Temeljem članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 33/12) i članka 32. i 94.
Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09, 02/13 i 06/13),
Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 10. sjednici održanoj 29. prosinca 2014. godine
donijelo je
IZMJENE SOCIJALNOG PLANA
Općine Kaptol za 2014. godinu
Članak 1.
Socijalni plan Općine Kaptol za 2014. godinu mijenja se i glasi:
„Socijalnim planom za 2014. godinu predviđeno je djelovanje unutar područja:
-

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

1. SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA
Temeljem članka 49. i 51. Zakona o socijalnoj skrbi Općina ima obavezu podmirenja
troškova stanovanja, a odnose se na najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa
stanovanjem, troškove ogrijeva i druge troškove.
Predviđeni iznos pomoći –pozicija 75

54.000,00 Kn.

Pomoć obiteljima koji ostvaruju pravo na pomoć sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi na
području Općine Kaptol.
Predviđeni iznos pomoći-pozicija 64

65.000,00 Kn

Pomoć obiteljima za novorođenu djecu.
Predviđeni iznos pomoći -pozicija 225
Ukupno predviđeni iznos pomoći

28.500,00 Kn
147.500,00 Kn

2. SKRB O INVALIDIMA-UDRUGAMA INVALIDA
Socijalnim programom predviđena su sredstva za pomoć invalidima kroz potporu
njihovim udrugama.
Financijska pomoć planirana je slijedećim udrugama:
- udruga dijabetičara-pozicija 65
1.000,00 kn
- udruga distrofičara i invalida-pozicija 66
1.000,00 kn
- udruga HRVI-a-pozicija 69
1.000,00 kn
- udruga slijepih-pozicija 70
1.000,00 kn
- udruga invalida rada-pozicija 73
1.000,00 kn
- udruga za unapređenje pomagala-pozicija 183
1.000,00 kn
- udruga «MI»-pozicija77
1.000,00 kn
- udruga roditelja poginuli branitelja-pozicija 79
1.000,00 kn

- udruga umirovljenika Općine Kaptol-pozicija 81
Ukupno predviđeni iznos sredstava

6.000,00 kn
14.000,00 kn

3. POTPORA HUMANITARNIM UDRUGAMA – CRVENI KRIŽ i OSTALE
UDRUGE
U 2014. godini Općina Kaptol će, sukladno Zakonu o crvenom križu, pomoći
djelovanje Gradske organizacije Crvenog križa iz Požege, jer nema osnovanu organizaciju
za područje Općine Kaptol.
Crveni križ-pozicija 76

25.000,00 Kn

Ukupno predviđeni iznos sredstava

25.000,00 Kn

4. SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSTALIH SOCIJALNIH
POTREBA UČENIKA
U 2014. godini Općina Kaptol sufinancirat će predškolski odgoj, odnosno smještaj djece
u vrtiće u gradu Požegi i Općina Velika, jer na svom području nema vrtića.
Predviđeni iznos pomoći-pozicija 92

99.000,00 Kn

Općina Kaptol sufinancirat će i predškolski odgoj koji se obavlja pri O.Š. Vilim Korajac u
Kaptolu.
Plaća djelatnice-pozicija 90
Materijalni rashodi-pozicija 268

77.000,00 Kn
14.500,00 Kn

Općina Kaptol tijekom 2014. godine sufinancirat će prehranu učenika iz socijalno
ugroženih obitelji.
Predviđeni iznos pomoći-pozicija 288
10.000,00Kn
Općina Kaptol će tijekom 2014. godine sufinancirati školu plivanja za učenike
Predviđeni iznos pomoći – pozicija
5.000,00 Kn
Općina Kaptol će tijekom 2014.godine sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola.
Predviđeni iznos pomoći-pozicija 218
16.000,00 Kn
Ukupno predviđeni iznos

122.500,00 Kn

Sredstva predviđena ovim izmjenama Plana (309.000,00 kn) za pojedine njegove
namjene, smiju se koristiti do visine ukupno predviđenog iznosa, a ukoliko dođe do
potreba za većim iznosom, potrebno je izvršiti izmjene Plana“.

Članak 2.
Ove izmjene Socijalnog plana općine Kaptol za 2014. godinu stupaju na snagu danom
objave u „ Službenom glasniku Općine Kaptol“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE

KAPTOL

KLASA:022-05/14-02/05
URBROJ:2177/05-02-14/14
U Kaptolu 29. prosinca 2014. godine.

PREDSJEDNIK:
Damir Poljanac, dipl.ing., v.r.

