavnih 
prepreka za aktivnije bavljenje DOP-om, što 
uključuje i DOP usmjeren na dječja prava.  
Kao primjere navode zakonske odredbe 

vezane uz rad od kuće te nedovoljno 
motivirajuće porezne olakšice na društveno 
odgovorne projekte i programe/inicijative. 

Kao motivacijske čimbenike za aktivniji 
angažman u društveno odgovornim aktivnostima 
ispitana poduzeća navode: 
 ▪ oslobođenje od poreznih nameta za 

poduzeća koja redovito doniraju (76%)
 ▪ priznanja i pogodnosti za društveno odgovorna 

poduzeća (65%)
 ▪ prilagodbe Zakona o radu s ciljem veće 

fleksibilnosti u korištenju mogućnosti rada 
od kuće (51%) i subvencioniranja volonterskog  
rada (49%)

PREPREKE I MOTIVI ZA VEĆI 
ANGAŽMAN PODUZEĆA 
NA PODRUČJU 
UNAPRJEĐENJA DOP-a 
USMJERENOG NA DJECU

 ▪ ispitanici su u kvalitativnom istraživanju  
istaknuli da postoji potreba podizanja 
svijesti, ponajprije državnih institucija,  
a potom i šire javnosti, o važnosti dječjih 
prava u poslovanju. Također, većina smatra 
da bi se odluke o društveno odgovornome 

poslovanju trebale donositi na najvišoj 
upravljačkoj razini poduzeća te da bi se u 
programe edukacije o DOP-u i dječjim pravima 
trebali uključiti i glavni donositelji odluka u 
poduzećima kako bi postali inicijatori dobrih 
praksi na strateškoj razini.

Država bi mogla malo više promovirati što su to dječja prava, možda i na koji se 
način krše. Mi eventualno možemo razmišljati o dodatnim načinima na koje možemo 
doprinijeti, osim na razini uske kompanijske kulture. 
menadžerica ljudskih resursa, srednje poduzeće
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PREPORUKE ISTRAŽIVANJA
Nalazi istraživanja utjecaja poslovnoga sektora na 
prava djece u RH namijenjeni su svim relevantnim 
dionicima koji mogu utjecati na unaprjeđenje 
DOP-a prema djeci u poslovnome sektoru, među 
kojima su tijela javne vlasti Republike Hrvatske, 
Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Savjetodavno tijelo 
o dječjim pravima i DOP-u i hrvatski poslovni 
sektor. Na osnovi nalaza istraživanja glavnim 
je dionicima dano pet preporuka o dječjim 
pravima u poslovnom sektoru:

1. Niska razina svijesti i znanja o dječjim pravima 
u poslovanju hrvatskog poslovnog sektora te o 
njegovu potencijalnom utjecaju na djecu zahtijeva 
podizanje svijesti o utjecajima poslovnog 
sektora na dječja prava među ključnim dionicima 
kroz promociju Načela o pravima djece i 
poslovanju, kroz aktivnu promociju primjera 
dobrih praksi DOP-a za djecu hrvatskih 
poduzeća te dodjeljivanjem priznanja za 
poduzeća koja se ističu dobrim praksama. 

2. Ispitanici UNICEF vide kao međunarodnu, 
snažnu i kredibilnu organizaciju te prepoznaju 
važnost UNICEF-a u procesu zagovaranja 
DOP-a s fokusom na dječja prava kod 
donositelja odluka na svim razinama. UNICEF 
treba nastaviti razvijati i provoditi programe 
podrške poslovnom sektoru te aktivno 

zagovarati pozitivne prakse s ciljem sustavnog 
uvođenja Načela o pravima djece i poslovanju te 
DOP-a s fokusom na djecu. 

3. Ključni dionici na području DOP-a za djecu 
trebaju osigurati podršku i poticaje poduzećima 
za usvajanje Načela o pravima djece i poslovanju. 
Identificirana je i potreba uključivanja (poglavito 
malih i srednjih) poduzeća iz cijele Hrvatske 
u aktivnosti DOP-a usmjerene na djecu 
putem aktivnije suradnje između poduzeća, 
lokalnih zajednica i civilnog sektora u radu s 
djecom i/ili promicanju dječjih prava.

4. Nužno je da Republika Hrvatska usvoji Nacionalni 
akcijski plan o poslovanju i ljudskim pravima 
kako bi se postigla potpuna implementacija  
UN-ovih Smjernica o poslovnom sektoru i 
ljudskim pravima, u skladu s praksom EU-a. 
Također, fleksibilnije radno zakonodavstvo 
doprinijelo bi postizanju bolje ravnoteže između 
poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika,  
te time pozitivno utjecalo na dječja prava.

5. U suradnji s drugim ključnim dionicima Ured 
pravobraniteljice za djecu treba aktivno 
sudjelovati u promociji Načela o pravima djece 
i poslovanju te u zagovaranju bolje integracije 
dječjih prava u poslovne prakse i politike.
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