REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/17-01/8
URBROJ. 2178/28-02-17-1
Gornja Vrba, 21. prosinca 2017. godine
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. 33/2012) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja
Vrba na svojoj 06. sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donijelo je:
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području Općine Gornja Vrba za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim Programom se određuje način i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne
skrbi, način i iznos sufinanciranja studenata, sufinanciranje rada humanitarnih udruga i organizacija i
zaštite zdravlja ljudi.
Članak 2.
OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
Za pomoć samcima ili obiteljima, djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne
skrbi u Proračunu Općine Gornja Vrba za 2018. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
170.000,00 kn za sljedeće namjene:
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi se na:
- troškove najamnine,plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i
druge troškove stanovanja.
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
- Pomoći obiteljima za novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu, koji se
uvećava za 500,00 kn za svako iduće dijete.
- Sufinanciranje troškova ljetovanja školske djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim
odmaralištima u iznosu od 5.000,00 kn
- Pomoć za troškove liječenja i smještaja u slučaju bolesti
- Pomoći u slučaju elementarne nepogode i nabavke odjeće i obuće.
- Pomoći roditeljima za nabavku udžbenika za djecu osnovne škole, sukladno prihodovnom
cenzusu kojeg će Općinski načelnik posebnom odlukom odrediti
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina
se određuje do iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o posebnim uvjetima i okolnostima
u kojima živi podnositelj zahtjeva.
Socijalne usluge odnose se na:
- usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s poteškoćama u razvoju u programe
predškolske i školske ustanove (asistent u nastavi)

-

usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u vrtićima i školama.
Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama, vjerskim organizacijama i drugim
pravnim osobama koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.

Članak 3.
JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA – STUDENTI
U proračunu Općine Gornja Vrba za 2018. godinu osiguravaju se sredstva za financijske
potpore studentima s područja Općine Gornja Vrba. Potpore se isplaćuju tijekom godine u devet
mjesečnih iznosa od 400,00 kn po studentu.
Kriteriji i uvjeti za dodjelu financijske potpore studentu određeni su Odlukom o dodjeli
financijske potpore-pomoći studentima.
Članak 4.
SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine Gornja Vrba za 2018. godinu
predviđena su financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 kn i to za rad Hrvatskog crvenog križa
Slavonski brod.
Članak 5.
ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Deratizacija na području općine Gornja Vrba u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu Općine Gornja Vrba u iznosu od
35.000,00 kn.
Članak 6.
Općinsko vijeće može u tijeku godine mijenjati i nadopunjavati Program, sukladno izmjenama
i dopunama Proračuna, a sve na osnovi priliva sredstava.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.
godine.
Predsjednica Općinskog vijeća:
Renata Lucić

Dostaviti:
1. Pismohrana,
2. Dokumentacija,
3. Redakcija „Službenog vjesnika“

