
 

EuroCohort: Zdravlje i dobrobit djece u središtu pozornosti diljem Europe 

http://www.eurocohort.eu/ 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar partnerska je institucija i suvoditelj dvije dionice u novom 
velikom međunarodnom Projektu razvoja Europskog kohortnog istraživanja ECDP (The European 
Cohort Development Project) koji financira EU unutar Obzor2020 programa. Znanstvenici Instituta 
suvoditelji su dvije dionice projekta: jedne usmjerene na uključivanje same djece u osmišljavanje i 
provedbu EuroCohort istraživanja kroz izravne konzultacije s djecom te druge, usmjerene na 
osmišljavanje pilot istraživanja unutar budućeg EuroCohort istraživanja. 

Ujedno ovo je treći tekući Obzor 2020 projekt u kojem Institut Pilar ima ulogu partnera.  

Cilj ECDP projekta, jest razviti novu europsku istraživačku infrastrukturu za koordinaciju i provedbu prvog velikog 
europskog istraživanja praćenja dobrobiti djece i mladih u razdoblju od 0 do 25 godine života, pod nazivom EuroCohort.  

ECDP projekt, kao što ističe profesor Gary Pollock (glavni koordinator projekta i voditelj Odsjeka za sociologiju 
Sveučilišta Manchester Metropolitan) je prvi istraživački projekt usmjeren na razvoj europskog longitudinalnog 
istraživanja dobrobiti i zdravlja djece i mladih. Unutar ECDP projekta će se osmisliti i uspostaviti istraživački okvir koji će 
biti dovoljno znanstveno uvjerljiv tako da donositelji javnih politika podrže i omoguće provedbu budućeg istraživanja 
pod nazivom EuroCohort“. 

Naime, za sada ne postoje odgovarajući podaci nužni za analize razvojnih aspekata dobrobiti djece i mladih te valjano 
osmišljavanje politika usmjerenih na unaprjeđenje njihove dobrobiti. Kao što se ističe u izvješću OECD-a Kako život? 
Mjerenje dobrobiti djece  (2015) za razumijevanje utjecaja javnih politika na različite skupine djece u različitim 
trenucima njihovih života nužno je uspostaviti i provoditi longitudinalna istraživanja dobrobiti djece i mladih, dakle 
istraživanja koja će skupine djece i mladih pratiti kroz duži niz godina. Europsko kohortno longitudinalno istraživanje 
EuroCohort, koje se razvija u okviru sadašnjem projekta ECDP,  osigurat će jako puno pokazatelja zdravlja i dobrobiti 
djece i mladih (npr. o stresu u školi ili osjećajima sreće u domu) te kroz usporedbu podataka iz različitih europskih 
zemalja razumijevanje kako na dobrobiti djece i mladih utječu društveni kontekst i nacionalne politike. To će zajedno 
omogućiti informirano i utemeljeno osmišljavanje javih politika koje će vjerojatnije pozitivno utjecati na dobrobit djece i 
mladih.  Provođenje takvog longitudinalnog europskog projekta bilo bi posebno važno za Hrvatsku, jer u Hrvatskoj nema 
niti nacionalnih longitudinalnih istraživanja dobrobiti djece i mladih.  

U ranijem projektu Mjerenje dobrobiti djece i mladih (MyWeB, Fp7, EU https://fp7-myweb.eu/, u kojem je također 
Institut Pilar sudjelovalo kao partner), utvrđeno je da i većina hrvatskih stručnjaka za područje dobrobiti djece i mladih 
smatra longitudinalno istraživanje dobrobiti djece i mladih važnim i poželjnim jer bi omogućilo mjere za poboljšanje 
dobrobiti djece i mladih, te da je financijski i tehnički izvedivo. Ujedno hrvatski su stručnjaci kao i većina stručnjaka u 
ostalim zemljama preporučili praćenje dobrobiti djece od rođenja do 25. godine života, s ponovljenim prikupljanjem 
podataka svake tri godine 

Prema riječima Dominica Richardsona iz UNICEF-a ECDP projekt je nužan korak u poboljšavanju politika usmjerenih na 
dobrobit i životni standard djece i mladih u Europi. Naime, budućim velikim europskim longitudinalnim istraživanjem 
utvrditi će se izrazito važni, valjani i uvjerljivi znanstveni uvidi o tome što određuje putanje razvoja i dobrobiti djece 
tijekom života. Takvi uvidi će donositeljima javnih politika, u različitim zemljama i društvenim kontekstima, omogućiti 
učenje i međusobno dijeljenje dobrih praksi usmjerenih na unaprijeđenije dobrobiti djece.  

ECDP projektom, u kojem se razvija buduće EuroCohort istraživanje, koordinira Sveučilište Manchester Metropolitan iz 
Velike Britanije uz sudjelovanje znanstvenika iz 12 europskih zemalja (Hrvatske, Estonije, Finske, Mađarske, Njemačke, 
Grčke, Italije, Portugala, Slovačke, Španjolske, Latvije i Nizozemske), predstavnika UNICEF-a te istraživačke infrastrukture 
Europskog društvenog istraživanja (European social survey http://www.europeansocialsurvey.org). Projekt traje 18 
mjeseci, prvi sastanak održan je u siječnju 2018. godine u Manchesteru, a drugi je održan u travnju 2018 u Institutu 
Pilar.   


