
Natječaj za financiranje projekata udruga 
usmjerenih podršci obitelji, te promicanju i 

zaštiti prava djece 
 



Osnovne informacije o Natječaju  

 Natječaj je namijenjen financiranju projekata udruga 
usmjerenih podršci obitelji, te primicanju i zaštiti prava djece 
u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu 
na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih 

  Temelj za određivanje prioritetnih područja:  

 Konvencija o pravima djece,  

 EU Agenda za prava djece; 

 novi nacionalni strateški dokument za promicanje i zaštitu 
prava djece 

 Strateški plan Ministarstva socijalne politike i mladih za 
razdoblje od 2013. do 2015. godine 

  

 

 



Prioritetna Područja i ciljevi natječaja 

 Podrška obitelji 
 

Natječajna područja: 
 
• Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim 

obiteljima   
• Projekti usmjereni jačanju roditeljskih 

kompetencija 
 

Ciljevi natječaja: 
 
• podrška obitelji, jačanje roditeljskih 

kompetencija te razvoj pozitivnog 
roditeljstva 
 



Prioritetna Područja i ciljevi natječaja 

 Promicanje i zaštita prava djece 
 
Natječajna područja: 

 

 ZAJEDNO DO PRAVA - projekti  koji pridonose povezivanju, 
razvoju i praćenju  rada najmanje 10 udruga i njihovih aktivnosti 
usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece 

 PRAVA DJECE U ZAJEDNICI - projekti poticanja međusektorske 
suradnje  na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit 
djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici   

 ZAŠTITA PRAVA OSJETLJIVIH SKUPINA DJECE (djeca bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca u riziku, udomljena i 
posvojena djeca) 

Napomena: 

 projekti se odnose na dobnu skupinu djece od 0-18 godina  

 projekti koji se provode u školama prije sklapanja Ugovora o 
suradnji financijskoj potpori obvezni su dostaviti Ministarstvu 
socijalne politike i mladih suglasnost za njihovu provedbu 
Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta 

 



FINANCIRANJE 

• ukupno planirana vrijednost Natječaja 1. 100.000,00 kuna 

 

• minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom 
projektu - 15.000,00 kuna 

 

• maksimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom 
projektu - 90.000,00 kuna 

 

• odobreni iznosi isplatit će se jednokratno 

 



Prednost u financiranju 

Prednost u financiranju imat će: 

 Prijavitelji koji prilikom prijave projekta dokumentiraju 
sufinanciranje prijavljenoga projekta od strane lokalne 
i/ili područne (regionalne) samouprave (pismo namjere o 
sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran 
prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim 
raspolaže jedinica lokalne samouprave na korištenje 
udruzi i slično);  

 Prijavitelji koji prijave projekt koji je usklađen s mjerama 
iz nacionalnih strategija, programa, politika, a vezano uz 
prioritetna područja aktivnosti. 

  
 

 

  

 



PARTNERSTVO 

Prihvatljivi partneri 

 

• organizacije civilnog društva (domaće i strane na koje se 
primjenjuju uvjeti prihvatljivosti kao za prijavitelja);  

• strukovne udruge; 

• škole;  

• fakulteti; 

• centri za socijalnu skrb; 

• jedinice lokalne i područne samouprave 

• ostale javne institucije (organizacije civilnog društva koje 
mogu biti partneri su: udruge, strane udruge, zaklade, 
fundacije, privatne ustanove) 

 

 

 



PRIJAVE NA NATJEČAJ 

• projektna prijava se dostavlja onoj regionalnoj zakladi koja 
pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti 

 

• projektnu prijavu nije potrebno dostavljati nadležnom ministarstvu 

 

• obrasci potrebni za prijavu projekta, zajedno s uputama za 
prijavljivanje, bit će dostupni na mrežnim stranicama nadležnih 
ministarstava te regionalnih zaklada 

 

•  sve dodatne upite i sugestije možete se obratiti na adresu 
udruge@mspm.hr 

 

 

mailto:udruge@mspm.hr

