Temeljem članka 5., 7. i. 8. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 73/97, 27/01, 59/01,
82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik
Općine Kaptol“ broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 15. sjednici održanoj
21. prosinca 2011. godine donijelo je
I Z M J E NE SOCIJALNOG PROGRAMA
O P Ć I N E K A P T O L Z A 2011. g.

Izmjenama Programa socijalne skrbi za 2011. godinu predviđeno je djelovanje unutar
područja:
-

skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima
skrb o invalidima-udrugama invalida
potpora humanitarnim udrugama-Crveni križ
sufinanciranje predškolskog odgoja i ostalih socijalnih potreba učenika

1. SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA
Temeljem članka 34. Zakona o socijalnoj skrbi Općina ima obavezu podmirenja troškova
stanovanja iz ugovora o najmu stana, a odnose se na najamninu, troškove koji se plaćaju u
svezi sa stanovanjem, troškove ogrijeva i održavanje stana.
Predviđeni iznos pomoći

66.000,00 Kn.

Pomoć obiteljima koji ostvaruju pravo na pomoć sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na
području Općine Kaptol.
Predviđeni iznos pomoći

80.000,00 Kn

Pomoć obiteljima za novorođenu djecu.
Predviđeni iznos pomoći

19.000,00 Kn

Ukupno predviđeni iznos pomoći

165.000,00 Kn

2. SKRB O INVALIDIMA I BRANITELJIMA-UDRUGAMA
Socijalnim programom predviđena su sredstva za pomoć invalidima i braniteljima kroz
potporu njihovim udrugama.
Financijska pomoć planirana je slijedećim udrugama:
- udruga dijabetičara
- udruga distrofičara i invalida
- udruga HRVI-a
- udruga slijepih
- udruga invalida rada
- udruga za unapređenje pomagala
- udruga «MI»

1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.500,00 kn
1.000,00 kn

- udruga roditelja poginuli branitelja
- udruga umirovljenika Općine Kaptol
- društvo multiple skleroze
- udruga dragovoljaca domovinskog rata
- udruga veterana domovinskog rata-Kaptol

1.000,00 kn
4.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn

Ukupno predviđeni iznos sredstava

15.500,00 kn

3. POTPORA HUMANITARNIM UDRUGAMA – CRVENI KRIŽ
U 2011. godini Općina Kaptol će pomoći djelovanje Gradske organizacije Crvenog križa
iz Požege, jer nema osnovanu organizaciju za područje Općine Kaptol.
Iznos predviđene pomoći

10.000,00 Kn

4. SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSTALIH SOCIJALNIH
POTREBA UČENIKA
U 2011. godini Općina Kaptol sufinancirat će predškolski odgoj, odnosno smještaj djece
u vrtiće u gradu Požegi, jer na svom području nema vrtića.
Predviđeni iznos pomoći

68.700,00 Kn

Općina Kaptol sufinancirat će i predškolski odgoj koji se obavlja pri O.Š. Vilim Korajac u
Kaptolu.
Predviđeni iznos pomoći

77.000,00 Kn

Općina Kaptol će tijekom 2011.godine sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola.
Predviđeni iznos pomoći

120.000,00 Kn

Ukupno predviđeni iznos

265.700,00 Kn

Sredstva iz ovog Programa za rad udruga i organizacija izdvajat će se na račun istih sukladno
ostvarenju općinskog proračuna sa naslova općih prihoda i primitaka, osim naknade za ogrjev koja je
prihod iz županijskog proračuna.
Udruge i organizacije obuhvaćene ovim Programom podnose godišnje izvješće o utrošku
sredstava općinskom načelniku najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
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U Kaptolu 21. prosinca 2011. godine.
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