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Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 33/12) i članka 38. Statuta općine Tounj (GKŽ 16/13) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ na 05. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine  donijelo je:

S O C I J A L N I   P R O G R A M
Općine Tounj za 2014. godinu 


I. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI

Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih socijalnim programom:

	- državljanstvo Republike Hrvatske
	- stalno prebivalište na području Općine Tounj

Socijalni kriteriji:

	- korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb
	- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći

Ukupna primanja domaćinstva:

	- samac do                                     900,00 kuna
	- dvočlano domaćinstvo do        1.200,00 kuna
	- tročlano domaćinstvo do         1.500,00 kuna
	- za svakog daljnjeg člana plus    300,00 kuna

	U ukupna primanja domaćinstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednjem mjesecu prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine i druge prihode domaćinstva osim:

	- osobna invalidnina temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
	- naknada za tjelesno oštećenje
	- doplatak na njegu i pomoć

	Prihod od poljoprivrede domaćinstva obračunavat će se temeljem utvrđenog katastarskog prihoda domaćinstva iz predhodne godine preračunat na mjesečni iznos. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode domaćinstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova domaćinstva.

	II. KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE 	     SOCIJALNIM PROGRAMOM

	1. Prognanici sa područja drugih općina, izbjeglice koje privremeno borave na području općine Tounj, a nisu državljani Republike Hrvatske i pravo na određene oblike socijalne skrbi ostvaruju temeljem posebnih zakona i propisa i na teret Proračuna Republike Hrvatske.

	2. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 33/12) i drugih zakona, propisa i programa.
	3. Domaćinstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu dvije kuće ili dva stana, kuću za odmor  ili drugu nekretninu bez obzira na lokaciju.

	III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE 	      TOUNJ ZA 2014. GODINU

	1. Subvencija troškova prehrane učenika, školarine, vrtić i slično
	2. Naknade pogrebnih troškova i ostale naknade                                       
	3. Pomoć socijalnim slučajevima                                        
            4. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama           
	5. Ostale naknade i potpore iz proračuna u novcu


	1. Subvencija troškova prehrane učenika, školarine, vrtić i slično

Pravo na subvenciju prehrane u osnovnoj školi imaju učenici čije obitelji ispunjavaju:

	a) socijalne uvjete

	- korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb

	Uz zahtjev za ostvarivanje prava prema socijalnim uvjetima, podnositelj zahtjeva dužan je predočiti odgovarajuće rješenje ili potvrdu od Centra za socijalnu skrb da je korisnik pomoći za uzdržavanje.

	b) kriteriji prihoda svih članova domaćinstva iz točke I stavak 3. ovog programa

	Pravo na subvenciju prehrane u osnovnoj školi temeljem socijalnih uvjeta i kriterija prihoda ostvaruju se podnošenjem zahtjeva.
	Sufinanciranje prehrane učenika ima pravo obitelj sa više od dva učenika u osnovnoj školi.
	Pravo na subvenciju prehrane utvrđuje se za svako polugodište, odnosno za razdoblje I.-VI. mjesec i IX.-XII. mjesec tekuće godine.

	2. Naknade pogrebnih troškova i ostale naknade iz proračuna 

	Pravo na naknadu pogrebnih troškova može se ostvariti za:

	1. Osobe koje pravo na pogrebne troškove ne ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 57/11).
	2. Osobe nepoznatog prebivališta i bez prihoda.
	3. Osobe koje nemaju članova uže obitelji (roditelj, supružnik, djeca), živjele su same i ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. stavak 3. ovog Programa.
	4. Osobe koje su živjele u domaćinstvu, a svi članovi ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda svih članova domaćinstva iz točke I.  stavak  3. ovog Programa.

	Za  ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova,  svu potrebitu, odnosno raspoloživu dokumentaciju, Jedinstvenom upravnom odjelu općine Tounj mogu podnijeti članovi uže obitelji ili domaćinstava, kao i institucije socijalne skrbi.
	Pravo na naknadu pogrebnih troškova ne može se ostvariti za umrle osobe koje imaju članove uže obitelji (roditelj, supružnik, djeca) a nisu s njima živjeli u domaćinstvu, osim ako svi članovi uže obitelji sa svojim domaćinstvima  ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda svih članova domaćinstava iz točke I. stavak 3. ovog Programa.
	Po utvrđenom pravu, općina Tounj izdat će narudžbenicu za nabavu opreme i obavljanja usluge sahrane, poduzeću pogrebne djelatnosti, koje će općini Tounj ispostaviti račun potrebnih troškova.
	U pogrebne troškove priznat će se samo nužna i osnovna oprema i usluge.


	3. Pomoć socijalnim slučajevima


	Pravo na socijalnu skrb imaju one osobe koje uz predočenje potrebite dokumentacije stječu pravo na socijalnu pomoć.


	4. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

	Pravo na pomoć invalidima i hendikepiranim osobama dodjeljivat će se prema liječničkom nalazu liječnika specijalista.


	5. Ostali prijenosi socijalnim slučajevima 

ogrijev za zimu imaju pravo osobe koje su registrirane kod centra za socijalnu skrb.
porodiljne naknade i oprema za novorođenčad.
ostale socijalne naknade u novcu.

	IV. POTREBNA SREDSTVA

Prehrana učenika, školarine i slično ………………	100.000,00 kuna

Naknada pogrebnih troškova i ostale pomoći ...........	     3.000,00 kuna

Pomoć socijalnim slučajevima     ……………………..   20.000,00 kuna

	4. Pomoć invalidima i hendik. osobama    ........................    7.000,00 kuna
	
	5. Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad ………. 30.000,00 kuna
 
          6. OSTALI PRIJENOSI i potpore u novcu (ogrijev i sl.)…   50.000,00 kuna
  
	   U  K  U  P  N  O :…..............................................210.000,00 kuna


	V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

	1. Općinsko vijeće može po potrebi svojom odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa.

	2. Općina Tounj, pojedine institucija i trgovačka društva po potrebi će ugovorom utvrditi međusobna prava i obveze u svrhu provođenja pojedinih oblika pomoći iz ovog Programa.

	3. O zahtjevima o iznimnim slučajevima za ostvarivanje prava iz ovog Programa odlučit će Jedinstveni upravni odjel nakon temeljitog uvida u socijalno stanje podnositelja zahtjeva, njihove obitelji,  odnosno domaćinstva.
	Protiv Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela općine Tounj o utvrđenju prava korištenja pojedinog oblika pomoći utvrđene Socijalnim programom, podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor u roku  15 dana.

	4. Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun općine Tounj. Odbor za socijalnu skrb ovlašten je dio neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. 

	5. Predviđena struktura i ukupni iznos sredstava za izvršenje ovog Programa za 2012. godinu, sastavni su dio ovog  Programa.

	6. Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u jednoj kući ili stanu.

	7. Ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći temeljem ovog Programa može se sukladno međusobnom dogovoru ostvariti putem Centra za socijalnu skrb Ogulin, a na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Tounj.

	8. Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan je Jedinstnenom upravnom odjelu općine Tounj prijaviti svaku promjenu koja uvjetuje gubitak priznatog prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
	Korisnik koji ne prijavi promjenu u utvrđenom roku kojom mu prestaje pravo iz ovog Programa, dužan je vratiti iznos primljene pomoći  koju je primio za sve vrijeme od dana prestanka prava na pomoć. 

	9. Korištenje prava utvrđenih temeljem ovog Programa počinje u pravilu 1. (prvog) slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

	10. Socijalni program za svaku kalendarsku godinu donosi Općinsko vijeće općine Tounj, a objavljuje se u «Glasniku Karlovačke županije».



Klasa:    550-01/13-01/02
Ur.broj:  2133/20-03-13-2

Tounj:     20.12.2013.

           	                      Predsjednik općinskog vijeća
							          Goran Capan

