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PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s
javnošću
ZDRAVSTVU GRADA VRBOVCA ZA 2020. GODINU
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

Služba za opće poslove Grada Vrbovca

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime
žele postići uz sažetak ključnih pitanja

Grad Vrbovec kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu provodi socijalnu politiku, pomaže socijalno
ugroženim osobama kao i drugim osobama koje ne mogu
same ili uz pomoć obitelji zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Socijalna politika provodi se kroz pomoć za podmirenje
komunalnih troškova stanovanja, pomoć za podmirenje
troškova ogrjeva, jednokratne novčane pomoći obiteljima za
svako novorođeno dijete, jednokratne novčane pomoći za
socijalne i zdravstvene potrebe, financiranje prijevoza osoba s
područja grada Vrbovca starijih od 65 godina za zdravstvene
potrebe, pomoć Hrvatskim braniteljima kroz besplatne
priključke na komunalnu infrastrukturu, pomoć za prehranu
učenika osnovnih škola, pomoć socijalno i zdravstveno
ugroženoj djeci i odraslima te subvencija troškova smještaja u
ustanovu predškolskog odgoja, osiguranje asistenata u nastavi
– projekt „Korak po korak“, sufinanciranje Hitne medicinske
pomoći, sufinanciranje zdravstvene zaštite djece predškolskog
uzrasta – logopeda, božićnice umirovljenicima, obilježavanje
51. samostalne bojne Vrbovec, sufinanciranje programa
Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec, osiguranje donacija
socijalno humanitarnim udrugama koje su od interesa za
lokalnu zajednicu, te ostali programi i socijalne skrbi i
zdravstva Grada Vrbovca.

Objava dokumenata za savjetovanje

https://vrbovec.hr/2019/11/04/savjetovanje-poprijedlogu-programa-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-izdravstvu-grada-vrbovca-za-2020-godinu/

Razdoblje provedbe savjetovanja

04. 11. 2019. g. – 03. 12. 2019. g.

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti
savjetovanja s javnošću

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan dionik nije dostavio
prijedlog odnosno mišljenje.

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i
prijedloga s obrazloženjem razloga za
neprihvaćanje

-

Ostali oblici savjetovanja s javnošću

-

Troškovi provedenog savjetovanja

Za provedbu javnog savjetovanja nije bilo financijskih troškova.
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