	Na temelju članka 5, 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine"  broj 33/12, 46/13. i 49/13) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Legrad na 9. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. donijelo je

P LAN 
 socijalne skrbi 
na području Općine Legrad u 2014. godini


I.

	Planom socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se način ostvarivanja potreba u socijalnoj skrbi i financijska sredstva za njegovo provođenje.

II.

	Potrebe u socijalne skrbi na području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će se:
	- pomaganjem osobama i obiteljima u novcu ili naturi, kada se zbog nesposobnosti za rad, bolesti, starosti, elementarnih nepogoda ili drugih događaja nađu u stanju socijalne potrebe,
	- podmirivanjem troškova stanovanja - troškova za grijanje i za vodu, osobama i obiteljima koji podmirivanje tih troškova ne ostvaruju po drugim osnovama i ako u vlasništvu nemaju kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, te za komunalnu naknadu ako u vlasništvu imaju kuću ili stan, a zbog socijalnog stanja nisu u mogućnosti podmirivati te troškove, 
	-  provođenjem humanitarnih akcija,
	-  osiguranjem besplatne prehrane učenika određenih kategorija,
	- pružanjem pomoći domaćinstvima koja gradnjom novih stambenih prostora osiguravaju sebi i članovima svoje obitelji osnovne životne uvjete. 
	- pružanjem pomoći studentima putem dodjela studentskim stipendija za određene struke.  

III.

	Potrebe socijalne skrbi iz točke II. ovog Plana ostvarivat će se kroz rad:
	- Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad,  
	- Društva Crvenog križa Općine Legrad,
	- Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica,
	- Osnovne škole Legrad,
	- Kluba "Mariška" Koprivnica,
	- Udruga građana koje se bave socijalnom zaštitom svojih članova.

IV.

	Za ostvarivanjem potreba iz točke II. ovog Plana osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Legrad za 2014. godinu, u svoti  137.910,90  kuna, a raspoređuju se:
	- za pomoći i podmirivanje troškova stanovanja                                           66.660,90 kuna, 
	- za provođenje humanitarnih akcija Društava Crvenog križa                        4.000,00 kuna, 
	- za besplatnu prehranu učenika određenih kategorija                                  12.000,00 kuna, 
	- za socijalne potrebe članova udruga                                                              2.000,00  kuna,
	- za socijalne usluge osobama starije životne dobi                                        28.750,00  kuna,
	- za pomoći u izgradnji stambenih objekata (komunalni doprinos)               10.000,00  kuna,
	- za pomoći studentima-stipendiranje                                                             14.500,00  kuna.

V.

	Sredstva iz točke IV. ovog Plana za pomoći korisnicima odobravat će se pojedinačno po zahtjevima ili na prijedlog Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad te putem provedenih natječaja, a za ostale potrebe, korisnicima će se sredstva doznačivati mjesečno.

VI.

	Ovaj Plan objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
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