PROGRAM
SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA TER
RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV V OBČINI LENDAVA
ZA LETO 2016

Sprejeto na podlagi:
- Zakona o socialnem varstvu
- Zakona o lokalni samoupravi
- Statuta Občine Lendava ter
- drugih področnih predpisov
in v skladu z:
- Odlokom o proračunu občine Lendava za leto 2016

VSEBINE:
I. Socialno varstvo
Točke: I-1., I-2., I-3., I-4., I-5., I-6., I-7., I-8. in I-9.
II. Zdravstveno varstvo
Točke: II-1., II-2., II-3 in II-4
III. Vzgoja in izobraževanje
Točki: III-1. in III-2
IV. Razvoj človeških virov
Točki: IV-1. in IV-2.
V. Program socialnega in zdravstvenega varstva ter razvoja človeških virov v letu 2016 –
povzetek
VI. Projekti
VII. Izvedba programa
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PRAVNE PODLAGE
Zakon o socialnem varstvu, kot temeljni zakon, v svojem 99. členu določa, da se iz proračuna
občine financirajo naslednje socialno varstvene storitve:
-

pravice družinskega pomočnika,

-

pomoč družini na domu,

-

pomoč pri uporabi stanovanja (subvencija najemnine),

-

stroški storitev v zavodih za odrasle,

-

razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi
organizacijami.

Ostale pravne podlage so:
-

predpisi s področja socialnega in zdravstvenega varstva ter zavarovanja,

-

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2016,

-

predpisi s področja šolstva in otroškega varstva,

-

posamične upravne odločbe,

-

pogodbe o sofinanciranju dejavnosti javnih zavodov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva.

Tematski sklopi programa socialnega in zdravstvenega varstva ter razvoja človeških virov v
Občini Lendava se določijo z letnim programom, ki določa storitve, ki se sofinancirajo iz javnih
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se
zagotovijo v občinskem proračunu.
Trenutno stanje v občini na področju sociale zahteva širši pristop in krepitve človeških
potencialov lokalnega območja. Namen tega programa je, da se odprejo ti procesi.
V letnem programu so zajete tudi zakonske obveznosti na področju subvencioniranja
ekonomske cene vrtca in organizacije prevoza šoloobveznih otrok, k čemer se dodaja nova
kategorija pomoč družini, to je enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka. Kot posebnost so v
programu močno zastopani programi javnih del kot blažilec visoke stopnje brezposelnosti ter
povsem na novo štipendijska shema za usmerjanje mladine v zaposljive poklice.
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UVOD IN OPIS PROBLEMATIKE
Socialno varstvo predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju
socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih
razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah. Zaradi tega ne morejo samostojno sodelovati v
družbenem okolju in so ogroženi pri zadovoljevanju osnovnih človekovih potreb. Država in
lokalna skupnost sta v okviru politik socialnega varstva dolžni zagotavljati pogoje, v katerih
posamezniki lahko uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo dosegajo raven
kakovosti življenja, ki zadostuje standardom človekovega dostojanstva. Ukrepanje mora biti
usklajeno z državnimi institucijami oz. organi, da se lahko v polni meri uresničuje ustavna ideja
socialne države. Kadar si posamezniki in družine ne morejo zagotoviti socialne varnosti, so
upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike, zagotavlja država in lokalna
skupnost.
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi občina:
-

pospešuje službe socialnega skrbstva, skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo
otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele

Tako so pristojnosti Občine Lendava na področju socialnega varstva naslednje dejavnosti:
a). pomoč družini na domu (skupaj s koordinacijo te službe)
b). financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika
c). doplačila oskrbnih stroškov za občanke in občane v institucionalnem varstvu v
socialnovarstvenih zavodih (domovi za ostarele, drugi socialnovarstveni zavodi)
d). zagotavljanje denarne pomoči (trenutno v mirovanju)
e). sofinanciranje socialnovarstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov
na osnovi javnih razpisov
f). subvencija najemnine za stanovanja
g). kritje pogrebnih stroškov
h). kritje stroškov osnovnega zdravstvenega zavarovanja
Storitve in programi socialnega in zdravstvenega varstva so namenjeni občankam in občanom,
ki se znajdejo v socialni stiski, ter posameznim ranljivim skupinam, ki potrebujejo določene
vrste podpore. Pri tem gre za materialno podporo ali podporo v obliki programov in storitev, v
obliki svetovanj in informiranja, v skrajnih primerih pa lahko tudi za namestitve.
Temeljna načela na katerih temelji izvajanje letnega programa so zagotavljanje človekovega
dostojanstva, socialna pravičnost, solidarnost ter (so)odgovornost lokalne skupnosti za socialno
varnost občanov.
Cilji socialnega varstva so predvsem izboljšati kvaliteto življenja, zagotavljanje aktivnih oblik
socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči in oblikovanje novih pristopov za
obvladovanje socialnih stisk. Nadaljnji cilji socialnega varstva v občini Lendava so:
a). znižanje brezposelnosti
b). omejevanje domske oskrbe in povečanje oskrbe na domu
c). družbena vključenost socialno šibkih
d). medgeneracijsko sodelovanje
e). skrb za otroke in najbolj ranljive skupine občanov
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Struktura brezposelnosti je odraz razkoraka med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela .
Občina Lendava je »samozadostna« glede na število delovnih mest, ki so na njenem območju.
Več kot 40 % delovnih mest zasedajo dnevni migranti, ki živijo in plačajo dohodnino v drugih
občinah. V letu 2014 je doseženo dno glede izgube delovnih mest v Nafti Lendava, ki jih država
ni nadomestila z novimi programi.
v%

Gibanje povprečne stopnje brezposelnosti po letih v Občini Lendava
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Za leto 2016 so na razpolago le podatki za januar, februar in marec 2016
Institucionalno varstvo občanov
Domska oskrba je izredno draga oblika oskrbe, ki predstavlja veliko breme za občino. S
socialnim podjetništvom bi to lahko zmanjšali in povečali zaposlovanje.
Prikaz institucionalnega varstva v letu 2016:
Zap. št.

Dom/ zavod

Število oskrbovancev

1.
2.
3.
4.
5.

Dom starejših Lendava
Dom Lukavci
SVZ Hrastovec
VDC Murska Sobota
SONČEK – Zveza društev za
cerebralno paralizo
DOSOR d.o.o.
Dom Kuzma

32
18
4
5
1

Doplačilo storitve v
EUR/mesečno
12.994,02
12.870,95
3.241,73
2.669,61
915,18

3
3

2.114,02
1.724,92

6.
7.

5

8.
9.
10.

Čebela,
dnevno
varstvo
Karitas, Velika Polana
ZUDV Dornava
Dom Brigita, Brigita Beznec
s.p.
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2.890,46

1
1 (po odločbi)

SUPAJ/mesečno
SKUPAJ/letno

73

1.060,23
Ni računa za april
(nazadnje za mesec
januar- se poračunava
iz preplačil)
40.481,12
485.773,44

Opomba: stanje po veljavnih odločbah – april 2016
Subvencioniranje programov predšolske vzgoje, deležev plačil staršev
in razlike v ceni programov – ekonomska cena vrtca kot pomemben dejavnik socialne
vključenosti
Subvencija ekonomske cene
Preglednica 1. Deleži subvencije ekonomske cene programov.
ekonomska subvencija subvencija
cena (EUR)
(%)
(EUR)
dnevni program v
oddelkih 1. st. obdobja
poldnevni program v
oddelkih 1. st. obdobja
dnevni program v
kombiniranih oddelkih
poldnevni program v
kombiniranih oddelkih
dnevni program v
oddelkih 2. st. obdobja
poldnevni program v
oddelkih 2. st. obdobja
Skupaj mesečno

število
otrok

subvencija
skupaj
(EUR)

481,39

15

72,21

50

3.610,50

433,25

15

64,99

3

194,97

385,96

2

7,72

37

285,64

347,36

2

6,95

12

83,40

362,52

2

7,25

135

978,75

326,27

2

6,53

16

104,48
5.257,57

Skupaj letno

63.090,84

Iz preglednice je razvidno, da subvencijo ekonomske cene programov trenutno prejema 253
otrok mesečno, kar na letni ravni pomeni skupaj 63.090,84 EUR oziroma v povprečju 249,37
EUR na otroka dodatne subvencije v letu.
Glede na vrsto programa in oddelka so za starše s sklepom občinskega sveta določene
subvencije v višini 2- ali 15% cene programa. V kombiniranih oddelkih in oddelkih 2.
Starostnega obdobja znaša subvencija za posameznega otroka od 6,53 do 7,72 EUR na mesec.
V oddelkih 1. starostnega obdobja znaša subvencija za posameznega otroka od 64,99 do 72,21
EUR na mesec. Skupni znesek subvencije ekonomske cene vrtca je 5.257,57 EUR na mesec.
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Subvencije nimajo le drugi in tretji otrok, ki je vključen v vrtec, saj je vključitev teh otrok v
višini 70% od deleža plačila staršev subvencionirana že iz državnega proračuna. Višina teh
subvencij znaša skupno približno 3.000 EUR na mesec.
Razlika do polne cene programa
Iz naslova plačila razlike do polne cene programa občina za posameznega otroka mesečno
poleg subvencije nameni od 73,54 do 409,18 EUR. Skupno v ta namen občina mesečno nameni
62.722,96 EUR oz. letno 752.675,52 EUR.
Razlika do cene dnevnega programa
Nekateri otroci so vključeni v poldnevni program. Zaradi razpršenosti teh otrok po enotah
oddelka s poldnevnim programom ni. Otroci so zato vključeni v oddelke z dnevnim
programom. V poldnevni program je vključenih skupno 31 otrok. Razliko cene poldnevnega
programa do cene dnevnega programa pokriva občina, in sicer višini 1.187,62 EUR na mesec
oziroma letno 14.252,04 EUR.
Druge ugodnosti
Občina vsem otrokom v celoti krije stroške enega meseca, običajno za mesec avgust.
Otrokom, ki so izpisani iz vrtca pred vstopom v šolo, občina krije stroške za mesec julij
in avgust.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca ob predložitvi zdravniškega potrdila, občina v
celoti krije stroške od 7. delovnega dneva odsotnosti naprej.
Tako je iz tega razvidno, da Občina Lendava na področju predšolske vzgoje družinam
namenja cca. 752.675,52 EUR ugodnosti, kar pomeni cca. 2.975 EUR letno po otroku.
Opomba: upoštevano stanje februar 2016.

TEMATSKI SKLOPI S PODROČJA
SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA TER RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

I. SOCIALNO VARSTVO IN SOLIDARNSOT
I-1. POMOČ DRUŽINI NA DOMU IN DRUŽINSKI POMOČNIK – obvezna storitev
- Financiranje storitve »Pomoč družini na domu«, vodenje in koordiniranje ter
neposredna socialna oskrba uporabnikov storitve »Pomoč družini na domu«
Izvajalec: Center za socialno delo
Podlaga: Zakon o socialnem varstvu in odločbe Centra za socialno delo,
Način:

Obvestilo za javnost o sofinanciranju te storitve s strani Občine Lendava
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Cilj:

Čim dalj časa omogočiti starejšim, kronično bolnim in invalidnim osebam, da ob
pomoči izvajanja storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu
(pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč, pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov) čim dalj časa živeti doma, ostati aktivni in integrirani v svojem
domačem okolju. Cilj je tudi zmanjšanje socialne izključenosti starejših, invalidnih
in kronično bolnih oseb, ki ne zmorejo same ali ob pomoči družine skrbeti za svojo
vsakodnevno oskrbo in nego, da uporabniki ostanejo čim dlje časa v domačem
okolju in s tem zmanjšati število vključenih v institucionalno varstvo, pri tem
uporabnikom storitve pomoč družini na domu izboljšati kvaliteto življenja.

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavkah 200006, v
višini 19.200,00 EUR in 200001, v višini 50.000,00 EUR.
- Financiranje družinskega pomočnika – obvezna storitev
Izvajalec: Center za socialno delo
Podlaga: Zakon o socialnem varstvu in odločbe Centra za socialno delo
Način:

Upravni postopek in odločbe CSD, Obvestilo za javnost o sofinanciranju te storitve
s strani Občine Lendava

Cilj:

Pravica do družinskega pomočnika je pravica invalidne osebe do izbire primernega
varstva in pomoči v domačem okolju. Cilj je čim več polnoletnim osebam s težko
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, da se jim zagotovi
namesto vključitve v zavod primerno varstvo in pomoč v domačem okolju s
pomočjo družinskega pomočnika – svojca, kar vpliva tudi na kvaliteto življenja
uporabnikov, pri tem pa ena oseba pridobi tudi pravico do delnega plačila za
izgubljeni dohodek v višini minimalne plače.

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200004, v višini
40.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-1. znaša do 109.200,00 EUR.
Opomba: Glede izvajanja storitve pomoči na domu bo potrebno opraviti podrobno analizo
glede potreb iz tega naslova in kakovost opravljanja storitve ter proučiti možnost po razširitvi
izvajalcev te storitve v smislu reševanja problematike brezposelnosti.
I-2. DOMSKA OSKRBA (socialna vključenost, starejši) – obvezna storitev
- Sofinanciranje storitve institucionalnega varstva
Izvajalci:
- Domovi za starejše občane: Lendava, Rakičan, Beltinci, Radenci itd.
- Posebni socialno-varstveni zavodi: Hrastovec, Lukavci, Sonček itd.
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- Varstveno delovni centri: Bivalna enota VDC Lendava
Podlaga: Zakon o socialnem varstvu in odločbe Centra za socialno delo
Način: Upravni postopek in odločbe Centra za socialno delo
Cilj:

Starejšim in odraslim uporabnikom, ki več tudi ob pomoči svojcev oz. drugih storitev
več ne morejo bivati v domačem okolju, zagotoviti varstvo in oskrbo v institucijah
(domovi, zavodi). Cilj je s ponudbo in razvojem izven institucionalnih oblik varstva
in skupnostne skrbi zmanjšati število vključenih oseb v institucijah, torej
deinstitucionalizacija.

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200002, v višini
205.000,00 EUR in 200011 v višini 230.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-2. znaša do 435.000,00 EUR. Po sedaj veljavnih
odločbah (april 2016) letno sofinanciranje znaša 485.773,44 EUR.
I-3. SUBVENCIJE NAJEMNIN – obvezna storitev
- Subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin
Izvajalec: Center za socialno delo
Podlaga: Stanovanjski zakon
Način:

Upravni postopek in odločbe Centra za socialno delo

Cilj:

Znižanje števila občanov, ki bi bili upravičeni do subvencije, kar se lahko doseže z
znižanjem stopnje brezposelnosti in s tem dvig socialnega statusa občanov.

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200003, v višini
53.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-3. znaša do 53.000,00 EUR.
I-4. KRITJE POGREBNIH STROŠKOV – obvezna storitev
- Kritje pogrebnih stroškov ogroženih občanov
Izvajalec: Izvajalec pogrebnih storitev
Podlaga: Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Način:

Upravni postopek in odločba CSD (prejemnik denarne pomoči)

Cilj:

Zmanjšati število oseb, ki so socialno ogroženi z izboljšanjem dostopnosti do
zaposlitev, dostopnih do zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva, skratka
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z dvigom kakovosti življenja občanov ter tako posledično zmanjšati število
socialno ogroženih oseb, ki bi potrebovali pomoč v obliki kritja pogrebnih stroškov.
Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200009, v višini
6.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-4. znaša do 6.000,00 EUR.
I-5. PROGRAMI PO JAVNEM RAZPISU – neobvezna storitev
- Sofinanciranje programov in projektov humanitarnih organizacij, javnih zavodov in
društev
Izvajalec: Organizacije in društva
Podlaga: Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava
Način:

Javni razpis

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200005, v višini
14.000,00 EUR.
Cilj: Cilji izvajanja dodatnih socialnovarstvenih programov je preprečevanje in zmanjšanje
socialne izključenosti iz socialnega okolja, razvijanje dejavnosti za premagovanje
osamljenosti, vzpostavitev večje samostojnosti v vsakdanjem življenju ranljivih skupin
(starejši, invalidi, zasvojenci, otroci). Vključenim uporabnikom v programe je cilj
omogočiti dvig samozavesti, osebnostno rast, izmenjavo izkušenj, ter ob medsebojni
pomoči in razvijanju samopomoči nuditi oporo za lažje premagovanje težav. Cilj
preventivnih programov je tudi razvijanje medgeneracijske solidarnosti, vzpodbujanje
prostovoljstva, razvijanje dobrih medčloveških odnosov in altruizma, empatije in
socialne občutljivosti.
Kriteriji:
Določeni s pravilnikom za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-5. znaša do 14.000,00 EUR.
Opomba: V proračunski postavki so že upoštevana sredstva za programe iz točke I-9, v
skupni višini 3.880,00 EUR.
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I-6. DELOVANJE RDEČEGA KRIŽA LENDAVA – obvezna storitev
- Sofinanciranje delovanja Rdečega križa Lendava in zagotavljanje osnovnih
življenjskih potrebščin za brezposelne ter socialno ogrožene
Izvajalec: Rdeči križ Lendava
Pravna podlaga:
Zakon o Rdečem križu Slovenije in na podlagi tega 2 neposredni pogodbi
(Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa
Lendava za tekoče leto in Pogodba o sofinanciranju programov in projektov
Območnega združenja Rdečega križa Lendava za tekoče leto)
Način:

Predloženi program za tekoče leto in poročilo o realizaciji programa za preteklo leto

Vsebina financiranja:
Predmet prve pogodbe je sofinanciranje delovanja OZ RK Lendava in dela
njegovega programa lokalnega pomena, ki ga v javnem interesu izvaja OZ RK
Lendava na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva,
socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti na območju občine Lendava.
Predmet druge pogodbe pa je sofinanciranje programov in projektov OZ RK
Lendava in sicer. Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu
položnic, nabava prehranskih paketov za pomoč družinam v stiski, nagrada za
krvodajalce.
V teku leta 2016 je potrebno rešiti tudi prostorsko problematiko OZ RK Lendava (objekt
bivše SŠ) , sedanje prostore pa nameniti tudi dejavnosti (garaža – arhiv OU).
Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200000, v višini
24.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-6. znaša do 24.000,00 EUR
I-7. ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE – obvezna storitev
- Sofinanciranje zavetišč
Izvajalec: Zavetišče za brezdomce Mozaik
Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu
Način: Neposredna pogodba z izvajalci
Cilj: Pomoč občanom (preko pristojnih institucij), da na območju občine ne bi bilo
brezdomcev.
Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200010, v višini
4.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-7. znaša do 4.000,00 EUR
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I-8. MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA – obvezna storitev
- Mrliško ogledna služba
Izvajalec: Zdravstveni dom Lendava in druge zdravstvene ustanove
Podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o pogojih
in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.
Način:

Račun izvajalca

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavkah 170001, v
višini 15.200,00 EUR
Predvideni znesek sofinanciranja za točko I-8. znaša do 15.200,00 EUR.
I-9. OSTALI PROGRAMI – neobvezna storitev
-

-

Karitas Lendava – 1.500,00 EUR
Center za socialno delo – delež Občine Lendava v projektih z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve: skupina za samopomoč starejšim v KS Lendava, skupina
za samopomoč mlajših invalidnih oseb, skupina za samopomoč staršem zasvojencev,
pomoč otrokom s težavami - 1.380,00 EUR
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 1.000,00 EUR.

Način: Poziv izvajalcem v okviru javnega razpisa pod točko I-5
Opomba: Sredstva so zavedena v točki I-5.
ZDRAVSTVENA PREVENTIVA – socialna vključenost in medgeneracijski dialog obvezna storitev
II-1. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV – obvezna storitev
Izvajalec: Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije
Podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Način:

Upravni postopek in odločba CSD

Cilj:

Čim manj občanov, za katere bi občina plačevala osnovno zdravstveno zavarovanje,
kar je možno doseči z znižanjem stopnje brezposelnosti in s tem dvig socialnega
statusa občanov.

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 170002, v višini
210.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko II-1. znaša do 210.000,00 EUR.
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II-2. PROMOCIJA ZDRAVJA – neobvezna storitev
- Sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja (dejavnosti diabetološke ambulante,
ambulante za zdravljenje alkoholikov)
Izvajalec: Zdravstveni dom Lendava
Podlaga: Zakon o zdravstveni dejavnosti, neposredna pogodba
Način: Neposredna pogodba in javni poziv
Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 170005, v višini
15.000,00 EUR.
Cilja: Promocijo zdravja razširiti tudi na druga področja, npr. osveščanje o bolezni raka,
bolezni srca in ožilja… Potreben razgovor z vodstvom ZD Lendava.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko II-2. znaša do 15.000,00 EUR.
II-3. SOFINANCIRANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV – neobvezna storitev
Izvajalec: Društvo upokojencev Lendava
Podlaga: Proračun občine
Način:

Neposredna pogodba in predlog letnega programa

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 180042 v višini
15.000,00 EUR.
Cilj: Povečanje števila članov društva, uvedba novih dejavnosti in omogočanje čim večje
aktivnosti starejšim občanom, s tem pa omogočanje čim dalj časa trajajočega aktivnega
življenja
Predvideni znesek sofinanciranja za točko II-3. znaša do 15.000,00 EUR.
II-4. SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA DELOVNIH
neobvezna storitev
Izvajalec: Medobčinsko društvo delovnih invalidov Lendava
Podlaga: Proračun občine
Način:

Neposredna pogodba in predlog letnega programa
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INVALIDOV –

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 180046 v višini
7.500,00 EUR.
Cilja:

Povečanje raznolikosti dejavnosti društva in ohranjanje preostale
zmožnosti občanov

zdravstvene

Predvideni znesek sofinanciranja za točko II-4. znaša do 7.500,00 EUR.

III. OTROCI IN RANLJIVE SKUPINE - delno obvezna in delno neobvezna storitev
III-1. ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA – neobvezna
storitev
Občinski svet je na svoji 9. seji dne 26.2.2016 sprejel Odlok o proračunu občine Lendava za
leto 2016, v katerem so na proračunski postavki 200012 – Druge pomoči družini, konto
411103 – Darilo ob rojstvu otroka zagotovljena sredstva za izplačilo enkratnih denarnih
pomoči ob rojstvu otroka. S tem namenom je med Občino in CSD Lendava sklenjen dogovor,
da CSD Lendava na podlagi uradnih evidenc Občini posreduje seznam živorojenih otrok in
njihovih staršev, Občina pa bo družini posredovala obvestilo o izplačilu enkratne denarne
pomoči ob rojstvu otroka, skupaj s čestitko in obrazcem za sporočilo o TR enega od staršev,
kamor bo Občina sredstva nakazala (100,00 EUR na otroka).
Izvajalec: Občinska uprava Občine Lendava v sodelovanju z CSD Lendava
Podlaga:

Sklep občinskega sveta, proračun občine

Način:

ugotovitveni sklep o priznanju pravice

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavkah 200012 –
Druge pomoči družini, Konto 411103 – Darilo ob rojstvu otroka v višini 15.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko III-1. znaša do 15.000,00 EUR.
III-2. PLAČILO VRTCA – Sofinanciranje – subvencioniranje ekonomske cene – delno
obvezna storitev/delno neobvezna storitev
Izvajalec: Vrtec Lendava in Vrtci izven občine Lendava
Podlaga: Zakon o vrtcih in odločbe Centra za socialno delo
Način:

Pogodba z Vrtcem Lendava in računi vrtcev izven občine Lendava

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavkah 190016, v
višini 959.000,00 EUR in 190014, v višini 60.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko III-2. znaša do 1.019.000,00 EUR
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III-3. PREVOZI ŠOLOOBVEZNIH OTROK – obvezna storitev
- Sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok
Izvajalec: Prevoznik, izbran na podlagi javnega razpisa
Podlaga: Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in pogodba
Način: Šolski prevoz se omogoči vsem šoloobveznim otrokom v občini
Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 190002, v višini
230.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko III-3. znaša do 230.000,00 EUR.
IV-1. PROGRAMI JAVNIH DEL – TRG DELA – neobvezna storitev
- Program javnih del, ki ga prijavijo izvajalci
Izvajalec: Javni zavodi, društva ter občinska uprava
Podlaga: Aktivna politika zaposlovanja in pogodbe
Način:

Razpis Zavoda RS za zaposlovanje

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 100001, v višini
100.000,00 EUR ter na proračunski postavki 100004 v višini 100.000,00 EUR.
Predvideni znesek sofinanciranja za točko IV-1. znaša 200.000,00 EUR

V. PROGRAM SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA TER RAZVOJA
ČLOVEŠKIH VIROV V LETU 2016 – POVZETEK
I. SOCIALNO VARSTVO IN SOLIDARNOST
I-1. Pomoč družini na domu in družinski pomočnik-(socialna
vključenost, starejši)
I-2. Domska oskrba – (socialna vključenost, starejši)
I-3. Subvencije najemnin
I-4. Kritje pogrebnih stroškov
I-5 Programi po javnem razpisu
I-6. Delovanje Rdečega križa Lendava
I-7. Zavetišče za brezdomce
I-8. Mrliško ogledna služba
I-9. Ostali programi (sredstva so zavedena pod točko I-5)
Vrednost področja:
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109.200,00 EUR
435.000,00 EUR
53.000,00 EUR
6.000,00 EUR
14.000,00 EUR
24.000,00 EUR
4.000,00 EUR
15.200,00 EUR
660.400,00 EUR

II. ZDRAVSTVENA PREVENTIVA – socialna vključenost in
medgeneracijski dialog
II-1. Zdravstveno zavarovanje občanov
II-2. Promocija zdravja
II-3. Sofinanciranje društva upokojencev
II-4. Sofinanciranje delovanja društva delovnih invalidov
Vrednost področja:
III. OTROCI IN RANLJIVE SKUPINE
III-1. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka
III-2. Plačilo vrtca
III-3. Prevozi šoloobveznih otrok
Vrednost področja:
IV. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV – TRG DELA –
BREZPOSELNOST
IV-1. Programi javnih del
Vrednost področja:
SKUPAJ

210.000,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
247.500,00 EUR

15.000,00 EUR
1.019.000,00 EUR
230.000,00 EUR
1.264.000,00 EUR

200.000,00 EUR
200.000,00 EUR
2,371.900,00EUR

VI. PROJEKTI
Projekt št. 1:
Programi javnih del po različnih vsebinah
Izvajalci:
 Občina Lendava
 javni zavodi
 društva

VII. IZVEDBA PROGRAMA
Občina Lendava si pridržuje pravico prerazporeditve sredstev med posameznimi programi v
primeru, da je taka potreba izkazana in se s prerazporeditvijo doseže večja učinkovitost
posameznih programov.
Vrednost sofinanciranih programov in nalog na področju socialnega in zdravstvenega varstva
ter razvoja človeških virov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem
proračunu za ta področja.
Iz gradiva je razvidno, da Občina Lendava tako imenovanim »obveznim« socialnih
transferjem, ki so po zakonu obvezni namenja 2,042.309,20 EUR letno, dodatnim –
neobveznim socialnim transferjem, ki niso zavezujoči pa Občina Lendava namenja še
329.590,84 EUR leto.
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Objava programa: spletna stran občine – www.lendava.si
Številka: 4190-0004/2016
Datum: 8.6.2016

Pripravili:
Jasna Bračič-Szabó
Tatjana Györköš Litrop
mag. Anton BALAŽEK
Župan - Polgármester
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