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Ovaj je izvještaj rezultat analize utjecaja projekta „Juvo – Home Friend“ kojim Matija
Srbić i njegovi prijatelji (članovi start-upa) žele razviti proizvod (senzornu lutku) koja će
olakšati svakodnevnicu roditeljima i smanjiti broj nesreća u domu. Roditelje će senzor
moći na vrijeme obavijestiti kad se dijete kreće prema manje sigurnim mjestima u domu
(kao što su balkonska vrata, izlazna vrata, kupaonica i sl.). Osim toga, Juvo tim želi
proizvesti i slični alat za primjenu u vrtićima čime će se smanjiti broj neplaniranih,
nenadziranih i neočekivanih izlazaka djece iz vrtićkog kruga te tako omogućiti vrtićima
da se promoviraju kao mjesta sigurna za djecu.
Za izračun društvenog utjecaja projekta „Juvo – Home Friend“ korištena je metoda
Društveni povrat ulaganja (DPU, eng. Social Return on Investment Analysis – SROI),
pomoću koje su identificirani učinci s najvećim značenjem za ključne dionike projekta.
Osim toga, kao dio procesa analize DPU, učincima su dodijeljene financijske vrijednosti
čime je omogućeno interpretiranje dobivenih iznosa u novčane vrijednosti.

Za svaku 1,00 kn uloženih sredstava,
projekt „Juvo – Home Friend“ je za društvo stvorio 1,36 kn.

1/ UVOD
O PROJEKTU
Svake godine, širom svijeta, nekoliko je milijuna djece ozlijeđeno u slučajnim nesrećama u
domu, a nekoliko desetaka tisuća ih smrtno strada. Padanje s balkona, s namještaja,
prevrtanje velikih predmeta, utapanje u kadi, u bazenu, trovanje lijekovima, sredstvima
za čišćenje, samo su neki od oblika slučajnih nesreća u domu. Za neke od njih, roditelji i
dalje nemaju efikasno rješenje što im uzrokuje velike količine straha, brige i stresa. Iako
je ovo izraženije kod roditelja djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju koja
percipiraju svoju okolinu drugačije i sklonija su nesrećama, ni drugi roditelji nisu imuni na
ovu vrstu problema. Roditelji na različite načine nastoje povećati sigurnost doma, ali i
dalje ne postoji rješenje koje obavještava roditelje kad se dijete nalazi u opasnosti.
Stoga projekt „Juvo – Home Friend“ nastoji ponuditi najbolje rješenje za roditelje u brizi.
Razvojem senzorne lutke i mobilne aplikacije roditeljima će se ponuditi moderno rješenje
koje podiže sigurnost doma na novu razinu i ispravlja nedostatke postojećih rješenja.

Proizvodi koje će roditelji koristiti obavještavat će ih kad dijete krene prema manje
sigurnim područjima obiteljskog doma. Alarmni sustav koji će obavještavati roditelje
sastoji se od pametnih senzora koji prepoznaju dijete i roditeljima dojavljuju putem
mobilne aplikacije kad dijete krene prema manje sigurnim područjima. Osim toga, proizvod
se razvija u smjeru da postane primjeren alat za korištenje u vrtićima i na taj način poveća
sigurnost vrtića i djece koje u njima borave.

O PROGRAMU „POKRENI NEŠTO SVOJE“
Projekt „Juvo – Home Friend“ jedan je od projekata dobitnika potpore u sklopu programa
„Pokreni nešto svoje“ – razvojnog programa potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj,
namijenjenog poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Program „Pokreni nešto
svoje“ potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem na ekonomiju, društvo i okoliš te
odgovara na potrebe poduzetnika za savjetodavnom i financijskom podrškom za početak i
razvoj poslovanja. Program je razvila i provodi ga ACT Grupa (www.act-grupa.hr), zajednica
društvenih poduzetnika i inkubator za aktere društvene ekonomije, uz financijsku podršku
tvrtke Philip Morris Zagreb d.o.o.

O DRUŠTVENOM POVRATU ULAGANJA
Društveni povrat ulaganja (DPU) je metoda mjerenja društvenog utjecaja pomoću koje se
može izračunati koliko je društvene vrijednosti nastalo korištenjem raspoloživih resursa
(kapital, vrijeme, infrastruktura i drugo) prilikom provedbe projekta.
DPU u fokus stavlja promjene kod ključnih korisnika, koje su nastale kao rezultat intervencije
tj. provedbe specifičnih aktivnosti. Nastalim promjenama (društvenim, ekonomskim i
okolišnim učincima) dodjeljuje se monetarna vrijednost koja omogućuje izračun DPU omjera.
Ovaj omjer govori koliko je kuna zarađeno za društvo ulaganjem 1,00 kn.
ANALIZA DPU ODVIJA SE U 6 KORAKA:
1. Određivanje djelokruga i identificiranje ključnih dionika
Jasno se utvrđuje područje na koje će analiza DPU biti usmjerena, dionici koji će biti
uključeni u proces i njihova uloga.
2. Mapiranje utjecaja
Razvoj mape utjecaja ili teorije promjena kojima se prikazuju poveznice između ulaznih
vrijednosti (resursa), izlaznih vrijednosti (ishoda) i krajnjih učinaka.

3. Evidentiranje i vrednovanje učinaka
Istraživanje koje će pokazati jesu li pojedini učinci nastali i koja im je novčana
vrijednost.
4. Utvrđivanje utjecaja
Diskontiranje utjecaja nastalih promjena - određivanje sadašnje vrijednosti koja će se
postići u budućnosti, tj. koliko buduća vrijednost vrijedi danas. Uzimaju se u obzir
promjene koje bi svakako mogle nastati i one koje su posljedica vanjskih čimbenika.
5. Izračun DPU omjera
Nastalim promjenama pribrajaju se koristi, istovremeno se oduzimaju negativne
promjene čime se dobiva DPU omjer. Kao dokaz ispravnosti dobivenog rezultata radi se
test osjetljivosti.
6. Izvještavanje, primjena i nadogradnja
Dobiveni rezultati predstavljaju se dionicima, a pozitivni ishodi služe daljnjoj
nadogradnji i razvoju organizacije.
Najvažnija pretpostavka kojom se potrebno voditi u izradi analize DPU glasi:
„Nemojte pretjerivati i prenaglašavati te budite transparentni!“

2/ ANALIZA DPU
KORAK 1 / ODREĐIVANJE DJELOKRUGA I IDENTIFICIRANJE KLJUČNIH DIONIKA
Razdoblje provedbe:
*Travanj 2017. - Rujan 2017.
Svrha projekta:
*Razvojem alarmnog sustava ponuditi rješenje za roditelje kojim će povećati sigurnost
svojeg doma i okruženja u kojem im djeca borave
*Omogućiti roditeljima pouzdano i efikasno rješenje kojim će biti sigurni da će o svakoj
neplaniranoj aktivnosti svoga mališana biti odmah obaviješteni
*Financijska stabilnost i daljnji razvoj poduzeća
Svrha analize DPU:
*Razumjeti i pokazati društveni utjecaj koji nastaje provedbom projekta

Aktivnosti:
*Osnivanje poduzeća
*Izrada prototipa senzora za prepoznavanje kretnji
(nabava komponenti, izrada, programiranje)
*Izrada prototipa plišane igračke sa zvučnikom (nabava i izrada zvučnika za igračku i
programiranje, pronalaženje kooperanta za izradu igračke)
*Dizajniranje i programiranje mobilne aplikacije
*Povezivanje baze podataka s mobilnom aplikacijom
Dionici:
Matija Srbić, osnivač i direktor poduzeća Home Friend j.d.o.o. – ključni dionik
Ostali članovi start-upa – ključni dionici
Rani usvajači (roditelji), vrtići – ključni dionici
ACT Grupa, Philip Morris Zagreb d.o.o. – ključni dionici
Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) / Državni proračun – ključni dionik
Grad Zagreb (Spock Inkubator FER) / HUB385

KORAK 2/ MAPIRANJE UTJECAJA – TEORIJA PROMJENE
ULAZNI RESURSI

AKTIVNOSTI

ISHODI

*Vrijeme
*Vlastiti kapital
*Novac
*Donacija/Grant
*Ekspertiza
*Infrastruktura

*Osnivanje i zapošljavanje u poduzeću
*Pronalazak partnera za testiranje
prototipa
*Pripremanje za proizvodnju
*Dizajn web stranice i promo materijala
*Prezentacija i komunikacija s
potencijalnim zainteresiranim stranama
*Dizajniranje i modeliranje
*Uspostava digitalnog marketinga
*Programiranje aplikacije
*Testiranje prototipa senzora za praćenje
kretnji djece u kućanstvu i u vrtićima
*Poslovno savjetovanje

*Osnovano poduzeće; zapošljavanje u poduzeću i
redovita mjesečna isplata plaće
*Početak samostalnog poslovanja u privatnom
sektoru
*Pronađen partner za testiranje
*Izrađena web stranica
*Dizajnirano i modelirano kućište senzora
*Digitalni marketing
*Programirana aplikacija
*Testirano djelovanje u kućanstvu
*Testirano djelovanje u vrtiću
*Odrađeno više od 100 sati poslovnog savjetovanja
*Odrađena marketinška kampanja i promotivne
aktivnosti
*Dodijeljena financijska potpora
*Evidentirano novo osnovano poduzeće u registru
*Evidentirana 1 novozaposlena osoba u statistici

*Marketinške aktivnosti
*Financiranje temeljem potpisanog
ugovora o potpori
*Financiranje temeljem HZZ mjera

UČINCI
*Promjena u radnom statusu: redovita mjesečna plaća; stjecanje radnog staža; stjecanje radnog iskustva
*Povećana znanja i vještine: stečena nova znanja iz područja upravljanja projektom; stečena nova znanja iz
upravljanja poduzećem (osnivanje poduzeća i upravljanje poduzećem)
*Vidljivost poduzeća: poduzeće postaje prepoznato kao inovativno u rješavanju problema nesreća kod kuće i
u vrtićima; poduzeće postaje prepoznato kao uspješno - ostvaruje prihode od prodaje i zaradu
*Ostalo: pojačan osjećaj zadovoljstva; osjećaj samostalnosti i neovisnosti; osnaženi odnosi među članovima
start-upa; povećanje osjećaja sigurnosti; povećanje osjećaja opuštenosti pri obavljanju svakodnevnih
zadataka
*Prepoznatljivost vrtića kao "sigurnih za djecu“
*Povećanje profesionalnih referenci
*Povećanje dohotka i financijska samostalnost
*Povećana vidljivost ACT Grupe: kao kvalitetnih savjetnika; kao pouzdanih partnera
*Zadovoljstvo i intenzivniji osjećaj postignuća: uspješno završenim projektom; stečenim novim znanjima;
stečeno iskustvo (naučene lekcije za daljnji rad)
*Povećana prepoznatljivost kao investitor u društveni utjecaj
*Povećani priljevi u državni proračun

“

Iako nemam djecu, motiviranost da im se
omogući sigurnost i roditeljima olakša
svakodnevni život je ono što me pokreće.

Stekao sam nove prijatelje!
To što radim me ispunjava!
Puno smo naučili – stvarali smo potpuno novi oblik
partnerstva privatnog i civilnog sektora!
To nam je definitivno otvorilo vrata za nove programe i
partnerstva!

KORACI 3, 4 I 5/ VREDNOVANJE UČINAKA, UTVRĐIVANJE UTJECAJA
I IZRAČUN DPU OMJERA
Uložena sredstva (Inputi)

151.065 kn

- Matija Srbić i članovi start-upa
- ACT Grupa
- Philip Morris Zagreb d.o.o.
- HZZ/ Državni proračun
- Grad Zagreb

12.000 kn
34.665 kn
54.400 kn
35.000 kn
15.000 kn

Utjecaj/Stvorena društvena vrijednost (Impact)

Godina
Stvorena društvena vrijednost

1

2

147.028 kn

34.053 kn

205.638 kn

3

Ukupno

24.557 kn 205.638 kn

DPU omjer = Stvorena društvena vrijednost : Uložena sredstva = 1,36 kn : 1 kn

Za svaku 1,00 kn uloženih sredstava,
projekt „Juvo – Home Friend“ je za društvo stvorio 1,36 kn!

https://noomly.io/

