
SOCIJALNI PROGRAM 
OPĆINE BLATO 
ZA 2006. GODINU

1. SOCIJALNA SLIKA BLATA



Socijalni  program Općine  Blato  donosi  se  sukladno  članku  5.  i  7.  Zakona  o 
socijalnoj  skrbi  (NN  73/97),  prema  kojemu  su  jedinice  lokalne  samouprave  u  svom 
proračunu dužne osigurati najmanje 5% tekućih proračunskih prihoda za pružanje pomoći 
određenim  kategorijama  stanovništva  koji  udovoljavaju  kriterijima  navedenim  u 
Socijalnom programu Općine Blato.

Stoga je cilj Socijalnog programa Općine Blato za 2006. godinu da utvrdi kriterije i 
način pomoći svojim stanovnicima, koji iz bilo kojih razloga ne mogu za sebe i svoju 
obitelj pribaviti dovoljno sredstava za dostojan život. 

Općina Blato svoje zadatke treba usmjeriti i u potpunosti izvršiti kroz 

a) socijalno planiranje:

- pomoć za obitelji i mladež
- pomoć starima i hendikepiranim
- zaštita prava građana, a posebno djece
- sustavno rješavanje organizacije slobodnog vremena djece i mladeži
- pomoć za stručno usavršavanje
- uspostaviti vezu sa javnim nositeljima dobrotvornosti (vjerske organizacije) i
 ostale privatne udruge koje djeluju na polju socijalne politike;

b) oblike

- materijalne pomoći,
- zdravstvene i socijalne ustanove,
- posebne službe.

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa u dijelu koji je u nadležnosti Općine 
Blato osigurat će se u Proračunu Općine Blato za 2006. godinu 

Pregled određenih socijalnih kategorija pučanstva Općine Blato

Djeca predškolske dobi smještenih u vrtićima 115 škol.god.05/06
Učenika u osnovnoj školi 326 škol.god. 05/06



Učenika u srednjoj školi 231 škol.god. 05/06
Studenata 95 škol.god. 05/06

Zaposlenih (bez MUP-a i HV) 1.217 listopad 2005.
Umirovljenika 850 listopad 2005.
Nezaposlenih osoba 246 na dan 30.09.2005.
Korisnika  raznih  materijalnih  oblika  soc.  skrbi 
Centra za soc. skrb Korčula

75 na dan 30.09.2005.

Poginulih branitelja u domovinskom ratu 2
Invalida Domovinskog rata 4
Djece kojoj je u domovinskom ratu poginuo jedan 
od roditelja

5

Djeca invalida domovinskog rata 8

Prema podacima kojima raspolaže Jedinstveni upravni odjel Općine Blato, u općini 
Blato zaposleno je 1217 osoba.

Posebnu  pažnju  u  analizi  socijalnog  stanja  na  području  Općine  Blato  posvetiti  ćemo 
kategorijama pučanstva koje su najčešće u prilici da traže socijalnu pomoć i to

a) nezaposleni
b) umirovljenici
c) ostale kategorije korisnika socijalne skrbi

A) NEZAPOSLENE OSOBE

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA PREMA KVALIFIKACIJSKOJ STRUKTURI 
NA DAN  27. RUJNA 2006. GODINE

KVALIFIKACIJSKA 
STRUKTURA

UKUPNO - OPĆINA BLATO
    Ž                                M                  UKUPNO

NKV   65              18                         83
KV   60                               40                       100
SSS   28                                18                         46 
VŠS   11                                  1                         12       
VSS    1                                4                           5
UKUPNO:  165                                 81                       246

STOPA NEZAPOSLENOSTI

Stopa nezaposlenosti za Općinu Blato na dan 29. rujna 2005. iznosi  16,79 %  (što 
je  u  odnosu  na  2004.  godinu  manje  za  gotovo  3,36  %  ).  Naime,  prema  evidenciji 
Jedinstvenog  upravnog  odjela  na  propisanim  obrascima  o  broju  zaposlenih  koji  se 
dostavljaju nadležnim institucijama, na dan 29. rujna 2005. godine, broj zaposlenih iznosi 
1.217 dok je u isto vrijeme 2004. godine broj zaposlenih iznosio 1.181 zaposlenih. Na 



Zavodu za zapošljavanje na isti dan evidentirano je 246  nezaposlenh, dok je u isto vrijeme 
prošle godine, broj nezaposolenih iznosio 299.

a) novčana naknada

Od ukupno  246  nezaposlenih  osoba  na  području  Općine  Blato,  određeni  broj 
osoba su  korisnici novčane naknade. Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposleni radnik 
koji u trenutku prestanka radnog odnosa ima namanje devet mjeseci neprekidnog  rada u 
posljednjih 24 mjeseca . Nezaposlena osoba, ovisno o ukupnom vremenu provedenom na 
radu, ostvaruje pravo na novčanu nakandu od 78 dana za osobu koja je provela na radu od 
9 mjeseci do 2 godine, 338 dana za više od 10 godina rada, 364 dana za provedenih više 
od 15 godina rada, te do 390 dana ako je na radu više od 20 godina.

b) zdravstvena zaštita

Sve nezaposlene osobe evidentirane na Zavodu za zapošljavanje imaju pravo na 
zdravstvenu zaštitu. 

Materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti zajamčeno je člankom 57. Ustava 
Republike  Hrvatske,  a  uvjeti  za  njegovo  ostvarivanje  propisani  su  Zakonom  o 
zapošljavanju (NN RH broj 59/96).

B) KORISNICI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA

Prema dostavljenim podacima Centra za socijalnu skrb Korčula korisnika raznih 
prava iz sustava socijalne skrbi s područja Općine Blato ukupno je 75. Navedeni sustav 
uključuje: pravo na pomoć za uzdržavanje (4), pravo na doplatak za pomoć I njegu (34), 
pravo na osobnu invalidninu (12), pravo na naknadu do zaposlenja (2), pravo na dopust za 
njegu djeteta (1), pravo na rad na pola radnog vremena (2), pravo na skrb izvan vlastite 
obitelji, domovima (20).  

C) UMIROVLJENICI

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na području općine 
Blato trenutno je oko 850 umirovljenika, a što čini 23 % pučanstva općine.

2. SOCIJALNI PLANOVI I PROGRAMI OPĆINE BLATO 
U 2006. GODINI

Pored  analize  socijalne  slike  pučanstva  na  području  Općine  Blato,  Socijalni 
program Općine Blato ima zadaću da utvrdi prava i oblike socijalne skrbi, kriterije, način 
dodjele pomoći, izvore sredstava i izvršitelje socijalnog programa.

PRAVA I OBLICI SOCIJALNE SKRBI U SUSTAVU SOCIJALNOG PROGRAMA 
OPĆINE BLATO ZA 2006. GODINU



Mjerama Socijalnog programa za mladež (djeca, učenici, studenti), obitelji i starijih osoba 
obuhvaćeno je više oblika socijalne skrbi:

1. Pomoć djeci sa posebnim potrebama
2. Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u ustanovama predškolske dobi
3. Popore i pomoći studentima
4. Besplatni udžbenici za osnovnu školu
5. Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu
6. Prigodni poklon bon za Božićne blagdane
7. Potpora savjetovalištu za  borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima koji se bave 

suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih.
8. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
9. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje
10. Jednokrante novčane pomoći
11. Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
12. Društvo dobrovoljnih davatelja krvi Blato

Zakonska obveza proračunskih izdvajanja za socijalnu skrb iznosi najmanje 5% tekućih 
proračunskih prihoda.  U 2006.  godini Općina Blato  izdvojit  će u Proračunu  472.000 
kuna, što je više od zakonske obveze od 5%. 

Kroz stipendiranje učenika i studenata (150.000 kuna) i participaciju Općine Blato u 
ekonomskoj cijeni dječjih vrtića (400.000 kuna), što je na ostalim pozicijama proračuna, 
Proračun Općine Blato  u 2006. godinu  je izrazito  socijalan.

2.1. Pomoć djeci s posebnim potrebam

Općina Blato u 2006. godini odobravat će na zahtjev roditelja pomoć djeci sa posebnim 
potrebama  na  način  da  će  sudjelovati  u  nabavci  pomagala  i  terapeutskih  pripravaka. 
Također, Općinsko poglavarstvo u 2006. godini podržavat će i pružat potporu Udruzi za 
pomoć obiteljima sa fenilketonurijom.

2.2. Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u ustanovama predškolske 
dobi.

Općina Blato će subvencionirati oslobađanje i olakšice u Dječjem vrtiću Blato i Dječjem 
vrtiću Marije Petković. Od obveza sudjelovanja u cijeni programa na traženje roditelja-
korisnika usluge, oslobađaju se u cijelosti:

a) djeca bez oba roditelja;



b) djeca roditelja-korisnika pomoći za uzdržavanje temeljem rješenja Centra  za 
socijalnu skrb

c) roditelji-korisnici usluga sa četvero i više djece u dječjem vrtiću
d) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100%-tnim stupnjem invalidnosti 

Od obveze sudjelovanja u cijeni programa, djelomično se oslobađaju i sudjeluju u cijeni 
programa u %:

a) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrđenim stupnjem invalidnosti od 20-
50% pla}a se 30% ekonomske cijene programa;

b) za djecu invalida Domovinskog rata sa utvrđenim stupnjem invalidnosti sa više 
od 50% invalidnosti, plaće se 10% ekonomske cijene programa

c) roditelji-korisnici usluga koji u dječjem vrtiću imaju dvoje djece plaćaju 80%, a 
ako imaju troje djece plaćaju 60% od utvrđenog sudjelovanja u ekonomskoj 
cijeni po djetetu;

2.3. Potpore i pomoći studentima i učenicima

Studentima i učenicima iz Općine Blato koji su članovi socijalno ugroženih domaćinstava, 
na njihov zahtjev, Općinsko poglavarstvo može osigurati jednokratne novčane pomoći, te 
sufinancirati kupnju školskih knjiga za iste.

2.4. Besplatni udžbenici za osnovnu školu

Općina Blato u 2006. godini u svom proračunu osigurati će sredstva za kupnju udžbenika 
za osnovnu školu. Pravo na besplatne udžbenike imat će svi učenici Osnovne škole Blato, 
uz obvezu vraćanja istih osnovnoj školi nakon završetka školske godine.

2.5. Jednokratne novačne pomoći za novorođenu djecu 

Jednokratne novčane pomoći putem kojih se provodi pronatalitetna politika na području 
Općine Blato ostvarit će se na način da se za svako novorođeno dijete odobri novčana 
pomoć od 1.000 kuna, za svako drugo dijete 2.000 kuna, treće 3.000 kuna i svako daljnje 
po 1.000 kuna više. 

2.6 Prigodni poklon bon za Božićne blagdane

Općina Blato će u 2006. godini prigodom Božićnih blagdana uručiti poklon bon djeci do 
12 godina s mjestom prebivališta na području Općine Blato.

2.7. Potpora Savjetovalištu za borbu protiv ovisnosti, udrugama i programima koji 
se bave  suzbijanjem ovisnosti i okupljanjem mladih

Općina Blato će financisjki podupirati Savjetovalište za borbu protiv ovisnosti, udruge i 
programe koji će se formirati na području Blata, a djelovat će u svrhu suzbijanja ovisnosti 



(droga,  alkohol itd),  te  ostale udruge  i društva koja se bave zdravstvom i socijalnom 
zaštitom.

2.8. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Općina  Blato  u  2006.  godini  pružat  će  pomoć  u  podmirivanju  troškova  stanovanja 
korisnicima pomoći za uzdržavanje za koje Centar za socijalnu skrb nakon provedenog 
postupka  donese  rješenje  o  priznavanju  prava  na  pomoć  za  podmirenje  troškova 
stanovanja i dostavi ga Općinskom poglavarstvu.
Pomoć za jednog člana kućanstva iznosi 100,00 kuna, 2 člana 140,00 kuna, 3 člana 180,0 i 
za svakog sljedećeg člana povećanje od 40,00 kuna.
Također,  Općinsko  poglavarstvo  će  jednom  godišnje  odobriti  obitelji  ili  samcu,  koji 
ispunjavaju uvjete propisane za ostvarivanje prava uvećane pomoći za uzdržavanje, pomoć 
za podmirenje troškova ogrjeva. Na temelju donesenih rješenja Općinsko poglavarstvo će 
od Županije zatražiti potrebna financijska sredstva radi izvršenja rješenja o odobravanju 
pomoći za ogrjev.

2.9. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje

Općina Blato u 2006. godini isplaćivat će uvećanu pomoć za uzdržavanje,  korisnicima 
pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalni rad,  za koje Centar  inakon provedenog 
postupka donese riješenje o priznavanju prava na uvećanu pomoć za uzdržavanje I dostavi 
ga Općinskom poglavarstvu.
 Pomoć za jednog člana kućanstva mjesečno iznosi 100,00 kuna, a za dva člana kućanstva 
iznosi 150,00 kuna i za svakog slijedećeg člana povećanje od 50,00 kuna.

2.10. Jednokratne novčane pomoći 

Općina Blato  u 2006.  godini dodjeljivat  će  na zahtjev korisnika,  jednokratnu novčanu 
pomoć  obiteljima,  starijim,  bolesnim i invalidnim osobama,  koje  imaju  prebivalište  na 
području Općine Blato, ako:

a) ispunjavaju  mjerila  za  ostvarivanje  prava  i  oblika  socijalne  skrbi  u  sustavu 
Socijalnog programa Općine Blato;

b) zbog trenutnih okolnosti (bolesti, smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili 
drugih nevolja) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne 
životne potrebe;

c) obitelji sa četvero i više malodobne djece;
d) malodobna djeca poginulih hrvatskih branitelja;
e) osobama starijim od 80 godina;

2.11. Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća

Općina Blato će u 2006. godini subvencionirati komunalne usluge i to:
a) odvoz kućnog smeća;
b) grobna naknada;
c) potrošnja vode;



d) potrošnja električne energije.

Pravo  na  subvencioniranje  komunalnih  usluga  imaju  korisnici  prava  na  uzdržavanje, 
invalidi  Domovinskog  rata,  obitelji  poginulih  hrvatskih  branitelja  i  umiovljenici  čiji  je 
prosječni mjesečni (ukupni) prihod po članu domaćinstva u iznosu do 850,00 kuna i koji 
nemaju obveznika u uzdržavanju.
Zahtjev  se  podnosi  Općinskom  poglavarstvo  u  pisanom  obliku  uz  priloženu 
dokumentaciju.

2.12 Društvo dobrovoljnih davatelja krvi Blato

Općina Blato u 2006. godini u Općinskom proračunu osigurati će sredstva za financiranje 
redovnog rad Društva dobrovoljnih davatelja krvi Blato.

3. FINANCIRANJE SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE BLATO U 
2006. GODINI

ZAŠTITA MLADEŽI
(DJECA, UČENICI I STUDENTI)

Sredstva

1. Pomoć  djeci sa posebnim potrebama 10.000,00

2. Olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja 
djece u predškolskim ustanovama 

15.000,00

3. Jednokratne pomoći učenicima i studentima 5.000,00

4. Besplatni udžbenici za osnovnu školu 200.000,00

5. Jednokratne novčane potpore za novorođenu 
djecu

50.000,00

6. Prigodni poklon bon za božićne blagdane 60.000,00

7. Potpora Savjetovalištu, udrugama i 
programima koji  se bave suzbijanjem ovisnosti 
i okupljanjem mladih

15.000,00

ZAŠTITA OBITELJI I STARIJIH OSOBA Sredstva



8. Pomoći za podmirenje troškova stanovanja 
      od toga troškovi ogrijeva   

12.000,00
(8.000,00)

9. Uvećani oblik pomoći za uzdržavanje 10.000,00

10. Jednokratne novčane pomoći 80.000,00

11. Plaćanje računa javnih komunalnih poduzeća
          

6.000,00

12. Društvo dobrovoljnih davatelja krvi 9.000,00

                         UKUPNO 472.000,00

OPĆINSKO POGLAVARSTVO


