Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) te članaka 20. i 40. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni
glasnik Općine Funtana“, broj 2/13 i 4/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na
sjednici održanoj dana ___. ___________ 2017. godine, donosi
SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE FUNTANA-FONTANE ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Socijalni program Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu odnosi se na programe koje
financira Općina, a kojima se nastoji provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi Centar za socijalnu
skrb Poreč-Parenzo.
Socijalni program Općine Funtana-Fontane provodi se putem:
− ostvarivanja prava iz Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana-Fontane,
− sufinanciranja organizacija i udruženja građana čija djelatnost ima socijalni karakter.
Članak 2.
I. NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana-Fontane planira se
pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima u vidu ostvarivanja prava na naknadu za
podmirenje troškova stanovanja, i to: troškova najamnine za korištenje stana, troškova za
zajedničku pričuvu zgrade, troškova komunalne naknade, troškova električne energije,
troškova vode i odvodnje otpadnih voda te troškova odvoza i zbrinjavanja smeća.
Planirana sredstva:
20.000,00
II. NAKNADE ZA NOVOROĐENČE
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana-Fontane planira se
pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima u vidu ostvarivanja prava na naknadu za
novorođenče za svako novorođeno dijete čiji jedan ili oba roditelja imaju prebivalište na
području općine Funtana-Fontane.
Planirana sredstva:
25.000,00
III. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA U VRTIĆU I JASLICAMA
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana-Fontane planira se
pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima koji ispunjavaju jedan od socijalnih uvjeta ili
imaju 3 i više djece predškolske dobi ili u sustavu redovnog školovanja u vidu ostvarivanja
prava na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću i jaslicama.
Planirana sredstva:
10.000,00

IV. PODMIRIVANJE TROŠKOVA OBROKA ŠKOLSKE DJECE
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana-Fontane planira se
pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima čija djeca imaju prebivalište na području
općine Funtana-Fontane, a ispunjavaju jedan od socijalnih uvjeta u vidu ostvarivanja prava na
podmirenje troškova prehrane (toplog obroka) djece u osnovnim školama.
Planirana sredstva:
30.000,00
V. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA KORISNIKA DOMOVA ZA STARIJE I
NEMOĆNE
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana-Fontane i Odluke o
sufinanciranju smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe planira se pružanje
sustavne financijske pomoći korisnicima koji imaju prebivalište na području općine FuntanaFontane u vidu ostvarivanja prava na sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne
osobe kojima nije osnivač Republika Hrvatska.
Planirana sredstva:
60.000,00
VI. POMOĆ UMIROVLJENICIMA
- jednokratna pomoć prigodom božićnih blagdana
- jednokratna pomoć prigodom uskršnjih blagdana
- sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja
UKUPNO:

33.000,00
16.500,00
80.000,00
129.500,00

VII. OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
Ostvarivanje prava na ostale naknade temelji se na Odluci o socijalnoj skrbi na
području Općine Funtana-Fontane. Program osigurava pružanje sustavne financijske pomoći
korisnicima u vidu: pomoći u prevladavanju posebnih teškoća, sufinanciranje nabave knjiga
djece u osnovnoj školi zbog težeg socijalnog stanja obitelji, financiranja troškova izleta djece u
osnovnoj školi, pomoći za vanbolničko liječenje te pomoći za participaciju zdravstvenih
usluga.
- naknade građanima i kućanstvima u novcu – ogrjev
- naknade građanima i kućanstvima u novcu
- program cijepljenja protiv HPV infekcije
- naknade građanima i kućanstvima u naravi
UKUPNO:

3.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
63.000,00

VIII. SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA
Sufinanciranje organizacija i udruženja građana čija djelatnost ima socijalni karakter
provodi se kroz sufinanciranje slijedećih udruga i ustanova:
- Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
18.500,00
- Centar za pružanje usluga u zajednici Fond Zdravi grad Poreč-Parenzo
7.000,00
- Dom za starije i nemoćne osobe Poreč
3.000,00

- Crveni križ Poreč
- Sigurna kuća Istra
UKUPNO:

23.000,00
2.100,00
53.600,00

IX. POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA KOJE SE DODJELJUJU
UDRUGAMA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU
Potpore za programe javnih potreba koje se dodjeljuju udrugama po raspisanom javnom
pozivu u socijali osigurana su u iznosu od 35.000,00 kuna. Sredstva će se raspodijeliti po
pojedinim korisnicima sukladno provedenom javnom pozivu i donesenoj odluci o dodjeli
financijskih sredstava. Isplata sredstava vršit će se na temelju ugovora i uvjeta koji će biti
propisani prilikom objave javnog poziva. Ukoliko se po provedenom javnom pozivu dio
sredstava ne dodijeli udrugama, ista će im se moći dodijeliti izravnom dodjelom sukladno
odredbama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz
Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15).
Članak 3.
Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju programa te o realizaciji
sredstava iz Proračuna Općine Funtana-Fontane pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni odjel
najkasnije u roku od osam dana od isteka zakonskog roka za predaju Godišnjeg financijskog
izvještaja. Jedinstveni upravni odjel prati ostvarenje ovoga Programa u cjelini i izvještava o
tome Općinskog načelnika i Općinsko vijeće u sklopu godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna.
Članak 4.
Ukupna sredstva koja se planiraju za Socijalni program Općine Funtana-Fontane u
2018. godini iznose 426.100,00 kuna.
Članak 5.
Socijalni program Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu stupa na snagu danom
objave u „Službenom glasniku Općine Funtana“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.
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