Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Medulin („Službene
novine“ 9/15), po raspisanom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu, iz
prioritetnog područja ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB, Načelnik Općine Medulin dana 04.
srpnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu,
iz prioritetnog područja ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Članak 1.
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom
natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu, iz prioritetnog područja ZDRAVSTVO I
SOCIJALNA SKRB (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), razmotrilo i
ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja te dana 04. srpnja 2016.
godine dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.
Članak 2.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od dana 04. srpnja 2016. godine.
Članak 3.
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin iz prioritetnog
područja ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB za 2016. godinu.
Članak 4.
Sredstva za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Općine Medulin iz prioritetnog područja ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB dodjeljuju se
kako slijedi:
- Društvo distrofičara Istre; 12.000,00 kuna za projekt „Integracija osoba oboljelih od
mišične distrofije – neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Medulin u 2016.
godini,
- Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske
županije – Pula; 7.000,00 kuna za projekt „Socijalizacija i integracija osoba s
intelektualnim teškoćama“,
- Udruga slijepih Istarske županije; 4.000,00 kuna za projekt „Zaštita i unapređenje
kvalitete života slijepih osoba Istarske županije“,
- Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije; 1.000,00 kuna za projekt
„Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom“,
- Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije; 1.000,00 kuna za projekt
„Sljepoća nije prepreka za aktivan život“,
- Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula; 1.000,00 kuna za projekt
„Izvaninstitucionalna skrb“,
- Klub liječenih alkoholičara – Pula; 3.000,00 kuna za projekt „Liječenje, rehabilitacija i
resocijalizacija ovisnika o alkoholu“,
- Udruga cerebralne paralize Istarske županije; 13.000,00 kuna za projekt „Ljetni kamp
Sunce i avantura 2016.“,
- Udruga Logos Media; 1.000,00 kuna za projekt „ Djeca – prijatelji bijelog štapa“,
- Sportska udruga slijepih „Učka“; 1.000,00 kuna za projekt „Ništa nevažno – sportom
do zdravlja“,

-

-

Sigurna kuća Istra; 15.000,00 kuna za projekt „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog
nasilja – sigurna kuća“,
Udruga invalida rada Istre; 2.000,00 kuna za projekt „Geronto servis za osobe s
invaliditetom“,
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom za podružnicu Općine Medulin; 15.000,00
kuna za projekt „Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i
sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu“,
Dom za odrasle osobe Vila Maria; 1.000,00 kuna za projekt „Dnevni boravak za
odrasle osobe s mentalnim oštećenjem“,
Dnevni centar za randu terapiju i rehabilitaciju – Pula; 3.000,00 kuna za projekt
„Kreativnost i učenje!“

Članak 5.
Sredstva se ne dodjeljuju za financiranje programa i projekata kako slijedi:
-

Udruga mladih Medulin, za projekt „Nutricionistička edukacija, zdrava prehrana –
predavanje/edukacija.

Članak 6.
Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstva iz ove Odluke regulirat će se
ugovorom o korištenju sredstava.
Članak 7.
Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Medulin za
realizaciju ove Odluke.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na mrežnoj stranici Općine
Medulin.
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