
 
Na temelju članka 57. i 60. Zakona o financiranju lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 73/08), članka 14. Zakona o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/11), članka 23. Zakona o udrugama 
(„Narodne novine“ br. 88/01 i 11/02) i članka 33. Statuta Grada Gospića (“Službeni 
vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12), Gradsko vijeće Grada Gospića, 
na sjednici održanoj 28. ožujka 2012. godine donijelo je 
 
 

PROGRAM 
javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

Grada Gospića za 2012. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom obuhvaćene su javne potrebe na području Grada Gospića  
za 2012. godinu iz područja: 

 
1. zdravstvene zaštite  
2. socijalne skrbi 
 
Programom javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi utvrđuju 

se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Grad Gospić vezani za zaštitu i 
unapređenje zdravlja, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja kronično oboljelih 
osoba i osoba sa invaliditetom, obim i način zadovoljavanja javnih potreba te 
pružanje pomoći u svrhu poboljšanja u ostvarivanju socijalne skrbi na području 
Grada Gospića svih korisnika ovog Programa. 

 
U Programu javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osiguravaju 

se sredstva iz Proračuna u ukupnom iznosu od 1.449.500,00 kn za udruge i 
njihove programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. 
 

Članak 2. 
 

1. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE 
 

Programski zadaci Udruge vezani su za organizaciju rada Društva, 
poboljšanja življenja oboljelih, pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite, te 
zdravstvenu i socijalnu skrb s ciljem poboljšanja kvalitete življenja oboljelih od 
multiple-skleroze. 

Pružat će se edukacijska pomoć oboljelim osobama kako bi što lakše 
prihvatili ovu tešku i za sada neizlječivu bolest. Na taj način će se pokušati olakšati 
svakodnevno življenje oboljelih. 

Ovo Društvo nastoji animirati socijalne, zdravstvene i ostale službe da 
postanu osjetljiviji na probleme osoba oboljelih od multiple-skleroze.  

Također će se osigurati plaće za osobne asistente za provedbu Pilot projekta 
„Usluge osobnog asistenta s najvišim stupnjem tjelesnog oštećenja“. 

I ove godine će se nastojati što više povezati sa Gradskim društvom Crvenog 
križa Gospić kako bi se pomoglo najugroženijim članovima u hrani i odjeći, a 
najmanje jednom godišnje će se posjetiti nepokretne i teže pokretne članove 
društva. 
 

PLANIRAN IZNOS:  10.000,00 kn    
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2. DRUŠTVO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ 
 

U programu „Zraka svjetlosti nade u tami“ Društvo okuplja i organizirano se 
brine o zaštiti ljudskih prava slijepih i slabovidnih osoba, uključuje ih u društvo 
preko slijedećih potprojekata: školovanja (nabava knjiga i pomagala djeci na 
redovnom školovanju), zapošljavanja, rehabilitacije, nabavke pomagala (bijeli štap, 
sat za slijepe…), prevencije sljepoće i slabovidnosti, učlanjivanja, socijalnoj skrbi za 
svoje članove, sudjelovanje u športskim programima, pravnoj zaštiti, duhovnoj 
obnovi, kulturno-informativnim djelatnostima, suradnji sa drugim domaćim i 
stranim organizacijama.  
 
      PLANIRAN IZNOS:  45.000,00 kn       
 

3.  UDRUGA DIJABETIČARA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 

 Udruga dijabetičara Ličko-senjske županije Gospić je dragovoljno socijalno 
humanitarna organizacija kojoj je cilj unapređivanje zdravstvene i socijalne zaštite 
osoba oboljelih od šećerne bolesti sa naglaskom na preventivne preglede razine 
šećera u krvi te samim time na sprečavanje daljnjeg razvoja komplikacija šećerne 
bolesti.  

Cilj Preventivnog Programa „Zajedno smo jači – Gospić 2012.“ je otkrivanje 
šećerne bolesti i ostalih metaboličkih bolesti u najranijoj fazi, povezivanje bolesnika 
sa liječnicima i specijalistima te sprječavanje komplikacija bolesti. Ovaj Program će 
se provoditi u mjestima koja su na području Grada Gospića kao i u samom 
Gospiću. 

Financijski troškovi odnose na kupnju preventivnih trakica, lancete-razina 
šećera i masnoća u krvi, troškove prijevoza, za organizaciju specijalnih pregleda, 
predavanja… 
 

PLANIRAN IZNOS:  10.000,00 kn 
 

4. UDRUGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU „PČELICE“ 
 

Prelaskom iz dječjeg vrtića u osnovnu školu djeca s teškoćama u razvoju 
ostaju bez kontinuiranog rada logopeda i defektologa.  

Ovim Programom će se djeci omogućiti napredovanje kroz daljnje 
kontinuirane logopedsko-defektološke tretmane koji će se provoditi za svako 
dijete individualno uz savjetovanje roditelja. 
-  „Ja mogu, ja znam“ - radionica o vještini komunikacije i samozbrinjavanju 
 

 
PLANIRAN IZNOS:  30.000,00 kn 

 
5. AMBIDEKSTER KLUB 

 
Ambidekster klub je humanitarna organizacija civilnog društva osnovana 2003. 

godine inicijativom mladih stručnjaka (socijalni pedagozi, socijalni radnici, 
rehabitatori, psiholozi, liječnici i umjetnici) međusobno povezanih stvaralačkim 
entuzijazmom, djelovanjem za dobrobit društva - posebice usmjerenim prema djeci i 
mladima i njihovim obiteljima. 

Tijekom 2012. godine na području Grada Gospića provodit će se program za 
pospješivanje otpornosti i socijalnu integraciju mladih s problemima u ponašanju 
pod nazivom „Sunčana strana ulice“. Ovaj Program je program s ciljem širenja 
prioritetnih izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi za djecu i mlade s 
problemima u ponašanju. 
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Program će se provoditi u partnerstvu sa Zavodom za socijalnu skrb u Ličko-
senjskoj županiji.  
 

PLANIRAN IZNOS:  40.000,00 kn 
 

6. HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA  
GOSPIĆ 

 
Gradsko društvo Crvenog križa Gospić u svojoj redovitoj djelatnosti ostvaruje 

humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne 
skrbi, vodi brigu o socijalno ugroženom stanovništvu za dodjelu pomoći u hrani i 
odjeći.  

U Program rada za 2012. godinu spadaju:  
- Socijalno humanitarni program koji će se odvijati u vidu poticanja 

solidarnosti, volonterstva i socijalne sigurnost građana, unaprjeđenja i zaštite 
zdravlja, prevencije bolesti i podizanja zdravstvene i ekološke zaštite, pomoći 
osobama treće životne dobi te organizacije i provedbe humanističkog odgoja djece i 
mladeži.  

- zdravstveni programi kroz zdravstveni odgoj mladih u školama, prvu 
pomoć za pučanstvo, savjetovalište za suzbijanje bolesti ovisnosti, savjetovalište za 
buduće majke, savjetovalište za osobe treće životne dobi te organizirano 
savjetovanje za prevenciju nastanka kroničnih bolesti, mjere prevencije i suzbijanja 
AIDS-a, radio emisije svakog četvrtka u tjednu u kojima se obrađuju razne teme. U 
ovom dijelu aktivnosti posebna pozornost će se posvetit edukativnim savjetima 
pučanstva i mladeži.  

- organizirat će se dobrovoljno darivanje krvi i to četiri redovne akcije i 
jednu izvanrednu po potrebi, organizirati aktive po ustanovama gdje ima darovatelja 
i mogućnosti za uključivanje novih te organizirati obilježavanja dana DDK- 
25.10.2012. godine. 

- Program zaštite od minsko eksplozivnih naprava uključuje edukativna 
predavanja i rad s djecom i mladeži osnovnih i srednjih škola, ostvarit će suradnju 
na programu sa Udrugama koje su izložene ili se kreću u blizini minskih područja 
(posebno lovci, ribolovci i planinari), izgradnja dječjih igrališta. Ovaj Program će 
provoditi instruktori za upozorenje od mina. 

-  Program Prve pomoći u koji spadaju tečajevi za pučanstvo, za vozače, 
zaštite na radu, ekipe za natjecanja, program prve pomoći u školama, ekipe prve 
pomoći za elementarne nepogode.   

- Program Rada mladeži u koji je uključen rad u klubovima mladeži u 
osnovnim i srednjim školama, uključivanje u rad savjetovališta za prevenciju 
ovisnosti, ekipe prve pomoći, terenske jedinice mladeži, edukativna predavanja o 
Crvenom križu, ljudskim pravima, poseban program „Humane vrednote“ i akcija 
„Tajni prijatelj“. 

-  u tijeku godine ostvarit će se Program djelovanja u katastrofama gdje 
CK mora osigurati dva tima prve pomoći, tim za tehničko djelovanje, podizanje 
naselja i sanacija, psihološki tim, osigurati dodatni dio opreme za 20 osoba/osobna 
oprema, terenska te oprema za interventski tim i smještaj. 

- U međunarodnoj suradnji razvijat će se suradnja sa drugim zemljama, 
organizirat će se posjet mladeži na kamp mladih u Osterode, također će se 
organizirat i Međunarodni kamp mladih u domu Rosulje  kao i suradnja s drugim 
institucijama za razvoj programa humanosti. 

Kao  i do sada održavat će se i godišnje akcije kao što su npr. Međunarodni 
dan Crvenog križa, Tjedan Crvenog Križa, Tjedan borbe protiv TBC, Akcija 
solidarnosti na djelu, Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, Mjesec borbe protiv 
ovisnosti… 

 
PLANIRAN IZNOS: 318.362,00 kn 
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Projekt: Humanitarno socijalni program pomoći osobama treće životne dobi 

provodit će se u vidu pomoći potrebitim osobama treće životne dobi kroz pomoć u 
kući te zdravstvenu i socijalnu zaštitu. 

 
PLANIRAN IZNOS:             140.000,00 kn 

 
- Projekt: „Služba traženja“ koja će i dalje obavljati poslove propisane 

zakonom službe, traženje nestalih osoba, žrtava prirodnih nepogoda, rata, 
masovnog stradanja te mirnodopsko traženje.  
 
                                                 PLANIRAN IZNOS:               121.638,00 kn  

 
UKUPNO PLANIRAN IZNOS:                  580.000,00 kn 

 
7.  CARITAS BISKUPIJE GOSPIĆ  

 
Financiranje plaće zaposlenika Caritasa Gospićko-senjske biskupije koji 

svojim radom nastoji pomoći siromašnim obiteljima na području naše biskupije. 
 

PLANIRAN IZNOS:  63.000,00 kn 
 

8.   CENTAR ZA PSP LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 

Centar za psiho-socijalnu pomoć (PSP) U Gospiću, osim individualne pomoći 
(pravne, psihološke), pomoći braniteljima i njihovim obiteljima ima  i grupne 
aktivnosti, rad sa suprugama branitelja oboljelih od PTSP-a, te grupni rad sa 
djecom branitelja grada Gospića kroz kreativni rad radionice-igraonice koja njeguje 
stvaralačko, kreativno i stručno provođenje slobodnog vremena djece od 4. do 10. 
godine života (likovno, glazbeno, književno izražavanje), rano učenje engleskog 
jezika, izložbe… 
 Važnost ovog Programa je u suvremenosti oblika rada s djecom koji doprinosi 
kreativnijem i naprednijem rastu i razvoju naše djece. 
 

PLANIRAN IZNOS:  5.000,00 kn 
 

9. DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ - PATRONAŽNA SLUŽBA 
 

U provedbu UNICEF-ovih programa „Rodilišta-prijatelji djece“ i „Grad-prijatelj 
djece“ patronažne sestre Doma zdravlja Gospić vode grupe za potporu- promicanje 
dojenja. 

Cilj sastajanja grupe je poticanje prirodne prehrane djeteta tj. dojenja kao 
najboljeg načina prehrane djece. 
 

PLANIRAN IZNOS:  15.000,00 kn 
 

Članak  3. 
 

Grad Gospić provodi i osigurava financijska sredstva za provođenje slijedećih 
Programa utvrđenih zakonom: 
 

10.  SOCIJALNI PROGRAM GRADA GOSPIĆA 
 

Ovim Programom se ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih 
potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz 
pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, 
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socijalnih i drugih okolnosti. Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića 
korisnici imaju prava na troškove stanovanja (najamnina, električna energija, 
komunalne usluge, komunalnu naknadu), na potporu za rodilje s područja Grada 
Gospića, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, jednokratne novčane 
potpore, besplatan obrok najsiromašnijim učenicima osnovnih škola te pravo na 
jednokratnu potporu roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju. 

 
Planiran iznos za:  

- troškove stanovanja                                                       62.000,00 kn 

- pogrebne troškove                                                           7.500,00 kn                          

- potpore rodiljama s područja Grada                             390.000,00 kn 

- jednokratne novčane pomoći                                         20.000,00 kn 

- besplatan obrok najsiromašnijim učenicima  

            osnovnih škola                                                              14.000,00 kn 

- pravo na jednokratnu potporu roditeljima  

(skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju                    85.000,00 kn 

        -    opremanje prihvatilišta                                                20.000,00 kn 

        -    usluge prihvatilišta (održavanje)              8.000,00 kn 

 
Odluku o  socijalno skrbi  donijelo je Gradsko vijeće Grada Gospića na 

sjednici održanoj 02. prosinca 2008. godine („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
10/08, 11/08, 11/09 i 6/10). 

 
PLANIRAN IZNOS:  606.500,00 kn 

 
11. GRADSKI PROGRAM OBILJEŽAVANJA KAMPANJE ZA BORBU  
      PROTIV OBITELJSKOG NASILJA NAD ŽENAMA 

 
Gradski program za borbu protiv obiteljskog nasilja obilježit će se u suradnji 

sa Gradskim društvom Crvenog križa Gospić i Ministarstvom unutarnjih poslova 
Policijskom upravom Ličko-senjske županije. 

 
Provodit će se akcije prigodom: 
 

- Međunarodnog dana žena – 8. ožujka, Međunarodnog dana obitelji – 15. 
svibnja, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna, 
Međunarodnog dana prava djeteta – 20. studenog i Međunarodnog dana borbe protiv 
nasilja nad ženama – 25. studenog. 

U sklopu Programa poseban naglasak usmjerit će se na ljudska prava i prava 
pojedinca sa ciljem upoznavanja prava na temelju slobode, pravde i mira.  

Ovaj Program provest će se putem organizacije javnih tribina i edukativnih 
predavanja za pučanstvo, osigurat će se promidžbeno-edukativni materijal koji će se 
dijeliti u vrijeme obilježavanja datuma određenih u programu, te organizirati radio 
emisije s ciljem upoznavanja obitelji sa ovim problemima. 

  
U cilju suzbijanja svakog oblika nasilja u obitelji Vlada Republike Hrvatske 

29. studenog 2007. godine usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji 
za razdoblje 2008. – 2010. godine („NN“ br. 126/07), 22. prosinca 2004. godine 
Vlada Republike Hrvatske je usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u 
obitelji za razdoblje 2008. – 2010. godine („NN“ br. 126/07) te je 03. veljače 2011. 
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godine usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2011.–
2016. godine („NN“ br. 20/11). 

 Međunarodni ugovori o zaštiti ljudskih prava obvezuju države potpisnice na 
uvođenje nediskriminirajućeg zakonodavstva i osiguravanja jednakih prava za žene 
i muškarce, jer pravo na jednakost predstavlja ljudsko pravo i osnovu socijalne 
pravde. Stoga je obveza svake države potpisnice ženama i muškarcima osigurati 
život bez diskriminacije.   

Propisi Republike Hrvatske, temeljeni na nizu međunarodnih dokumenata iz 
područja zaštite ljudskih prava osiguravaju ženama i muškarcima jednakost te život 
bez diskriminacije a žrtvama kaznenih i prekršajnih djela nasilja pravnu zaštitu.  

Na temelju gore navedenog Gradsko Poglavarstvo Grada Gospića je na 
sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donijelo Gradski program obilježavanja 
kampanje protiv obiteljskog nasilja nad ženama koji djeluje kontinuirano  
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 11/07). 

 
PLANIRAN IZNOS: 10.000,00 kn 

 
U suradnji sa MUP-om PU Ličko senjske županije sudjelovat će se u 

realizaciji Preventivnog programa „Zajedno više možemo“. 
 

PLANIRAN IZNOS: 15.000,00 kn 
 

UKUPNO PLANIRAN IZNOS:  25.000,00 kn                   
 

12. GRADSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI 
 

U okviru prevencije ovisnosti Grad Gospić će u suradnji sa Zavodom za javno 
zdravstvo, osnovnim školama sa područja Grada, Klubom liječenih alkoholičara 
Gospić i sa Gradskim društvom Crvenog križa Gospić provoditi slijedeće programe: 
 

- Klub liječenih alkoholičara Gospić (KLA) 

Klubovi liječenih alkoholičara su udruge dragovoljno udruženih građana 
liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji, kao i alkoholičara koji su se odlučili 
liječiti i članova njihovih obitelji te stručnih djelatnika. 

Djelatnosti Kluba ostvaruju se uz rad ili nadzor stručnog djelatnika i sastoje se 
u slijedećem: 

• Nastavak liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara i njihovih 
obitelji, 

• Djelovanje članstva u cilju da se u obiteljima liječenih alkoholičara što prije 
uspostave skladni odnosi, koji su bili narušeni alkoholizmom, 

• Razvijanje i primjena principa samopomoći i uzajamne pomoći članova i 
njihovih obitelji u cilju što duže apstinencije, 

• Pomaganje članovima koji imaju poteškoća u liječenju a posebno u slučaju 
recidiva, te pronalaženje načina za uspješniju pomoć da bi se liječenje 
nastavilo, 

• Senzibiliziranje okoline o problemu alkoholne ovisnosti, te uključivanje u 
aktivan rad lokalne zajednice,  

• Poticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje će olakšati i učvrstiti 
apstinenciju članova.  

UKUPNO PLANIRAN IZNOS:  10.000,00 kn  
               
13.  GRADSKI PROGRAM U SVRHU IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA  
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OSOBE S INVALIDITETOM 
 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 05. lipnja 2007. godine 
donijela je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 
od 2007-2015. g. ( „Narodne novine“ 63/07 ) s ciljem napretka i daljnjeg snaženja 
zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.  

Na temelju gore navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave obavezne su izraditi lokalne programe i provoditi mjere u svrhu 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

  
                           PLANIRAN IZNOS:                           10.000,00 kn 

 
Članak 4. 

 
 Sredstva iz Proračuna Grada Gospića koriste se za realizaciju navedenih 
Programa, a ustanove i udruge su odgovorne za namjensku realizaciju sredstava. 

 
Ustanove i udruge ne mogu bez prethodne suglasnosti Gradskog upravnog 

odjela za samoupravu i upravu prenamijeniti navedene iznose. 
 
Ustanove i udruge su dužne Gradu Gospiću podnijeti izvješće o svom 

godišnjem poslovanju, sa strukturom svih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini.   
 

Članak 5. 
 
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenom vjesniku Grada Gospića“. 
 
 
Klasa: 402-04/12-01/07 
Urbroj: 2125/01-01-12-03 
Gospić, 28. ožujka 2012. godine 
 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    GRADA GOSPIĆA 

 
     Petar Radošević, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


