Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br. 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 9. sjednici održanoj 28. studenog 2014.
godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti
Općine Čađavica za 2015. godinu

I.
Donose se Programi javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine
Čađavica za 2015. godinu i to:
a)
b)
c)
d)
e)

Program javnih potreba u sportu,
Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
Program javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim društvenim djelatnostima koje nisu
obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2015.
godinu
II.

Ova Odluka kao i Programi iz točke I. ove Odluke objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Čađavica.

PREDSJEDNIK
Josip Piskać
KLASA: 023-05/14-01/18
URBROJ: 2189/07-01-14-1
Čađavica, 28. studeni 2014.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU NA PODRUČJU
OPĆINE ČAĐAVICA U 2015. GODINI
NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA U 2015. GODINI

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim
individualnim mogućnostima i sposobnostima u predškolskom odgoju, u osnovnom i
srednjem školstvu u dijelu određenih donacija prema mogućnostima Općine
Čađavica, te dodjela financijske potpore redovitim studentima.

CILJ PROGRAMA:

Cilj Programa je osigurati institucionalne i vaninstitucionalne oblike, prvenstveno
predškolskog odgoja, pomoći zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci u dopuni
obiteljskog odgoja, osiguravanju uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoja
emocionalne stabilnosti i socijalizacije, pomoći školama u vannastavnim aktivnostima,
i financijskoj potpori studentima.

OPIS PROGRAMA:

Program sadrži četiri programske cjeline:
1. Program predškolskog odgoja
2. Program pomoći studenata
3. Program sufinanciranja srednjoškolaca
4. Program sufinanciranja rada Visoke škole u Virovitici
5. Program sufinanciranja rada OŠ Davorin Trstenjak.

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA:

Programe provode stručni djelatnici, tehničko i pomoćno osoblje u osnovnoj školi,
djelatnici Visoke škole Virovitica, te stručne osobe u upravnim tijelima Općine
Čađavica.

CILJEVI ZA 2015.GODINU:
Osigurati uvjete za uključivanje što većeg broja djece u redovne programe
predškolskog odgoja, omogućiti provođenje dodatnih programa. U osnovnom i
srednjem školstvu i nadalje poticati rad učenika u vannastvanim aktivnostima i
sekcijama, te omogućiti i nadalje financijsku potporu namijenjenu prijevozu odnosno
smještaju i prehrani srednjoškolaca. U Programu pomoći studenata omogućiti i
nadalje financijsku potporu studentima u dosadašnjoj razini, Sufinancirati rad Visoke
škole u Virovitici i OŠ Davorin Trstenjak.
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju ovog programa planirana su u Proračunu Općine Čađavica sredstva u
visini od 215.000,00 kn.
R.b.

NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:

IZNOS
215.000,00

1.

Program predškolskog odgoja

110.000,00

2.

Program sufinanciranja
srednjoškolaca

50.000,00

3.

Program sufinanciranja studenata

35.000,00

4.

Program sufinanciranja rada Visoke
škole u Virovitici

5.

OSOBE U OPĆINI
ČAĐAVICA ZADUŽENE ZA
PROGRAM:

Program sufinanciranja rada OŠ
Davorin Trstenjak

5.000,00

15.000,00

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OPĆINE
ČAĐAVICA ZA 2015.GODINU
NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2015. GODINU

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite je osigurati građanima
Općine Čađavica viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima
osigurava država.

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

Cilj programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju
osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i osobama s invaliditetom,
očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu s posebnim potrebama.
Socijalni program i zdravstvena zaštita sastoji se od:
1) Program socijalne zaštite,
2) Program humanitarne skrbi kroz institucije i udruge građana,
Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Općine Čađavica, kojima je u
datom trenutku potrebna dodatna socijalna ili zdravstvena skrb.

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA:

U realizaciju navedenog programa uključeni su članovi Socijalnog vijeća Općine Čađavica kao
predstavnici sljedećih subjekata: Centra za socijalnu skrb Slatina, Hrvatskog crvenog križa Gradskog
društva Slatina, Doma zdravlja, Općinskog vijeća te voditelji programskih aktivnosti u udrugama.
Osigurati najmanje postojeću, a i veću razinu od postojeće razine socijalne i zdravstvene skrbi.

CILJEVI ZA 2015.GODINU:
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

Za potrebe provođenja Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
općine Čađavica za 2015. godinu potrebno je osigurati 145.500,00 kn.
R.b.

UKUPNO PROGRAMI:

IZNOS ( kn )
145.500,00

Program socijalne zaštite
podmirenje troškova ogrijeva

85.000,00

Program humanitarne skrbi kroz institucije i
udruge građana

45.500,00

2.
3.

Jednokratna pomoć za novorođenčad

15.000,00

1.

OSOBE U OPĆINI ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA PROGRAM:

NAZIV PROGRAMA

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTIMA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA
ZA 2015. GODINU
NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTIMA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE
ČAĐAVICA ZA 2015. GODINU

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa Javnih potreba u djelatnostima kulture na području Općine Čađavica je:
a) osigurati sredstva za programe kulturno umjetničkih udruga/društva,
b) osigurati sredstva za programe drugih udruga.

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

Cilj Programa Javnih potreba u području kulture Općine Čađavica je zadovoljavanje kulturnih
potreba građana.
Program Javnih potreba u djelatnosti kulture Općine sastoji se od dva osnovna programa i to:
1. Osiguranje sredstava za djelatnosti udruga iz područja kulture i ostalim udrugama
građana,
2. Osiguranje sredstava za djelatnosti udruga.
U realizaciju navedenih programa uključeni su stručne službe Općine, predsjednici udruga.

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA:
Zadržati postojeće programe, proširiti kulturnu ponudu, poduprijeti rad novih udruga u kulturi te
najmanje zadržati postojeći nivo organizacije kulturnih manifestacija ili ih po mogućnosti i povećati.
CILJEVI ZA 2015.GODINU:
Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u kulturi Općine
Čađavica za 2015. godinu potrebno je osigurati ukupno 45.000,00 kuna.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

R.b.
1.

2.

NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:

IZNOS ( kn )
45.000,00

Osiguranje sredstava za djelatnosti
KUD Podravina

25.000,00

Osiguranje sredstava za djelatnosti
ostalih udruga

20.000,00

.

OSOBE U OPĆINI ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA PROGRAM:

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2015. GODINU
NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2015. GODINU

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa javnih potreba u sportu je promicanje sporta na području Općine,
odnosno osigurati djeci, mladeži i cjelokupnom građanstvu preduvjete za bavljenje
tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te poticanje i promicanje sporta
kao zdravog načina života.

CILJ PROGRAMA:

Cilj Programa javnih potreba u sportu je poticanje bavljenja organiziranim sportskim
aktivnostima što većeg broja osoba pod stručnim vodstvom, te poticanje i promidžba
svekolikog sporta, a osobito sportskih aktivnosti djece i mladeži.

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u sportu sastoji se od jednog programa,
1.

poticanje amaterskog sporta kroz pojedine sportske udruge,

U provođenje ovog programa uključeno je oko 100 osoba (treneri, sportski djelatnici u
udrugama).
STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA:

CILJEVI ZA 2015.GODINU:

Zadržati postojeću razinu odnosno povećati razinu kvalitete u radu u udrugama, te
povećati sportske aktivnosti u udrugama (klubovima) s naglaskom na stručni rad s
mlađim uzrastima, a u skladu s njihovim interesima. Osigurati osposobljavanje i stručno
usavršavanje kadrova koji su neophodni u radu s djecom. Kapitalnim ulaganjima u
sportsku infrastrukturu omogućiti sportašima i rekreativcima – potencijalnim korisnicima
da zadovolje svoje potrebe. Intenzivirati aktivnosti oko izgradnje polivalentne sportske
dvorane sa svim popratnim sadržajima. Ista bi bila otvorena za građanstvo Općine
Voćin, tako da je mogu koristiti svi zainteresirani.

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u
sportu Općine Čađavica za 2015. godinu, potrebno je osigurati 50.000,00 kn
proračunskih sredstava Općine.
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.

UKUPNO PROGRAMI:
1.

OSOBE U OPĆINI
ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA PROGRAM:

NAZIV PROGRAMA

Poticanje amaterskog sporta kroz
pojedine
sportske
udruge
(natjecateljski sport)

IZNOS ( kn )
50.000,00

50.000,00

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I OSTALIM OPĆIM DRUŠTVENIM
DJELATNOSTIMA KOJE NISU OBUHVAĆENE DRUGIM PROGRAMIMA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2015. GODINU
NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I OSTALIM OPĆIM DRUŠTVENIM
DJELATNOSTIMA

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je omogućiti redovno financiranje vatrogasnih djelatnosti u općem društvenom
interesu, te omogućiti financijsku potporu udrugama građana iz područja općih društvenih djelatnosti.

CILJ PROGRAMA:

Cilj Programa je osigurati obavljanje djelatnosti udruga građana iz općih društvenih djelatnosti,
odnosno javnih potreba iz tog područja, a posebno djelatnosti vatrogastva u preventivnom djelovanju
protupožarne zaštite i gašenja požara.

OPIS PROGRAMA:

Program sadrži dvije programske cjeline:
1) Program protupožarne zaštite
2) Tekuće donacije udrugama građana.

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA:

Programe provodi Vatrogasna zajednica u suradanji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvima s
područja Općine Čađavica kao i udruge građana, odnosno njihove stručne osobe i izvršna tijela
(predsjednici i dr. ).

CILJEVI ZA 2015. GODINU:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

Zadržati postojeće programe, poduprijeti rad novih udruga, te postupno provoditi plan protupožarne
zaštite i pojedine odredbe iz procjene po mogućnostima Proračuna Općine Čađavica.

Za potrebe provođenja navedenih programa za 2015. godinu potrebno je osigurati financijska
sredstva u iznosu od 121.000,00 kuna iz Proračuna Općine Čađavica.

R.b. NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:
1.

IZNOS ( kn )
121.000,00

Program protupožarne zaštite
Tekuće donacije VZO
Nabavka opreme za civilnu zaštitu
Osigurnje sredstava za rad Crvenog križa i HGSS

43.000,00
5.000,00
5.000,00

Program- tekuće donacije institucijama i udrugama građana u
ostalim društvenim djelatnostima
Donacija za rad nacionalnih manjina
Donacije po odlukama općinskog načelnika

4.000,00
64.000,00

2.

OSOBE U OPĆINI ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA PROGRAM:

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

