REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
KLASA: 550-01/17-01/18
URBROJ: 2155/01-01-18-27
Omiš, 30. srpnja 2018.g.
Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09,
9/10, 2/13, 10/13 i 1/18), Odluke Gradonačelnika Grada Omiša o uključenju u akciju
„Gradovi i općine-prijatelji djece“ pod KLASA: 550-01/15-01/02, URBROJ: 2155/01-02-162, od 03. listopada 2016.g. i Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada
Omiša za razdoblje 2017.-2020.g. pod KLASA: 550-01/17-01/18 URBROJ: 2155/01-01-1714 od 18. srpnja 2017.g., Gradsko vijeće Grada Omiša na 11. sjednici održanoj dana 30.
srpnja 2018. godine, donosi
AKCIJSKI PLAN
provedbe Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Omiša
za razdoblje 2017.-2020.g.
u okviru akcije „Grad Omiš – prijatelj djece“ za 2018. godinu
Članak 1.
Programska područja akcijskog plana provedbe Strategije za ostvarivanje prava i potreba
djece na području Grada Omiša za razdoblje 2017.-2020.g. u okviru akcije „Grad Omiš –
prijatelj djece“ za 2018. godinu jesu:
1. Program i plan za izvedbu akcije
2. Namjenska novčana sredstva
3. Podrška i pomoć udrugama za djecu
4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu
5. Zdravlje djece
6. Odgoj i obrazovanje
7. Socijalna skrb
8. Kultura i šport
9. Slobodno vrijeme i rekreacija djece
10. Podrška i pomoć roditeljima u odgoju
Članak 2.
Utvrđuje se Akcijski plan provedbe Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na
području Grada Omiša za razdoblje 2017.-2020.g. u okviru akcije „Grad Omiš – prijatelj
djece“ za 2018. godinu, kako slijedi:

Nositelj aktivnosti: DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA OMIŠA
VRIJEME
ODRŽAVANJA

AKTIVNOSTI

TRAVANJ

SUDIONICI

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Učenici od 1. do 8. razreda
i roditelji

Zajedno recimo ne- projekt Dijete u sigurnom i
prevencije nasilja nad i
zdravom gradu
među djecom i mladima.

Učenici od 1. do 8. razreda
i roditelji

Prodajna izložba

Financijska sredstva za
djecu

Djeca svih odgojnih
skupina, roditelji, građani

Rolobiciklijada

Slobodno vrijeme i
rekreacija; Dijete u
sigurnom i zdravom
gradu

Učenici od 1. do 8. razreda
i roditelji

Naj dječje djelo

Financijska sredstva za
djecu; Odgoj i
obrazovanje djece

Učenici od 1. do 8. razreda
i roditelji

Dan otvorenih vrata
Udruge

Slobodno vrijeme i
rekreacija; Podrška i
pomoć roditeljima u
skrbi i odgoju djece

Djeca svih odgojnih
skupina, roditelji, građani

Budi neovisan

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Djeca svih odgojnih
skupina, roditelji, građani

Dan igara

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Djeca svih odgojnih
skupina, roditelji, građani

Dječji tjedan

Programiranje i
planiranje za djecu

Djeca svih odgojnih
skupina, roditelji, građani

Dječji advent

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Djeca svih odgojnih
skupina, roditelji, građani

Kreativne radionice
OŽUJAKPROSINAC

PROGRAMSKO
PODRUČJE

SVIBANJ

LISTOPAD

PROSINAC

Nositelj aktivnosti: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“
VRIJEME
ODRŽAVANJA
SVIBANJ

AKTIVNOSTI
Manifestacija „Narodnim
običajima preko prepreka“

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Socijalna skrb, Slobodno
vrijeme i rekreacija djece

SUDIONICI
Djeca s poteškoćama u
razvoju, osobe s
invaliditetom, učenici
srednje škole – volonteri,
građani

SVIBANJ

Dani otvorenih vrata
Udruga

Socijalna skrb

Učenici srednje škole volonteri, osobe s
invaliditetom, roditelji,
građani

Hrvatska volontira

Socijalna skrb

Učenici srednje škole volonteri, osobe s
invaliditetom, roditelji,
građani

Nositelj aktivnosti: UDRUGA RODITELJA DJECE I ODRASLIH S POSEBNIM POTREBAMA
„PRIJATELJ“- OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
SVIBANJ
SIJEČANJ PROSINAC
05.PROSINCA
03.PROSINCA
SIJEČANJPROSINAC

AKTIVNOSTI
„Družimo se s malima da
bi znali biti veliki“
Poludnevni boravak i
druženje petkom.
Međunarodni dan
volontera
Međunarodni dan osoba s
invaliditetom

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Slobodno vrijeme
korisnika i rekreacija
Slobodno vrijeme
korisnika i rekreacija,
Socijalna skrb
Slobodno vrijeme
korisnika i rekreacija
Slobodno vrijeme
korisnika i rekreacija

Pružanje psihosocijalne
Socijalna skrb
pomoći i podrške,
savjetovanja i pomaganja
roditeljima pri
prevladavanju obiteljskih
teškoća i snalaženja u
novonastalim okolnostima.

SUDIONICI
Korisnici, članovi,
volonteri, donatori i
prijatelji
Korisnici, djeca od 6. do 8
razreda i mladi, volonteri
Korisnici, djelatnici i
volonteri
Korisnici, članovi,
volonteri, donatori,
sugrađani i prijatelji
Roditelji djece s posebnim
potrebama

Nositelj aktivnosti: PLANINARSKO DRUŠTVO IMBER
VRIJEME
ODRŽAVANJA

AKTIVNOSTI

PROGRAMSKO
PODRUČJE

SUDIONICI

OŽUJAK

Trail utrka

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Djeca svih uzrasta, roditelji,
građani

TRAVANJ

Druženje u prirodi

SVIBANJ

Predavanje o ekologiji
Ekološka akcija čišćenja
Izleti na planinu

Slobodno vrijeme i
rekreacija
Slobodno vrijeme i
rekreacija

Djeca svih uzrasta,
roditelji, građani
Djeca svih uzrasta,
roditelji, građani

RUJAN
LISTOPAD
STUDENI

Predavanje o ekologiji
Izleti na planinu

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Djeca svih uzrasta,
roditelji, građani

Nositelj aktivnosti: OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP PUPAČIĆ“ OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
RUJAN
LISTOPAD

AKTIVNOSTI
Priredba za svečani doček
prvaša
Priredba za Dan
neovisnosti

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Kultura i šport

SUDIONICI
-učiteljice i učenici od 1.4. razreda
-svi aktivi
-učenici od 1.-8. razreda

Mjesec hrvatske knjige

Odgoj i obrazovanje
Kultura

-knjižničarke i novinarska
grupa

Biblija knjiga nad
knjigama

Kultura

-vjeroučitelji, knjižničari,
učitelji hrvatskog jezika i
učenici od 5.-8. razreda

Kultura

-vjeroučitelji, učitelji i
učenici od 1.-8. razreda

Program i plan za
izvedbu akcije
Namjenska novčana
sredstva

-vjeroučitelji, učenici 6.-ih
razreda i članovi
Karitativne skupine

Program i plan za
izvedbu akcije
Namjenska novčana
sredstva

-vjeroučitelji, učenici 6.-ih
razreda i članovi
Karitativne skupine

Priredba povodom Dana
sjećanja na Vukovar

Kultura i šport
Odgoj i obrazovanje

-učitelji i učenici od 1.-8.
razreda

Večer duhovne poezije
Noć knjige

Kultura
Odgoj i obrazovanje

-učitelji glazbene kulture,
hrvatskog jezika, likovne
kulture i vjeronauka
-učenici 7.-ih razreda

SIJEČANJ

Natjecanje iz matematike

Kultura i šport
Odgoj i obrazovanje

VELJAČA

Večer ljubavne poezije

Odgoj i obrazovanje

Dani hrvatskog jezika

Kultura

-aktiv matematike i
učiteljice 3.-ih i 4.-ih
razreda
-učitelji glazbene kulture i
hrvatskog jezika
-učenici od 5.- 8. razreda

Biblijsko proroštvo

Kultura

-vjeroučitelji i učenici 7.ih razreda

Od otpada do morskog
ekosustava

Program i plan za
izvedbu akcije
Zdravlje djece

Globe grupa

Milijun djece moli zajedno
Afričko kumstvo

Misijska nedjelja

STUDENI

OŽUJAK

TRAVANJ

Program osposobljavanja
za upravljanje biciklom

Kultura i šport
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

-učiteljice 4.-ih razreda,
prometni policajac i HAK

Tjedan mozga

Zdravlje djece

-predavači s medicinskog
fakultete, aktiv biologije i
kemije, učenici od 5.-8.
razreda

Vode u zavičaju

Zdravlje djece

-učiteljice i učenici 3.-ih
razreda

Međunarodno
matematičko natjecanje
„Klokan“

Odgoj i obrazovanje

-učitelji matematike,
učiteljice i učenici od 2.-8.
razreda

Svjetski dan matematike

Odgoj i obrazovanje

-učitelji matematike i
informatike

Školski maskenbal

Slobodno vrijeme i
rekreacija
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

-ravnateljica, aktivi i
učenici
-GLOBE grupa

Dan planeta Zemlje

Namjenska novčana
sredstva
Zdravlje djece

Međunarodni projekt
„Erazmus +“

Odgoj i obrazovanje
Kultura i šport

K.Mrčelić i učenici od 1.4. razreda
Učitelji i učenici od 1.-8.
razreda
učitelji J. Čudić Zrnić i S.
Pešić

Dječji festival

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

-učitelji glazbene kulture

More je živo

Program i plan za
izvedbu akcije
Zdravlje djece

Globe grupa

Razmjena učenika
(Duisburg- Omiš)

Kultura i šport
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

-ravnatelji, roditelji,
nastavnici, lokalna
zajednica i učenici

Tjedan Josipa Pupačića

Kultura i šport
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Odgoj i obrazovanje

-učitelji i učenici od 1.-8.
razreda

Likovni literarni natječaj
„Dobrojutro more“

Kultura
Odgoj i obrazovanje
Slobodno vrijeme i
rekreacija

-knjižničarke, aktiv
razredne nastave,
hrvatskog jezika i likovne
kulture i učenici od 1.-8.
razreda

Festival znanosti

Marijini obroci

SVIBANJ

SVIBANJ

LIPANJ

Učenici čitaju učenicima

Kultura
Slobodno vrijeme i
rekreacija

-knjižničarke, aktiv
hrvatskog jezika i razredne
nastave

Festival matematike

Odgoj i obrazovanje
Kultura i šport

-učitelji matematike i
učiteljice 3.-ih i 4.-ih
razreda

Omiški gusari

Kultura i šport
Slobodno vrijeme i
rekreacija

-učitelj S.Kovačić

Prijatelji malog Isusa

Program i plan za
izvedbu akcije

-čs.M.Terezija Pervan i
učenici 3. razreda

Zidne novine

Kultura i šport

-vjeroučiteljica K.Mrčelić i
učenici od 1.-4. razreda

Zdravlje je moj odabir

Zdravlje djece

-razrednici, stručna služba,
školska liječnica

Elektroničko nasilje

Odgoj i obrazovanje
Zdravo dijete
Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju

-učiteljice i.Zemunik,
Z.Vukasović, A.Plepel i
učenici od 2.-8. razreda

Suradnja s roditeljima

Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju

-ravnateljica, stručna
služba, učitelji i razrednici

Zdravstveni odgoj

Zdravlje djece

-učitelji, razrednici,
stručna služba i šk.
liječnica, učenici od 1.-8.
razreda

Građanski odgoj i
obrazovanje

Kultura i šport
Plan i program provedbe
akcije
Podrška i pomoć
udrugama za djecu

-učitelji, razrednici i
učenici od 1.-8. razreda

Izvanškolska aktivnostObuka neplivača

Kultura i šport
Zdravlje djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

-učitelj TZK S.Kuvačić i
djeca

Nositelj aktivnosti: DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
Siječaj- ožujak
2018.

CAP / radionice za djecuprevencija nasilja /

Veljača 2018.

Dječji maskenbal

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Veljača-travanj

Glazba za najmlađe

Odgoj i obrazovanje
djece

Odgojne skupine u
dogovoru s odgojiteljima

Svibanj 2017.

Dječja olimpijada
Izleti
Otvoreni dani vrtića

Slobodno vrijeme i
rekreacija
Slobodno vrijeme i
rekreacija
Podrška i pomoć
očevima u skrbi i odgoju
djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija
Odgoj i obrazovanje

Sve odgojne skupine
3-7 godina
Sve odgojne skupine

Svibanj 2017.

AKTIVNOSTI

Prosinac 2017.

Radionice za roditelje
„Klub očeva“, „Rastimo
zajedno „
Adventski blagdani

Tijekom godine

Seminari

Proljeće/jesen

Kodeks sigurnosti na vodi

Tijekom godine

Organizacija kazališnih
predstava
Sastanci za roditelje

Studeni 2017.

Listopad-lipanj
Listopad-lipanj
Tijekom godine
Tijekom godine

Individualni pristupi i
projekti
Radionice s roditeljima
Sportske igraonice,
igraonice na engleskom
jeziku

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu ili možda
Zdravlje djece
Odgoj i obrazovanje
Podrška i pomoć
roditeljima
Odgoj i obrazovanje
Suradnja s roditeljima
Odgoj i obrazovanje

SUDIONICI
Sve odgojne skupine /
dobna skupina: predškolci
/
Sve odgojne skupine

Roditelji djece iz svih
odgojih skupina
Sve odgojne skupine
Odgojno-obrazovni
djelatnici
Sve odgojne skupine
vrtićke dobi
Sve odgojne skupine
Roditelji u suradnji sa
stručnim suradnicima
Roditelji i djeca kojima je
potrebna pomoć
Djeca i roditelji svih
odgojnih skupina
Djeca svih skupina

Nositelj aktivnosti: OSNOVNA ŠKOLA „GORNJA POLJICA“ SRIJANE
VRIJEME
ODRŽAVANJA
TRAVANJ
SVIBANJ
RUJAN

AKTIVNOSTI
-obilježavanje dana škole
-jednodnevni izleti
-sigurno u prometu

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Odgoj i obrazovanje
Odgoj i obrazovanje
Odgoj i obrazovanje

LISTOPAD

-prevencija ovisnosti

Odgoj i obrazovanje

PROSINAC

-obilježavanje božićno
novogodišnjih blagdana

Odgoj i obrazovanje

SUDIONICI
Učenici, učitelji i roditelji
Učenici i učitelji
Učenici i prometna
policija
Učenici, roditelji i liječnik
ŠM
-učenici, roditelji i učitelji

Nositelj aktivnosti: OSNOVNA ŠKOLA "1. LISTOPADA 1942." ČIŠLA
VRIJEME
ODRŽAVANJA
RUJAN- LIPANJ

AKTIVNOSTI
Likovna grupa
Multi grupa
Glazbena skupina
Vjeronaučna grupa „ Kap
dobrote“
Eko grupe
Mali znanstvenici
Mladi meteorolozi

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Odgoj i obrazovanje

RUJAN- LIPANJ

Dopunska i dodatna
nastava

Odgoj i obrazovanje

RUJAN- LIPANJ

Nogomet, košarka,
kickboxing, folklor, učenje
stranih jezika, glazbene
škole
Razvijanje prometne
kulture učenika
Orijentacija u prostoru,
Godišnja doba, Moj
zavičaj, Moja županija
Jednodnevni izleti
Posjet kinu, kazalištu,
kulturnim ustanovama,
muzejima
Dani zahvalnosti za
plodove zemlje
Poljička pismenost,
kultura i vjerski život
Festival znanosti, zeleni
izlet
Dan sjećanja na Vukovar
Dan škole i sjećanje na
žrtve 1.listopada 1942.
„ Za 1000 radosti “

Kultura i šport

SUDIONICI
Učenici, učitelji

Učenici, učitelji razredne i
predmetne nastave, stručne
suradnice
Voditelji skupina, treneri,
učenici

Odgoj i obrazovanje

Učenici, učitelji, vanjski
suradnici

Odgoj i obrazovanje

Učenici i učitelji, roditelji,
stručne suradnice

Slobodno vrijeme

Učenici i učitelji, roditelji,
stručne suradnice

Odgoj i obrazovanje

RUJAN- LIPANJ

Božićne kreativne
radionice
„ Čep za osobe s
invaliditetom“
Marijini obroci

Odgoj i obrazovanje

Učenici, učitelji, roditelji,
stručne suradnice
Učenici, učitelji, roditelji

SVIBANJ

Naj dječje djelo

Odgoj i obrazovanje

Učenici, učitelji

RUJAN-LIPANJ

Borba protiv ovisnosti,
nasilja ,izrada prigodnih
plakata, predavanja, posjet
komunama i sl.

Odgoj i obrazovanje

Stručna suradnica,
razrednici, vjeroučitelji

RUJAN- LIPANJ

RUJAN- LIPANJ

PROSINAC

RUJAN- LIPANJ

Nositelj aktivnosti: CENTAR ZA KULTURU OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
2018.
2018.

2018. (travanj,
vibanj, prosinac)
2018.
2018.Lidrano
(prosinac)
2018.Tjedan Josipa
Pupačića (Svibanj)
2018.(svibanj)

2018.(prosinac)

AKTIVNOSTI
Baletna škola/studio
Kazališna škola/studio
Harlekin i Gradsko
kazalište Mali Princ u
Kazalištu Mali Princ
Galerijsko-izložbena
djelatnost u galeriji AZ
Kinoteka Kamena klupa
Stručno povjerenstvodječje stvaralaštvo
Stručno povjerenstvodječje stvaralaštvo
Dan grada
Advent u Omišu:
organizacija dječjeg
programa

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Kultura
Kultura

SUDIONICI
Djeca 5-16 godina
Djeca 5- 23 godine

Kultura

Djeca 6-18 godine

Kultura
Kultura

Djeca 7-14 godine
Djeca 7-14 godine

Kultura

Djeca 5-14 godina

Kultura

Djeca 5-17 godina

Nositelj aktivnosti: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
RUJAN/LISTOPA
D
SIJEČANJPROSINAC

LISTOPADPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC

AKTIVNOSTI
Projekt Moje prvo
ljetovanje
Radionice podrške
roditeljima djece s
teškoćama u razvoju
Udruge Prijatelj
Radionice za poboljšanje
roditeljskih kompetencija
Novčane naknade za
socijalno ugroženu djecu
Zaštita djece od nasilja u
obitelji
Zaštita djece od
vršnjačkog nasilja
Zaštita djece u postupku
razvoda braka roditelja
Zaštita djece bez
adekvatne roditeljske skrbi
Udomiteljstvo)
Zaštita djece bez
roditeljske skrbi
(Skrbništvo i posvojenje)

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Socijalna skrb

SUDIONICI
Djeca iz socijalno
ugroženih obitelji

Socijalna skrb

Roditelji djece s
teškoćama u razvoju

Socijalna skrb

Roditelji djece s
problemima u ponašanju
Djeca iz socijalno
ugroženih obitelji
Djeca ugrožena nasiljem u
obitelji
Djeca ugrožena
vršnjačkim nasiljem
Djeca u vrtlogu razvoda

Socijalna skrb
Socijalna skrb
Socijalna skrb
Socijalna skrb
Socijalna skrb

Socijalna skrb

Djeca izložena
zanemarivanju i
zlostavljanju
Djeca bez roditeljske skrbi

SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
SIJEČANJPROSINAC
LIPANJ

Zaštita djece počinitelja
kaznenih djela i prekršaja
Zaštita djece od
manipulacije od strane
roditelja
Zaštita imovine maloljetne
djece
Zaštita djece čiji su
roditelji u zatvoru
Zaštita djece s posebnim
potrebama
Zaštita djece u ustanovama
socijalne skrbi
Zaštita maloljetnika u
zatvoru
Zaštita djece čiji roditelj
ne doprinosi za
uzdržavanje
Moje prvo ljetovanje

Socijalna skrb
Socijalna skrb

Socijalna skrb
Socijalna skrb
Socijalna skrb
Socijalna skrb
Socijalna skrb
Socijalna skrb

Socijalna skrb

Djeca počinitelji kaznenih
djela i prekršaja
Djeca ugrožena
manipulacijom roditelja
Djeca vlasnici/suvlasnici
nekretnina i pokretnina
Djeca čiji je roditelj ili
roditelji u zatvoru
Djeca s posebnim
potrebama
Djeca u ustanovama
socijalne skrbi
Maloljetne osobe u
zatvoru
Djeca čiji roditelji ne
doprinose za uzdržavanje
Djeca i roditelji slabijeg
imovinskog stanja

Nositelj aktivnosti: UDRUGA IZVIĐAČA OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
SIJEČANJ
VELJAČA

OŽUJAK

AKTIVNOSTI
Zimovanje
Razne radionice i
obilježavanje dana rođenja
osnivača skautizma
Roberta Badena Powella
Maškare u prostorijama
udruge
Proljetne igre proletaraca

TRAVANJ

Izleti u prirodu povodom
dana planeta Zemlje
Izviđačka
natjecanja

SVIBANJ

LIPANJ

Uključivanje u proslavu
Dana Grada
Obilježavanje
dana izviđača 19.05.
Zborovanje
Saveza izviđača Hrvatske
Izleti u prirodu i radionice

SRPANJ

Logorovanje

KOLOVOZ

Šumska škola

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

SUDIONICI
Djeca i mladi
Djeca i mladi

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Djeca i mladi

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Djeca i mladi

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Djeca i mladi

Djeca i mladi

Djeca i mladi
Djeca i mladi

RUJAN

Izleti u prirodu i radionice

LISTOPAD

Jesenske igre proletaraca

STUDENI

Susret brđana
Obilazak počivališta
pokojnih članova udruge
povodom Dana mrtvih

PROSINAC

Izviđačka natjecanja
Betlehemsko svjetlo

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Djeca i mladi

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Djeca i mladi

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Djeca i mladi

Djeca i mladi

Proslava svetog Nikole i
Lucije
Izrada jaslica u
prostorijama udruge
Nositelj aktivnosti: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT- ISPOSTAVA OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
KONTINUIRANO
TIJEKOM
CIJELE
ŠKOLSKE
GODINE
KONTINUIRANO
TIJEKOM
CIJELE
ŠKOLSKE
GODINE
KONTINUIRANO
TIJEKOM
CIJELE
ŠKOLSKE
GODINE

KONTINUIRANO
TIJEKOM
CIJELE GODINE

AKTIVNOSTI
Sistematski pregledi
školske djece

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Zdravlje djece

SUDIONICI
Prvi, peti i osmi razred
osnovne škole
Prvi razred srednje škole

Cijepljenje školske djece

Zdravlje djece

Prvi, šesti, osmi razred
osnovne škole prema
kalendaru cijepljenja
Pojedinačna cijepljenja
ovisno potrebama djeteta

Zdravstveni odgoj za
učenike i roditelje

Zdravlje djece

1.za roditelje učenika
prvih, petih i osmih
razreda te prvih razreda
srednje škole
2.za učenike prvih, trećih,
petih i osmih razreda
osnovne škole te učenike
prvih razreda srednje škole

Zdravstveni pregledi djece
sportaša

Djeca uključena u školske
sportske i klupske
aktivnosti

Nositelj aktivnosti: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA
VRIJEME
ODRŽAVANJA
LIPANJ
SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

PROSINAC

AKTIVNOSTI

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Plava zastava – eko akcija
Čišćenje podmorja i
kanjona rijeke Cetine
Omiš summer treat festival
Slobodno vrijeme i
rekreacija, promicanje
turističke ponude grada
Omiša, zabavni sadržaji
za djecu i odrasle
Gusarska bitka
Rekonstrukcija bitke,
zabavni i rekreacijski
sadržaji za djecu i odrasle
Omiški polumaraton
Slobodno vrijeme,
polumaraton i rekreativna
utrka, dječja utrka i
poligon
Advent u Omišu
Slobodno vrijeme,
kulturno umjetnički
program prilagođen djeci
i dječja utrka

SUDIONICI
Ronilački klubovi,Udruga
izviđača Omiš
Svi građani, posjetitelji
grada Omiša

Svi građani, posjetitelji
grada Omiša
Svi građani, posjetitelji
grada Omiša
Svi građani, posjetitelji
grada Omiša

Programsko područje: KULTURA I SPORT
VRIJEME
ODRŽAVANJA
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.

NOOSITELJ AKTIVNOSTI I AKTIVNOST
Nogometni klub „Omiš“- treninzi i natjecanja
Ženski košarkaški klub „Omiš“- treninizi i
natjecanja
Košarkaški klub „Omiš“-treninzi i natjecanja
Vaterpolo klub Omiš-treninizi i natjecanja
Taekwondo klub „Gusar“-treninzi i natjecanja
Šahovski klub „Omiš“- treninzi i natjecanja
Jedriličarski klub „Omiš-treninzi i natjecanja
Judo klub „Omiš“-treninzi i natjecanja
Atletski sportski klub „Omiš“-treninzi i natjecanja
Odbojkaški klub „Gusar“-treninzi i natjecanja
Kickboxing klub „Sv. Jure“ Gata – treninzi i
natjecanja
Školska sportska društva-natjecanja
Astronomsko društvo „Omiš“- maketarstvo,
edukacija, promocija znanosti kroz tribine iz
područja astronomije
Rukometni klub „Hrvatski dragovoljac“ Dugi
Rat-treninzi i natjecanja, korištenje Gradske
sportske dvorane Ribnjak bez naknade
Rukometni klub „Orkan“ Dugi Rat-treninzi i
natjecanja, korištenje Gradske sportske dvorane
Ribnjak bez naknade

SUDIONICI
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta

djeca svih dobnih uzrasta

djeca svih dobnih uzrasta

TIJEKOM 2018.

HKUD „Kostanje“

TIJEKOM 2018.

KUD „Mosor“ Gata

VELJAČA 2018.
TRAVANJ 2018.

SRPANJKOLOVOZ 2018.
KOLOVOZ 2018.

KPU „Omiški gusari“ – Poklade
Eko-etno udruga „Gornja Poljica“ – Dječja
olimpijada starih sportova
KUD „Slime“ – Ivanjske večeri na Slimenu
Društvo Pljičana „Sv. Jure-Priko“ Omiš – smotra
dječjih poljičkih crkvenih zborova
KUD „Mila Gojsalić“ Kostanje – Dani Mile
Gojsalić
Plivački maraton „Omiš“-otvoreno prvenstvo
Dalmacije u daljinskom plivanju
Festival mediteranskog filma – Kino mediteran
Omiš, projekcije animiranih i dječjih filmova
Julija Tomasović - Green Forest Festival Omiš

KOLOVOZ 2018

KPU „Omiški gusari“ – Gusarsko ljeto

LIPANJ 2018.
SRPANJ 2018.
SRPANJ 2018.
SRPANJ 2018.

djeca uključena u dječju
žensku klapu „Konistra“, dječji
zbor HKUD „Kostanje“ i
dječje dramsko kazalište
HKUD „Kostanje“
Djeca uključena u folklornu i
dramsku sekciju KUD-a
„Mosor“
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca svih dobnih uzrasta
djeca dobnog uzrasta od 7
godina i više
djeca svih dobnih uzrasta

Nositelj aktivnosti: GRAD OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
OŽUJAK 2018.

OŽUJAK 2018.

AKTIVNOSTI

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Odgoj i obrazovanje

Izrada i prijava projekta
opremanja Centralne
kuhinje na Poziv
Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku za
prijavu projekata
usmjerenih na poboljšanje
materijalnih uvejta u
predškolskim
ustanovama/dječjim
vrtićima u 2018. godini
Izrada projektnog
Odgoj i obrazovanje
prijedloga za prijavu na
Poziv na dostavu
projektnih prijedloga
„Unaprjeđenje usluga za
djecu u sustavu ranog i
predškolskog odgoja i
obrazovanja“ sufinanciran
og iz Europskog
socijalnog fonda

SUDIONICI
Dječji vrtić Omiš

Dječji vrtić Omiš

Izrada i prijava projekta
„Digitalna pismenost –
ključna vještina za život u
21. stoljeću“ po Javnom
pozivu Zaklade „Hrvatska
za djecu“ za podnošenje
prijava pravnih osoba za
(su)financiranje programa
i projekata
Provedba aktivnosti i
izrada dodatnog izvještaja
prema Savezu Društava
„Naša djeca“ Hrvatske za
potrebe stjecanja statusa
„Grad Omiš-prijatelj
djece“

Odgoj i obrazovanje

Osnovna škola „Josip
Pupačić“ Omiš

Program i plan za
izvedbu akcije

SVIBANJ 2018.

Posjet Savezu Društava
„Naša djeca“ Hrvatske za
potrebe stjecanja statusa
„Grad Omiš – prijatelj
djece“

Program i plan za
izvedbu akcije

TRAVANJSVIBANJ 2018.

Sufinanciranje programa
sigurnost u školama kroz
program obuke djece u
prometu na prometnom
poligonu u Splitu i
program Zajedno više
možemo-učenici 4. i 5 .
razreda osnovnih škola,
prevencija kriminaliteta

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Društvo „Naša
djeca“ Grada Omiša i
Grada Solina, dječji
gradski vijećnici Grada
Omiša i Grada Solina,
osnovne škole s područja
Grada Omiša i Grada
Solina, članovi
koordinacijskih odbora
akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“ Grada
Omiša i Grada Solina,
predstavnici izvršne vlasti
Grada Omiša i Grada
Solina, novinari,
predstavnici gradskih
službi Grada Omiša i
Grada Solina
Predstavnici Saveza
Društava „Naša
djeca“ Hrvatske,
gradonačelnik Grada
Omiša i predsjednik
Koordinacijskog odbora
akcije „Gradovi i općineprijatelji djece“ za Grad
Omiš, predsjednik
Gradskog vijeća Grada
Omiša, stručne službe
Grada Omiša
Osnovna škola „Josip
Pupačić“ Omiš, Osnovna
škola „1. listopada
1942.“ Čišla, Osnovna
škola „Gornja
Poljica“ Srijane, Policijska
uprava Splitsko—
dalmatinska, Policijska
postaja Omiš

TRAVANJ 2018.

TRAVANJ 2018.

SVIBANJ 2018.

Nagrade učenicima
osnovnih i srednjih škola

Namjenska novčana
sredstva

SVIBANJ 2018.

Javno priznanje Grada
Omiša: Društvu „Naša
djeca“ Grada Omiša
povodom desete obljetnice
djelovanja, Dječjoj klapi
„Bepo“ povodom dvadeset
godina djelovanja, Ivici
Škorići, treneru
taekwondo-a za izniman
profesionalni pristup i
posvećenost u radu s
djecom, Antonii Perica za
izniman višegodišnji
volonterski rad i doprinos
u pružanju pomoći i
podrške u radu s djecom s
teškoćama u razvoju
„Grad – prijatelj djece“ Izrada Izvedbenog plana
za ostvarivanje prava i
potreba djece na području
Grada Omiša za 2018.
Financiranje asistenata u
nastavi za djecu s
teškoćama u razvoju

Podrška i pomoć
udrugama za djecu

Prometna jedinica mladeži

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Financiranje ustanova
predškolskog odgoja na
području Grada Omiša
Financiranje
izvannastavnih programa,
učeničkog i studentskog
standarda, održavanje i
nabava opreme i objekata
za potrebe
osnovnoškolskog i
srednjoškolskog
obrazovanja

Odgoj i obrazovanje

LIPANJ 2018.

TIJEKOM 2018.

LIPANJ- RUJAN
2018.
TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.

Učenici osnovnih i
srednjih škola s područja
Grada Omiša koji su
tijekom prethodne školske
godine na školskim
županijskim ili državnim
natjecanjima osvojili jedno
od prva tri mjesta u
pojedinačnoj konkurenciji
Javno priznanje dodjeljuje
Gradsko vijeće Grada
Omiša na svečanoj
sjednici povodom
obilježavanja sv. Ivana
Nepomuka – Dana Grada

Program i plan za
izvedbu akcije

Koordinacijski odbor
Akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“

Odgoj i obrazovanje

Sve osnovne i srednje
škole koje upisuju djecu s
teškoćama u razvoju s
područja Grada Omiša
Učenici srednješkolskog
uzrasta;
Partner: Policijska postaja
Omiš
Dječji vrtić Omiš i Dječji
vrtić Čarobni pianino

Odgoj i obrazovanje

Osnovna škola „Josip
Pupačić“ Omiš, Osnovna
škola „1. listopada
1942.“ Čišla, Osnovna
škola „Gornja
Poljica“ Srijane, Osnovna
škola „Lovro pl.
Matačić“ Omiš, Srednja
škola „Jure
Kaštelan“ Omiš

TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.
TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.

Sufinanciranje redovne
djelatnosti ustanova u
kulturi
Najam prostora za
provođenje programa
Osnovne glazbene škole
Lovro pl. Matačić i Centra
za kulturu Omiš
Sufinanciranje održavanja
školske sportske dvorane
Ustupanje gradskih
prostora na korištenje bez
naknade (gradski sportski
objekti, igrališta, mjesni
domovi)
Financiranje udruga iz
područja kulture

Kultura i sport

Financiranje udruga iz
područja sporta

Kultura i šport

Odgoj i obrazovanje

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Kultura i šport

Narodna knjižnica Omiš,
Centar za kulturu Omiš,
Gradski muzej Omiš
Osnovna glazbena škola
Lovro pl. Matačić, Centar
za kulturu Omiš
Osnovna škola „Josip
Pupačić“ Omiš
Ustanove, institucije i
organizacije civilnog
društva s područja Grada
Omiša koje se bave
djecom
Hrvatska udruga likovnih
umjetnika, KUD Slime,
KUU Mosor, ProKultura,
KUD „Mile Gojsalić“,
KPU „Omiški gusari“,
Likovna kolonija
„Mimice“, HKUD
„Kostanje“, Društvo
„Hrvatska žena“ Omiš,
Društvo poljičana „Sv.
Jure“ PrikoPEU Gata,
fizičke osobe koje djeluju
u području kulture za
djecu, Moto klub „Omiški
gusar“ Omiš, Udruga
Festival mediteranskog
filma Split, Eko-etno
udruga Gornja Poljica,
KUU „Kučićka
špica“ Kučiće
Nogometni klub „Omiš“,
Ženski košarkaški klub
„Omiš“, Košarkaški klub
„Omiš- Čagalj Tours“,
Vaterpolo klub Omiš,
Taekwondo klub „Gusar“,
Šahovski klub „Omiš“,
Jedriličarski klub „Omiš,
Judo klub „Omiš“,
Odbojkaški klub „Gusar“,
Kickboxing klub „Sv.
Jure“ Gata, RK „Hrvatski
dragovoljac“ Dugi Rat,
RK „Orkan“ Dugi Rat,
Plivački maraton „Omiš“,
Školska sportska društva,
Astronomsko društvo
„Omiš“, Malonogometni
klub „Olmissum“,

TIJEKOM 2018.

Financiranje udruga iz
područja sporta

Kultura i šport

TIJEKOM 2018.

Financiranje udruga iz
područja socijalne skrbi

Podrška i pomoć
udrugama za djecu,
Zdravlje djece,
Socijalna skrb

TIJEKOM 2018.

Nagrade i potpore
učenicima srednjih škola

Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju

TIJEKOM 2018.

Sufinanciranje prijevoza
učenicima srednjih škola

Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju

TIJEKOM 2018.

Pomoć obiteljima i
Podrška i pomoć
kućanstvima kroz pomoći roditeljima u odgoju
u novcu, podmirenje
troškova stanovanja,
troškove ogrjeva, pomoći
obiteljima hrvatskih
branitelja, te potpore na
nabavu obaveznih školskih
udžbenika za učenike
osnovnih i srednjih škola

Boćarski klub „Gorčina“,
Boćarski klub „Naklice“,
Sportska udruga malog
nogometa „Omiš, Športsko
društvo „Sanus Vita“,
Športsko društvo
Rukomentni vratar
Društvo naša djeca Grada
Omiša, Udruga izviđača
Omiš, Udruga Zamosorje
Donji Dolac, Udruga
roditelja poginulih
branitelja Domovinskog
rata Omiš, Udruga
HVIDR-a Omiš,Udruga
antifašista Grada Omiša,
Udruga „Prijatelj“ Omiš,
Udruga „Agape“ Omiš,
Gradsko društvo Crvenog
križa Omiš, Klub žena
liječenih na dojci Omiš,
Dijabetičko društvo Omiš,
Centar za hagioterapiju
Omiš, Hrvatska žena
Omiš, Samostan sestara
Služavki malog Isusa
Omiš, Udruga veterana
Domovinskog rata 114.br.
HV, Udruga Hrvatski
domobran
Učenici s područja Grada
Omiša ostvaruju nagrade s
osnove uspješnosti u
učenju i potpore s osnove
otežanih uvjeta u učenju
Učenici srednjih škola s
područja Grada Omiša koji
pohađaju programe
srednjoškolskog
obrazovanja u školama
izvan mjesta prebivališta
Obitelji s područja Grada
Omiša

TIJEKOM 2018.

Sufinanciranje usluga
dječjih vrtića u posebnim
slučajevima

Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju

TIJEKOM 2018.

Potpore obiteljima za
novorođeno dijete

Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju

TIJEKOM 2018.

Naknade iz proračuna u
naravi
Financiranje dodatnog
tima Hitne pomoći u
Omišu kao i ambulatna
primarne zdravstvene
zaštite
Sufinanciranje Vatrogasne
zajednice Grada Omiša

Podrška i pomoć
roditeljima u odgoju
Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

TIJEKOM 2018.

TIJEKOM 2018.

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Djeca s teškoćama u
razvoju koja pohađaju
manje od 30% redovnog
vrtićkog programa, te
djeca čiji roditelji rade
izvan područja Grada
Omiša, a u krugu od 10
km od mjesta prebivališta
nemaju vrtić u mreži DV
Omiš
Novorođena djeca, ne
starija od 6 mjeseci s
područja Grada Omiša
Obitelji i kućanstva s
područja Grada Omiša
Zavod za hitnu medicinu
Splitsko-dalmatinske
županije, ambulatne
primarne zdravstvene
zaštite
Vatrogasna zajednica
Grada Omiša i DVD-i u
sastavu (Omiš, Kučiće i
Gata)

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU
AKTIVNOSTI

IZNOS U PRORAČUNU
ZA 2018.

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Omiš
Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Čarobni pianino
Ulaganje u građenje i opremanje novih odjeljenja DV Omiš

7.812.082,00
750.000,00
538.000,00

PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Izvannastavni programi, učenički i studentski standard, sufinanciranje
projekata koji se prijavljuju na natječaje iz nacionalnih i EU fondova
Osnovna glazbena škola
Održavanje opreme i objekata, nabava nove opreme i obnova objekata
Školska sportska dvorana-održavanje
Sigurnost u školama
Asistenti u nastavi
Nagrade Grada Omiša učenicima osnovnih i srednjih škola
PROGRAM U PODRUČJU KULTURE
Najam prostora za provođenje programa OGŠ „Lovro pl. Matačić“ i Centra za
kulturu Omiš
Redovna djelatnost Narodne knjižnice Omiš
Redovna djelatnost Centra za kulturu Omiš
Redovna djelatnost Gradskog muzeja Omiš
Udruge u kulturi
PROGRAM U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
Udruge u području razvoja civilnog društva
Udruge u području zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom
Udruge u području zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja

80.000,00
38.000,00
210.000,00
20.000,00
15.000,00
250.000,00
50.000,00
82.000,00
750.449,00
850.000,00
554.000,00
400.000,00
210.000,00
165.000,00
60.000,00

Udruge u području socijalne skrbi
Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Omiš
Dodatni tim pripravnosti Hitne medicinske pomoći u Omišu
Ambulante primarne zdravstvene zaštite
Nagrade i potpore učenicima srednjih škola
Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola
Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu
Potpora za podmirenje troškova stanovanja
Potpora za troškove ogrjeva
Potpore obiteljima hrvatskih branitelja
Potpore za nabavu obaveznih školskih udžbenika
Priključci objekata za stanovanje na sustav javne vodoopskrbe
Sufinanciranje usluga dječjih vrtića u posebnim slučajevima
Potpore obiteljima za novorođeno dijete
Naknade iz proračuna u naravi
PROGRAM U PODRUČJU SPORTA
Udruge u području sporta
Gradski sportski objekti, sportska igrališta, dječja igrališta – oprema,
održavanje i izgradnja
Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta
PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Financiranje Vatrogasne zajednice i DVD-a u sastavu
Jedinice prometne mladeži

64.500,00
200.000,00
160.000,00
10.000,00
570.000,00
500.000,00
580.000,00
100.000,00
150.000,00
20.000,00
400.000,00
100.000,00
20.000,00
500.000,00
15.000,00
1.587.000,00
1.415.000,00
700.00,00

3.034.000,00
80.000,00

Nositelj aktivnosti: NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
VELJAČAPROSINAC

AKTIVNOSTI
Bajkaonice

Nabava knjižne i
multimedijalne građe za
djecu
TRAVANJ-RUJAN Predavanja: Čitanje u
nižim razredima osnovne
škole; Domaća zadaća;
Kako odgajamo dječke, a
kako djevojčice
Dodjela knjižničarske
SVIBANJ
nagrade za najčitača

Lutkarska predstava
LIPANJ

Radionica micro:bit

PROGRAMSKO
SUDIONICI
PODRUČJE
Izvaninstitucionalno
Učenici od 1. do 3. razreda
obrazovanje i odgoj djece osnovne škole
Namjenska novčana
sredstva za obrazovanje
djece
Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

Kultura djece i za djecu,
promicanje kulture
čitanja i značaja knjige
Slobodno vrijeme i
rekreacija uz edukaciju
Odgoj i obrazovanje
djece; Informatička
pismenost, programiranje

Učenici od 1. do 8. razreda
osnovne škole, predškolski
uzrast
Roditelji, učitelji

Učenici od 1. do 8. razreda
osnove škole
Predškolci, učenici od 1.
do 3. razreda osnovne
škole
Učenici od 5. do 8. razreda
osnovne škole

RUJAN-STUDENI

PROSINAC

Književni susret s dječjim
piscem

Odgoj i obrazovanje
djece

Učenici osnovne škole

Kviz znanja

Obrazovanje djece;
Kultura djece i za djecu

Učenici osnovne škole

Lutkarska predstava

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Kreativne radionice

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Djeca vrtićkog uzrasta,
učenici prvih i drugih
razreda osnovne škole
Učenici od 1. do 4. razreda
osnovne škole

Nositelj aktivnosti: KLUB ŽENA LIJEČENIH NA DOJCI OMIŠ
VRIJEME
ODRŽAVANJA
KROZ CIJELU
GODINU
KROZ CIJELU
GODINU
KROZ CIJELU
GODINU
KROZ CIJELU
GODINU
KROZ CIJELU
GODINU

AKTIVNOSTI
Edukacija o karcinomu
dojke
Prevencija karcinoma
dojke
Rehabilitacija operiranih
žena
Psihosocijalna
rehabilitacija i medicinske
vježbe
Potpora obiteljima žena
oboljelih od karcinoma
dojke

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Zdravstvena i socijalna
skrb
Zdravstvena i socijalna
skrb
Zdravstvena i socijalna
skrb
Zdravstvena i socijalna
skrb
Zdravstvena i socijalna
skrb

SUDIONICI
Sva populacija
Žene
Žene
Žene

Obitelj oboljelih

Članak 3.
Ovaj Akcijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja
2018. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med., v.r.

