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Međunarodni dan obitelji – 15. svibnja 

Međunarodni dan obitelji (15. svibnja) proglasili su Ujedinjeni 

narodi svojom rezolucijom iz 1993. godine. Taj se dan prvi puta 

obilježio 15. svibnja 1994. godine pod sloganom „Da obiteljski dan 

ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece“. Cilj 

obilježavanja Dana obitelji je osvješćivanje i stavljanje naglaska na 

činjenicu da je obitelj osnovni element društva te je potrebno 

djelovati u korist njezinog podržavanja i razvoja. Valja naglasiti 

kako se u obitelji počinju razvijati vrijednosti koje unaprjeđuju 

intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece 

koja će postati ljudi koji čine društvo i svijet u kojem živimo. Kroz 

povijest, prosperitet, snaga i razvijenost neke zemlje procjenjivala 

se upravo kroz stabilnost i stanje obitelji. 

Obitelj je kroz povijest mijenjala svoju strukturu i uloge 

sukladno društvenim zahtjevima i potrebama. Od tradicionalnih, 

proširenih obitelji, 20. stoljeće obilježile su moderne, nuklearne 

obitelji koje karakterizira postojanje jasnih granica između doma i 

radnog mjesta, „romantična ljubav“, idealiziranje uloge majke, 

pretjerana zaštita djece (što je dovelo do toga da djeca kasnije 

sazrijevaju), veća usredotočenost na dijete i njegove potrebe te 

burno mladenaštvo u procesu osamostaljivanja i odvajanja od 

roditelja. Moderna obitelj vidi dijete kao naivno biće kojemu je 

potrebna roditeljska zaštita i sigurnost koja se ostvaruje u stabilnom 

zaštitničkom domu. U takvim obiteljima roditelji maksimalno 

zadovoljavaju dječje potrebe zanemarujući svoje te često ni roditelji 

ni djeca nisu pretjerano sretni u takvom modelu. 

U postmodernom društvu ili razdoblju kasnije modernosti 

(prijelaz s 20. na 21. stoljeće) zadovoljavanje potreba djece i 

roditelja  kreće se u smjeru većeg zadovoljenja potreba roditelja. 

Postmoderne obitelji malobrojne su i neovisne o rodbini, a 

karakteristike su im utemeljenost većine života na elektroničkom 

(simboličkom) planu, potreba za većim umnim radom, kontakti 



putem medija, veliki broj nestalnih, simboličkih ili društvenih veza, 

simbolički konflikti, apstraktni podatci, neobavezujuće 

sudjelovanje u većini aspekata društvenog života, čuvanje 

privatnosti, itd. U takvim obiteljima ruše se čvrste granice između 

obitelji i svijeta koji je okružuje. Majke se ne identificiraju samo sa 

svojom ulogom majke, već se odlučuju za poslovnu ulogu i razvoj 

karijere, a brigu za djecu predškolske dobi preuzimaju plaćeni 

profesionalci. U obiteljima se sve više odvija velik broj različitih 

promjena pa svjedočimo većem broju obitelji s jednim roditeljem, 

surogat-majkama, potrebi homoseksualnih parova za osnivanjem 

vlastite obitelji te drugih varijanti postmoderne obitelji. 

I dok se u modernim obiteljima veći naglasak stavlja(o) na 

djecu, u postmodernim obiteljima dolazi do većeg zadovoljenja 

potreba roditelja nego djece što se osobito vidi u nejasnim,  

neodređenim i promjenjivim pravilima, granicama i vrijednostima. 

Kombinacijom najboljih vrijednosti moderne i postmoderne obitelji 

nastaje nova forma koja se naziva vitalna obitelj. Ona naglašava 

kako je najvažnija zadaća obitelji djelotvorno razvijanje i 

njegovanje vještina i sposobnosti djece i njihovih roditelja, 

prepoznavanje promjena kroz koje prolaze i roditelji i djeca te 

prilagodljivost i uzajamnost utjecaja. 

Iako obitelj ima najvažniju ulogu u odgoju i psihosocijalnom 

razvoju djeteta, zbog različitih razloga (nezaposlenost ili 

prezaposlenost, neadekvatni odgojni stilovi i neadekvatni odgojni 

postupci, nedostatak vremena, nedovoljna osjetljivost za potrebe 

djeteta, …) roditelji često nisu u mogućnosti pružiti poticajno 

okruženje za optimalan razvoj djeteta te se dijete uključuje u 

izvanobiteljski odgoj u vrtiću. Pošto su obitelj i vrtić dva temeljna 

sustava u kojima se dijete rane i predškolske dobi razvija i raste, 

zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe prve spoznaje o sebi i 

svijetu oko sebe, uči o komunikaciji i odnosima, suživotu, 

zajedništvu, toleranciji, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i 

vještine prijeko potrebne za čitav život, potrebno je ostvariti što 

čvršću suradnju stručnih djelatnika vrtića i roditelja, odnosno 

potrebno je ostvariti partnerski odnos s roditeljima kako bi se 



osigurala jedinstvenost odgojnih postupaka. 

 Danas je dobro poznata činjenica kako na dijete utječe više 

različitih sustava, najšire od države i kulture pa preko socijalnog 

okruženja u kojem dijete ne sudjeluje (npr. lokalna vlast) do okoline 

najbliže djetetu (obitelj, vrtić, igralište i sl.). Različite društvene, 

političke i kulturalne promjene koje se konstantno odvijaju u svijetu 

doprinose promjeni strukture obitelji te ona mora biti fleksibilna i 

otvorena promjenama. Uz sve veće zahtjeve s kojima se obitelji 

moraju nositi, njezinu ulogu nije moguće zamijeniti pa je od 

izuzetne važnosti čuvati njezinu opstojnost, poticati ostvarivanje 

većeg standarda i bolje kvalitete života obitelji te pružati podršku u 

situacijama kada je to potrebno. 

Međunarodni dan obitelji prilika je da članovi obitelji proslave 

svoje zajedništvo, vezanost i ljubav koju osjećaju jedni prema 

drugima, u zajedničkim aktivnostima i zajednički provedenom 

vremenu. 

 

Sretan Vam Međunarodni dan obitelji! 


