KLASA: 620-01/09-01/0301
URBROJ: 2181/01-01-11-30
Split, 30. lipnja 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih
potreba u športu u 2010. s izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“- Split

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10),Gradonačelnik Grada Splita dana 30. lipnja 2011. godine, utvrdio je
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u športu u 2010. s
izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“- Split

te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje Mario Negotić,
pročelnik Službe za šport i rad s mladima i udrugama mladih Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog Zaključka …
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih,
pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/10-01/0006
URBROJ: 2181/01-01-11-07
Split, 30. lipnja 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća
o realizaciji Kupa kontinenata u atletici
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. lipnja 2011. godine, utvrdio je
Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća o realizaciji
Kupa kontinenata u atletici
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje Ivan Veštić,
savjetnik Gradonačelnika za šport.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog Zaključka …

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Savjetniku Gradonačelnika za šport, Ivanu Veštiću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/11-01/70
URBROJ: 2181/01-01-11-62
Split, 30. lipnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02),
Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruga („Narodne novine“, broj 16/07) i Programa psihosocijalne
i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. lipnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju projekata udruga iz područja psihosocijalne i zdravstvene zaštite za
sufinanciranje u razdoblju od 01. srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine
1. Prihvaćaju se projekti za sufinanciranje iz Proračuna Grada Splita u razdoblju od 01.
srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine prema prijedlogu Povjerenstva za procjenu
projekata i akcija udruga iz područja psihosocijalne i zdravstvene zaštite, kako slijedi:
Psihosocijalna zaštita djece i mladih
Udruga

Naziv projekta

Udruga MOST Split

Posebni odgojni
postupak (POP
program)
Škola, moj prijatelj

Splitska udruga za
osobe s disleksijom
Sto koluri Split,
Hrvatska udruga za
psihosocijalno zdravlje
Udruga Zdravi grad
Udruga „Mentor“

„3PPrepoznavanjePomoć-Podrška
Sigurnost djece na
Internetu
„Želim, znam,
mogu“
Ukupno

Bodovi

Zatraženi
iznos

Odobreni iznos

82

49.846,00

40.000,00

77

50.000,00

40.000,00

72

50.000,00

30.000,00

71

36.000,00

20.000,00

67

39.200,00

20.000,00
150.000,00

Psihosocijalna zaštita žena i obitelji
Udruga

Naziv projekta

Klub trudnica i roditelja
Split
Domine, feministička
organizacija za
promicanje ženskih
prava i razvoj civilnog
društva
Udruga „Bedem
ljubavi“ Split
„Anima“ – udruga za
zaštitu mentalnog
zdravlja

Znanjem do poroda
bez straha
Zaposlena žena –
neovisna žena

Zajedno smo jači
Psihološka pomoć
obiteljima osoba
oboljelih od
duševnih bolesti
Ukupno

Bodovi

Zatraženi
iznos

Odobreni iznos

81

47.256,00

40.000,00

68

49.600,00

25.000,00

68

41.700,00

25.000,00

67

44.550,00

30.000,00
120.000,00

Psihosocijalna zaštita osoba starije životne dobi
Udruga

Naziv projekta

MI Split

Mi i mudrost grada
–socijalno
uključivanje
starijih
„Stari i mladi“
Ukupno

Udruga Zdenac

Bodovi

Zatraženi
iznos

Odobreni iznos

84

49.920,00

40.000,00

67

47.400,00

20.000,00
60.000,00

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

81

50.000,00

40.000,00

77

50.000,00

30.000,00

76

33.700,00

30.000,00

73

50.000,00

30.000,00

73

50.000,00

25.000,00

Psihosocijalna zaštita osoba s invaliditetom i nemoćnih osoba
Udruga
Udruga gluhih i nagluhih
osoba grada Splita i
Županije splitskodalmatinske
Društvo multiple
skleroze Split
Udruga osoba sa
cerebralnom paralizom
„Srce“ Split
Udruga dijaliziranih i
transplantiranih
bolesnika Splitskodalmatinske županije
Udruga za pomoć

Naziv projekta
Protiv
diskriminacije i
izolacije
„Programirana
rehabilitacija osoba
oboljelih od MS-a“
Terapijsko jahanje
Pomoć i uvažavanje
tegoba invalidnih
osoba
Izvaninstitucionalna

osobama s mentalnom
retardacijom „Zvono“
Udruga roditelja za
djecu najteže tjelesne
invalide i djecu sa
posebnim potrebama
Anđeli
Udruga osoba s
invaliditetom Split

skrb za osobe s
mentalnom
retardacijom
Put u životpsihosocijalna
pomoć i socijalna
integracija
„Zaštita i
ostvarivanje prava
osoba s
invaliditetom“
Ukupno

69

48.110,00

20.000,00

68

49.960,00

20.000,00
195.000,00

Sprječavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
Udruga
ANST 1700
Dedal
Hrvatska udruga
liječenih i oboljelih od
hepatitisa „Hepatos“
Udruga San Patrignano
Split
Humanitarna
organizacija „Zajednica
Susret“

Liga za prevenciju
ovisnosti

Naziv projekta
Aktivno do
zapošljavanja 2
Kocka, kocka,
kockica
Bez ovisnosti i bez
hepatitisa
Rehab 2011
„Benjamin“
odgojno terapijski
program za mlade
s poremećajima u
ponašanju i
eksperimentatore
sa sredstvima
ovisnosti
TRI O – Odgoj i
obrazovanje o
ovisnosti
Ukupno

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

77

50.000,00

41.000,00

68

50.000,00

30.000,00

78

50.000,00

42.000,00

73

49.950,00

37.000,00

73

50.000,00

35.000,00

81

50.000,00

40.000,00
225.000,00

Sprječavanje i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti
Udruga
Udruga leukemije i
limfomi Split

Županijska liga protiv

Naziv projekta
Savjetovalište za
oboljele od
hematoloških i
drugih malignih
oboljenja i članove
njihovih obitelji
Anđeli bez krila

Bodovi Zatraženi iznos

Odobreni iznos

71

42.589,31

35.000,00

76

50.000,00

32.000,00

raka Split
Splitsko dijabetičko
društvo

Edukacija i
rehabilitacija
osoba sa šećernom
bolešću
Ukupno

75

50.000,00

37.000,00
104.000,00

Zaštita kroničnih i teško bolesnih osoba
Udruga
Klub žena liječenih na
dojci – Split

Naziv projekta
Bodovi
„Zaštitimo zdravlje
73
žene“
Ukupno

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

49.000,00

34.000,00
34.000,00

Sprječavanje i suzbijanje nasilničkog ponašanja
Udruga
HELP- Udruga za
pomoć mladima

Naziv projekta
Budi fin- budi in

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

86

50.000,00

47.000,00

Ukupno

47.000,00

Promicanje vrijednosti dobročinstva i čovjekoljublja
Udruga
Udruga sv. Vinka
Paulskog u Republici
Hrvatskoj
Udruga za igru,
ekologiju, socijalnu
skrb i kulturu „Moje
mjesto pod suncem“

Naziv projekta
Bodovi Zatraženi iznos
U godini obitelji pokaži
68
50.000,00
nam kap ljubavi i
dobročinstva
„Igraonica u prirodi“
67
Ukupno

50.000,00

Odobreni iznos
30.000,00

20.000,00
50.000,00

2.

Projekti iz točke 1. ovog Zaključka sufinancirat će se tromjesečno u razdoblju od 01.
srpnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine prema proračunima pojedinih projekata i to
nakon zaprimljenog zahtjeva za tromjesečnom isplatom odobrenih sredstava, a sve
temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i udruga za pojedini projekt.

3.

Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava onim udrugama prema
kojima po bilo kojoj osnovi ima potraživanja.

4.

Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava svim udrugama
razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda proračuna.

5.

Povjerenstvo za procjenu projekata i akcija udruga iz područja psihosocijalne i
zdravstvene zaštite tromjesečno će pratiti ostvarivanje pojedinih projekata. Udruge se
obvezuju uredno dostavljati tri tromjesečna opisna izvješća o realiziranim aktivnostima,
završno opisno izvješće nakon završetka projekta i dva financijska izvješća o utrošenim
sredstvima s preslikama računa za prvo i drugo projektno polugodište.

6.

Sredstva za sufinanciranje projekata iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz
Proračuna Grada Splita na teret Razdjela 7. Upravni odjel za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu. i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2. Odsjek
za psihosocijalnu i zdravstvenu zaštitu, gl. program Psihosocijalna i zdravstvena zaštita.

7.

Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski prema
proračunu pojedinog projekta ili iz nekog razloga projekt se ne realizira, udruga će
dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana za zakonske zatezne
kamate.

8.

Zadužuju se upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima
i braniteljskim udrugama, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima
i braniteljskim udrugama, Vedranu Mardešiću, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Povjerenstvu za procjenu projekata i akcija udruga iz područja psihosocijalne
i zdravstvene zaštite, predsjednici Ani Kandijaš, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

