Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05 ,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj: 157/13, 152/14, 99/15,
52/16 i 16/17 ) i članka 18. Statuta Općine Gradec ("Glasnik Zagrebačke županije " broj: 23/09
i 13/13) na prijedlog Općinskog načelnika Općine Gradec, Općinsko vijeće Općine Gradec na
7. sjednici održanoj 06.12. 2017. godine, donijelo je

PROGRAM
POTREBA U DIJELU SOCIJALNE SKRBI
NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2018. GODINI
I. UVODNI DIO

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba
koje je dužan uzdržavati.
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih
potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje same ili uz pomoć članova
obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih
okolnosti.
Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanja prava socijalne skrbi osigurava
Republika Hrvatska putem centara za socijalnu skrb i drugih ustanova.
Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga među ostalim osigurava i lokalne
potrebe socijalne skrbi sukladno odredbama članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi,
osiguravanjem sredstava u proračunu.
Općina Gradec sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i mogućnostima
proračuna predvidjela je u proračunu Općine za 2018. godinu financijska sredstva za socijalne
potrebe stanovništva na svom području u iznosu od 438.000,00 kuna.
Potpore za potrebe troškova ogrjeva osigurava Zagrebačka županija, a sredstva
transferira putem općinskog proračuna. Sredstava za ogrjev planiraju se na bazi priznatih prava
i utroška 2017. godine u iznosu od 35.000 kuna.
Sredstva za ostale namjene po ovom Programu utvrđena su u iznosu od
403.000,00 kuna, a osiguravaju se u proračunu Općine Gradec.
Poljoprivredno područje sa znatnim brojem domaćinstava srednje dobi pretpostavlja
srednje imovinsko stanje, dok kod domaćinstava starije dobi imovinsko i financijsko stanje
nije zadovoljavajuće, te su potrebne određene potpore kao državnih tako i lokalnih institucija.
Ovakva situacija zasigurno će zahtijevati kod manjeg broja osoba ili domaćinstava
potrebe za intervencijom općine, odnosno sredstvima predviđenim za socijalne potrebe.
II. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI:
Pomoći za podmirenje troškova električne energije za
domaćinstva do 50 % iznosa računa za električnu energiju,
prema odluci Općinskog načelnika i iz sredstava komunalne
naknade.

Planirana
sredstva
(kn)
12.000,00

Pomoći samcima i obiteljima koji su korisnici pomoći za
uzdržavanje za podmirenje troškova prehrane,odjeće i pomoć za
nabavku lijekova, u visini prema Odluci načelnika.

Planirana
sredstva
(kn)
18.000,00

Podmirenje troškovi prehrane za djecu samohranih roditelja bez
stalnih prihoda, za učenike slabijeg socijalnog statusa i djecu
poginulih hrvatskih branitelja HRVI, I. i II. skupine koja polaze
osnovnu školu.

Planirana
sredstva
(kn)
60.000,00

Sufinanciranje troškova kupnje školskih udžbenika za djecu
samohranih roditelja, roditelja bez stalnih prihoda te djecu
poginulih hrvatskih branitelja HRVI, I. i II. skupine koja polaze
osnovnu školu.

Planirana
sredstva
(kn)
40.000,00

Sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola

Planirana
sredstva
(kn)
120.000,00

Podmirenje troškova sahrane osoba bez potomaka i osoba koje
ne želi nitko sahraniti, a općina je nasljednik ošasne imovine.

Planirana
sredstva
(kn)
5.000,00

Pomoći obiteljima koji su korisnici pomoći za uzdržavanje, za
podmirenje troškova za ogrjev iz sredstava doznačenih iz
proračuna Zagrebačke županije.

Planirana
sredstva
(kn)
35.000,00

Pomoći obiteljima koji su korisnici pomoći za uzdržavanje za
podmirenje troškova za druge nepredviđene pomoći koje nisu
predviđene Programom, a Općinski načelnik ocijeni da imaju
karakter socijalne pomoći (požari i sl.) koju je potrebno pružiti
od strane Općine Gradec.

Planirana
sredstva
(kn)
40.000,00

Novčane pomoći rodiljama za opremanje novorođenčeta
(1.000,00 kuna za dijete).

Planirana
sredstva
(kn)
30.000,00

Planirana
sredstva
(kn)
2.000,00
Planirana
sredstva
(kn)
50.000,00
Planirana
sredstva(kn)

Financiranje rehabilitacije djece s posebnim potrebama i
teškoćama u razvoju

Sufinanciranje logopedske terapije

Priključci za branitelje na komunalnu infrastrukturu

20.000,00
Planirana
sredstva(kn)

Sufinanciranje prijevoza sumnjive smrti

6.000,00

III. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
Prava iz ovog programa ostvaruju se podnošenjem pismenog zahtjeva Općinskom
načelniku Općine Gradec, obrazloženog sa priloženim dokazima. Zahtjev se predaje
putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradec.
O osnovanosti ili neosnovanosti zahtjeva, odnosno o visini pomoći odlučuje
Općinski načelnik zaključkom, osim zahtjeva za davanje pomoći za ogrjev koje se
financiraju iz Županijskog proračuna.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Prava iz ovog Programa osigurati će se isključivo osobama koje imaju prebivalište
na području Općine Gradec.
Pojedinačna ostvarena prava po ovom programu podliježu redovitom preispitivanju
glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koje su ostvarena.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Zagrebačke
županije.
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