Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 73/97 i 27/01), te članka 32 Statuta Općine Podgora
( Glasnik Općine Podgora 05/09 ), Općinsko vijeće Općine Podgora na sjednici održanoj dana 20.prosinca 2009., donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE PODGORA ZA 2011. GODINU

Socijalni program Općine Podgora za 2011. godinu donosi programe koje financira Općina, a kojima se nastoji
provoditi socijalna politika iznad standarda koje propisuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a provodi Centar za socijalnu
skrb Makarska.
Socijalni program Općine Podgora provodi se putem:
- Programa vezanih uz ostvarenje prava iz područja socijalne skrbi na području Općine Podgora
- Sufinanciranje organizacija i udruženja građana čija djelatnost ima socijalni karakter
I. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i sportaša
Planirana sredstva u iznosu od…………………………………………………………………120.000,00 kn
II. Javne potrebe pojedinaca, obitelji i kućanstava u socijalnoj skrbi
Jednokratna pomoć obiteljima i kućanstvima sa područja općine Podgora…………………15.000,00 kn
Oprema za novorođenu djecu općina Podgora…………………………………………………50.000,00 kn
Sufinanciranje boravka djece u jaslicama Makarska………………………………………… 70.000,00 kn
Financiranje kupnje Božićnih darova djeci ……………………………………………………...10.000,00 kn
Nagrade učenicima i studentima………………………………………………………………….29.000,00 kn
Božićnice Umirovljenicima ………………………………………………………………………..50.000,00 kn
III. Pomoć radu ambulante
Najam prostora za Ambulantu ……………………………………………………………………15.000,00 kn
Tekuće donacije za zdravstvenu ambulantu…………………………………………………….30.000,00 kn
IV. Sufinanciranje organizacija i udruženja građana socijalnog karaktera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Društvo multiple skleroze Split – Klub Makarske Rivijere…………………………… 10.000,00 kn
Makarska dijabetička udruga – Makarska………………………………………………1.000,00 kn
Udruga roditelja hrvatskih branitelja poginulih u domovinskom ratu- Mak. Primorju 1.000,00 kn
Udruga SUNCE – djeca sa smetnjama u razvoju – Makarska………………………...5.000,00 kn
Donacije braniteljskim udrugama Makarskog primorja…………………………………5.000,00 kn
Donacija braniteljskim udrugama Općine Podgora…………………………………… 5.000,00 kn
Ostale ne spomenute donacije socijalnog karaktera………………………………… 14.000,00 kn

Ukupna sredstva koja se planiraju za socijalni program Općine Podgora za 2011.godinu iznose 430.000,00 kuna.
Ovaj Socijalni program Općine Podgora za 2011.godinu stupa na snagu danom objave u „Glasniku Općine Podgora“,
a primjenjuje se od 01.01.2011.godine.
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