PRIJEDLOG
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije (“Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj: 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na ____. sjednici održanoj ____________ 2018. godine, donijela je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu

I.
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke
županije za 2019. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu
kako slijedi:

1.
2.
3.
4.

Program skrbi starih osoba
Savjet mladih
Programi i projekti udruga
Program obilježavanja Dana branitelja Sisačko-moslavačke
županije
5. Crveni križ Sisačko-moslavačke županije
6. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima
7. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji
8. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom
9. Program obilježavanja Dana antifašističke borbe
10. Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije
životne dobi Sisačko-moslavačke županije
11. Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u
obitelji
12. Projekt „Bolje čitam, bolje pišem i još bolje govorim“
13. Tekuće pomoći za manifestcije i pokroviteljstva
14. Projekt „Društveni centar Kostajnica“
15. Projekt Podružnice DZSiNO Sisak u Kutini
16. Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
17. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
18. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
19. Dom za starije osobe Glina

105.000,00 kuna
5.000,00 kuna
980.000,00 kuna
100.000,00 kuna

50.000,00 kuna
350.000,00 kuna
40.000,00 kuna
250.000,00 kuna
230.968,00 kuna
955.126,00 kuna
1.208.600,00 kuna
1.727.390,84 kuna

UKUPNO:

7.587.084,84 kuna

100.000,00 kuna
500.000,00 kuna
170.000,00 kuna
150.000,00 kuna
25.000,00 kuna
40.000,00 kuna
600.000,00 kuna

II.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije”.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Sisačko-moslavačke županije
za 2019. godinu

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE PROGRAMA
Pravni temelj za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi sadržan je u članku 117.
Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i 130/17) koji
utvrđuje da se sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju u proračunu jedinica
područne (regionalne) samouprave i članku 28. točki 8. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj: 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) kojim je
utvrđena nadležnost Županijske skupštine za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi.
Osnova za izradu ovog programa nalazi se i u drugim zakonskim i pod-zakonskim aktima iz
područja socijalne skrbi, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 23/18), Planu razvoja socijalnih usluga u
Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2020. godina („Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije“, broj: 34/15), odlukama, zaključcima i ostalim aktima Sisačko-moslavačke
županije, te obvezama koje proizlaze iz ugovornih odnosa.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PROGRAMOM
Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke
županije jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Sisačko-moslavačku
županiju.
Opći cilj:
Što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na
području županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava.
Posebni cilj:
Koordinacija sa svim subjektima (udrugama i ustanovama), koji sudjeluju u provedbi programa na
planu zadovoljavanja potreba građana.
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDU PROGRAMA
Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019.
godinu, razdjel 003. - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Glava 00302 –
socijalna skrb u ukupnom iznosu 7.587.084,84 kuna.
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje predlaže Program javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2019. godinu kako slijedi:
PROGRAM SKRBI STARIJIH OSOBA
-

programi udruga umirovljenika koji pridonose
unapređenju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba
- financiranje Programa izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe
Opis aktivnosti:

105.000,00 kn
50.000,00 kn
55.000,00 kn

Aktivnost će se usmjeriti na financiranje programa/projekata umirovljeničkih udruga i udruga koje
provode projekte izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe koji su usmjereni na zaštitu i
poboljšanje kvalitete života umirovljenika i starijih i nemoćnih osoba s područja Sisačko-moslavačke
županije.
Korisnici programa: starije i nemoćne osobe, umirovljenici s područja Sisačko-moslavačke
županije.
Opći cilj programa: uvođenje lokalnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zadržavanje starijih osoba
u njihovom domu, odgađanje smještaja u institucije.
Posebni cilj: poboljšati socio-ekonomski status starijih osoba i umirovljenika s područja Sisačkomoslavačke županije.
SAVJET MLADIH
5.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Financiranje rada Savjeta mladih Sisačko-moslavačka županije.
Korisnici programa: članovi Savjeta mladih
Cilj aktivnosti je provođenje aktivnosti Savjeta za mlade Sisačko-moslavačke županije u skladu sa
Zakonom o savjetnima mladih („Narodne novine“, broj: 41/14), tj. njihova savjetodavna uloga radi
promidžbe i zagovaranja prava, potrebe i interesa mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
Posebni cilj: osvješćivanje i osposobljavanje mladih za aktivno uključivanje u sveukupni život
zajednice, radi promidžbe i zagovaranja njihovih prava, potrebe i interesa.
PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA
- projekti civilnih udruga iz područja socijalne skrbi
- financiranje programskih aktivnosti udruga
proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata
- projekti udruga mladih

980.000,00 kn
200.000,00 kn
750.000,00 kn
30.000,00 kn

Opis aktivnosti:
Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Programu javnih potreba u
socijalnoj skrbi, koji svake godine donosi Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije i
Pravilniku o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore za projekte/programe iz područja
socijalne skrbi i programe udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata, župan donosi
Odluku o objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata/programa
udruga i drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi iz sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije.
Projekte i programe koji su zadovoljili administrativno-tehničke kriterije, kao i opće uvjete u daljnjem
postupku ocjenjuje Povjerenstvo za odabir projekata/programa iz područja socijalne skrbi i programa
udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata. Ocjenjene projekte/programe, kao i prijedlog
raspodjele financijskih sredstava Povjerenstvo dostavlja Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu
skrb i hrvatske branitelje koji izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore i prosljeđuje
županu na razmatranje i donošenje.
Opći cilj: financijska potpora organizacijama civilnog društva s područja Sisačko-moslavačke
županije, financiranje programa iz područja socijalne skrbi, projekata braniteljskih udruga proisteklih
iz Domovinskog i udruga iz II. svjetskog rata koji su usmjereni na potrebe stanovnika Sisačkomoslavačke županije, potrebe branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i sudionika i
stradalnika II. svjetskog rata.
Posebni cilj: jačanje civilnog društva u socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima na području
Sisačko-moslavačke županije, razvoj socijalnih usluga, volonterizma, samopomoći, socijalne

uključenosti hrvatskih branitelja, poboljšanje kvalitete življenja hrvatskim braniteljima i stradalnika iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obilježavanje važnih događaja iz Domovinskog i II.
svjetskog rata.
PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA BRANITELJA SMŽ
100.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Program će se realizirati obilježavanjem obljetnica prvih vojno-oslobodilačkih akcija, obilaskom
spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, organizacijom sportskih aktivnosti i sl.
Korisnici programa: hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih hrvatskih
branitelja i ostali građani Sisačko-moslavačke županije.
Cilj programa: odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima, iskazivanje zahvalnosti
hrvatskim braniteljima za doprinos koji su dali u Domovinskom ratu, upoznavanje mlađe generacije s
ratnim događanjima na našem području, očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.
CRVENI KRIŽ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
100.000,00 kn
Opći cilj: osigurati sredstva za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa sukladno
odredbama članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj: 71/10).
Posebni cilj: ublažavanje ljudskih patnji, poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje
volonterstva i međusobnog pomaganja, te socijalne sigurnosti građana, posebno starijih i djece.
Korisnici: građani Sisačko-moslavačke županije.
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA
500.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima s područja Sisačko-moslavačke županije u
podmirenju osnovnih troškova života, pomoć u podmirenju izvanrednih troškova liječenja, oporavka i
dodatne rehabilitacije, sanaciji stambenog prostora uslijed elementarne nepogode ili požara, pomoć u
školovanju djece (školske knjige i pribor, nabava neophodne odjeće i obuće).
Korisnici: socijalno ugrožene obitelji i pojedinci s područja županije Sisačko-moslavačke županije.
Opći cilj: pomoć pojedincima i obiteljima koji se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi.
Posebni cilj: podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, jačanje socijalne
sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI
Centar za žene Adela, Sisak – Program tajno sklonište za žene
i djecu žrtve obiteljskog nasilja

170.000,00 kn

Opis aktivnosti:
Ova aktivnost usmjerena je na Program tajno sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja
(«Sigurna kuća») koji od 2005. godine provodi Centar za žene Adela, Sisak.
Korisnici programa: oko 50 žena i djece, žrtava obiteljskog nasilja u Tajnom skloništu, te oko 150
korisnika usluga savjetovališta.
Opći cilj: osigurati financijska sredstva za provođenje usluga kojima se omogućava dugoročna i
sveobuhvatna pomoć i podrška ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na području
Sisačko-moslavačke županije.
Posebni cilj: osigurati besplatnu psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku ženama i djeci žrtvama
obiteljskog nasilja kroz savjetodavni rad u skloništu. Osigurati besplatni smještaj ženama i djeci koje
moraju napustiti nasilnu sredinu, a nemaju vlastite resurse. Osigurati besplatni hitni smještaj za žrtve
obiteljskog nasilja. Povećati stupanj informiranosti mladih o nasilju u partnerskim vezama. Poticati
širu zajednicu na prihvaćanje obiteljskog nasilja kao općedruštveni problem, prijavljivanje obiteljskog
nasilja i pružanje pomoći žrtvama.

NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S
INVALIDITETOM
150.000,00 kn
Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Petrinja
- Program „Mala kuća“

100.000,00 kn

Opis aktivnosti:
Financiranje programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke
županije. Program je inovativan oblik izvaninstitucionalne skrbi o djeci s invaliditetom jer na jednom
mjestu osigurava stručnu terapeutsku pomoć djeci s teškoćama u razvoju.
Korisnici: djeca s teškoćama u razvoju starosti od 2-14 godina koja preko centara za socijalnu skrb
ostvaruju pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu, a s područja su gradova
Petrinje, Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice i Novske, te općina Dvor, Donji Kukuruzari i Martinska
Ves.
Opći cilj:
- osigurati stručnu terapeutsku pomoć djeci s teškoćama u razvoju koja bi inače morala ići u
specijalizirane ustanove u Zagreb.
- umanjiti financijske izdatke odlazaka roditelja i djece u Zagreb, te doprinijeti poboljšanju
kvalitete življenja djece s invaliditetom i njihovih obitelji.
Posebni cilj: povećati dostupnost stručne terapeutske pomoći djeci s teškoćama u razvoju kroz
uključivanje u stručan edukacijsko-rehabilitacijski rad radnog terapeuta, prof. rehabilitatora i
logopeda. Utjecati na cjeloviti psihofizički razvoj svakog pojedinog djeteta stručnim edukacijskorehabilitacijskim postupcima, stimulirati poboljšanje kognitivnog razvoja, socijalizacije,
komunikacije, motorike i svakodnevnih vještina. Savjetovati roditelje o radu s djecom kod kuće i dati
im podršku u prihvaćanju i razumijevanju djetetovih teškoća i specifičnih potreba, povećati
sposobnosti govorno-jezične komunikacije, čitanja i pisanja.
Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak
- Program „Dnevni centar slijepih“

50.000,00 kn

Opis aktivnosti:
„Dnevni centar slijepih“ pokrenut je i sufinanciran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih
te je prvi centar ovog tipa u Republici Hrvatskoj. Na području Grada Siska i Sisačko-moslavačke
županije ne postoji organizirani oblik skrbi za slijepe osobe. Program Dnevnog centra slijepih djeluje
na sveobuhvatne potrebe slijepih osoba. Aktivnosti koje nudi usmjerene su ka stjecanju novih znanja i
vještina, uz stručnu psihološku i socijalnu pomoć, komunikaciju sa zajednicom (edukacija same
zajednice o slijepim osobama i uklapanje slijepe osobe u život zajednice). Program se provodi kroz
radionice koje svakodnevno funkcioniraju u Centru.
Korisnici: slijepe osobe s područja Sisačko-moslavačke županije posebno djeca i umirovljenici,
osobe u stanju socijalno-zaštitne potrebe, osobe koje žive same u domaćinstvu i dugotrajno
nezaposlene slijepe osobe koje iz raznih razloga ne vladaju vještinama koje bi im omogućile
samostalnost ili kreativan život.
Opći cilj: poboljšanje i povećanje izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
Posebni cilj: osnaživanje slijepih osoba za samostalni život, jačanje samopouzdanja, osnaživanje pri
donošenju vlastitih odluka, uključivanje u život lokalne zajednice, te stvaranje pozitivne slike o
vlastitim vrijednostima.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE
25.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Središnjim skupom u šumi Brezovica kod Siska obilježava se Dan antifašističke borbe u spomen na
Prvi sisački partizanski odred koji je 22. lipnja 1941. godine osnovan na tom mjestu.
Opći cilj: obilježavanje Dana antifašističke borbe.
Posebni cilj: sjećanje na dan osnivanja Prvog partizanskog odreda i njegove pripadnike, te
njegovanje tradicije antifašizma.
PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA UMIROVLJENIKA
I OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
40.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije dana 10. listopada 2011. godine donijela je
Odluku kojom se dan 1. prosinca obilježava kao Dan umirovljenika i osoba starije životne dobi.
Korisnici: umirovljenici i osobe starije dobi s područja Sisačko-moslavačke županije, te ostali
građani Sisačko-moslavačke županije.
Opći cilj: sprječavanje zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva starijih osoba, poboljšanje
kvalitete života starijih i nemoćnih osoba i umirovljenika.
Nositelj aktivnosti: Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije
NOVČANA POTPORA ZA NOVOROĐENO TREĆE
I SVAKO IDUĆE DIJETE U OBITELJI
600.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Novčanom pomoći za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji želi se pomoći obitelji u
opremanju djeteta neophodnim stvarima. Iznos sredstava i način dodjele pomoći utvrđen je
Pravilnikom o novčanoj pomoći za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta („Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije“, broj: 4/18).
Korisnici: obitelji kojima se rodi treće i svako iduće dijete u obitelji.
Cilj: podizanje kvalitete života obiteljima s troje i više djece.
PROJEKT BOLJE ČITAM BOLJE PIŠEM, A JOŠ BOLJE GOVORIM
50.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Projekt provodi SOS Dječje selo Lekenik koje osigurava stručni rad logopeda, a sufinanciraju ga
Općina Lekenik (30.000,00 kn), Grad Glina (25.000,00 kn) i Sisačko-moslavačka županija (50.000,00
kn).
Korisnici: djeca s područja Grada Gline i Lekenika vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta
Cilj: rana detekcija i prevencija smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece predškolskog i školskog
uzrasta s područja Općine Lekenik i Grada Gline.
TEKUĆE POMOĆI ZA MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA
350.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Za pokroviteljstva i manifestacije osigurano je 350.000,00 kn koja će biti korištena na osnovu Javnog
poziva za pokroviteljstva i manifestacije.
PROJEKT DRUŠTVENI CENTAR KOSTAJNICA
40.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Društveni centar u Hrvatskoj Kostajnici otvoren je 25.11.2014. godine u okviru projekta „Mreža
podrške u zajednici osobama s invaliditetom“ čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz
Zagreba.
Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica, te općine Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i
Donji Kukuruzari potpisali su s Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu iz Zagreba ugovor o

financiranju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u okviru Društvenog centra u Hrvatskoj
Kostajnici.
Korisnici: odrasle osobe s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom s područja Grada Hrvatska
Kostajnica te općina Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari.
Cilj: socijalno uključivanje korisnika kao punopravnih članova lokalne, ali i društvene zajednice
općenito
PROJEKT PODRUŽNICE DZSiNO SISAK U KUTINI
250.000,00 kn
Opis aktivnosti:
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 15. sjednici, održanoj 16. lipnja 2011. godine,
donijela je Odluku o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Sisak za osnivanje
Podružnice u Kutini na lokaciji Kutina, A.G. Matoša 44. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije,
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje osiguravaju se sredstva u iznosu
250.000,00 kn za troškove izrade tehničke dokumentacije za uređenje prostora u Domu zdravlja
Kutina.
Korisnici: starije i teško bolesne odrasle osobe.
Cilj: poboljšanje kvalitete života starijim i teško bolesnim odraslim osobama.
DOMOVI SOCIJALNE SKRBI

4.122.084,84 kn

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su:
Ustanove socijalne skrbi (4):
· Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
· Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
· Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
· Dom za starije osobe Glina
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine
donijela Odluku kojom su navedene ustanove utvrđene kao pravne osobe od posebnog interesa za
Sisačko-moslavačku županiju („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 2/13) .
Cilj: osigurati sredstva za financiranje izdataka Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Doma za
starije i nemoćne osobe Petrinja – iznad minimalnih financijskih standarda decentralizacije, osigurati
financijska sredstva za financiranje izdataka Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i Doma
za starije osobe Glina.
U 2019. godini Sisačko-moslavačka županija planira izdatke za domove socijalne skrbi kako slijedi:
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak - Dnevni boravak 3+2
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
Dom za starije osobe Glina

230.968,00 kn
764.793,00 kn
190.333,00 kn
1.208.600,00 kn
1.727.390,84 kn

Program Dnevni boravak 3+2 od 2007. godine kontinuirano provodi Dom za starije i nemoćne
osobe Sisak. Financira se iz Proračuna SMŽ (100.000,00 kn) i Proračuna Grada Siska (90.333,00 kn).
Korisnicima je osiguran kontinuitet socijalnih aktivnosti razvijanjem kreativnih i radnih aktivnosti
(dramske i pjevačke radionice starijih s mladima, kreativne radionice), te bavljenje sportskom
rekreacijom. Na raspolaganju im je stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne, a u Domu
mogu i ručati.

Korisnici programa su starije i nemoćne osobe, osobe koje žive same, korisnici drugih oblika usluga
koje pruža Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, korisnici usluga Gradskog društva Crvenog križa
Sisak i članovi udruga umirovljenika.
Cilj programa je podizanje kvalitete života i produžetak društveno aktivnog života u obitelji ili
lokalnoj zajednici za 50 korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja Grada Siska.

PRIVREMENA PROČELNICA
Nataša Acs, struč.spec.oec.

