Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine broj.: 57/11) i članka 32. Statuta
Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 02/13) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj
4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donosi:

Program
potreba za socijalnu skrb i zdravstvo
u Općini Kali za 2014. godinu

I. UVOD
Općina Kali u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim osigurava lokalne potrebe
stanovnika u oblasti socijalne skrbi.
Gospodarske prilike i socijalno okruženje:
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine (službenim podacima) Općina Kali ima 1632
stanovnika . Većina radno aktivnog stanovništva zaposleno je na samom području Općine
Kali jer postoje značajni gospodarski kapaciteti koji značajno zapošljavaju radno-sposobno
stanovništvo kao npr. «Kali-tuna», CROMARIS d.d., ribarski obrti i ribarska poduzeća, 2
ribarske zadruge ( Omega-3 i RZ Ribarska Sloga Kali) prehrambene trgovine, ugostiteljski
objekti.
Prema neslužbenim podacima u mjesecu studenom 2013. godine na Zavodu za zapošljavanje
u evidenciji nezaposlenih osoba s područja općine Kali je 60 osoba (od toga 40 žena i 20
muškaraca).
Na evidenciji Centra za socijalnu skrb broj korisnika osnovnog prava iz sustava socijalne
skrbi («pomoć za uzdržavanje») je evidentirano 2 (dvije) osobe.
II. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI
Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjeren na suzbijanje siromaštva, socijalne
ugroženosti i socijalne isključenosti. Programom socijalne skrbi Općine Kali nastoji se
osigurati pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i
drugim osobama koje one same , a niti uz pomoć članova obitelji ne mogu osigurati , bilo
zbog osobnih , gospodarskih socijalnih, zdravstvenih ili nekih drugih nepovoljnih životnih
okolnosti. Socijalna skrb regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 57/11) i u
najvećem djelu je u nadležnosti države, ali značajan dio, organizacijski i financijski stavljen je
u nadležnost područne (regionalne) i lokalne samouprave.
Za izvršenje pojedinih aktivnosti Socijalnog programa za 2014. godinu planirana sredstva
prikazana su u slijedećoj tablici:
Red Program za socijalnu
br. skrb i zdravstvo
1.
Subvencija boravka
djece u dječjem vrtiću
2.
Jednokratna pomoć
soc.ugroženim

Proračun za 2014. godinu
2.800,00 kn
30.000,00 kn

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

obiteljima i samcima
Pomoć za podmirenje
troškova ogrijeva
Naknada za opremu
novorođenčadi
Udruga slijepih i
slabovidnih
Crveni križ RH
DDK
Općinska udruga
umirovljenika Kali
Pomoć roditeljima za
nabavu knjiga od I. do
8. razreda Osnovne
škole
Udruga «Kančuolica»
Udruga Sv.Pelegrin
Asistent u nastavi
UKUPNO:

1.900,00 kn
40.000,00 kn
3.000,00 kn
0,00 kn
20.000,00 kn
15.000,00 kn
30.000,00 kn

5.000,00 kn
5.000,00 kn
35.700,00 kn
188.400,00 kn

Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasniku Općine Kali, a stupa na snagu 1. siječnja
2014. godine.
KLASA: 022-06/13-01/4
URBROJ:2198/14-01-13-9
Kali, dana 17.12.2013 godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Milan Pažek

