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1. Ciljevi i vrsta financijske potpore

 Cilj:
Osiguravanje financijske potpore projektima udruga koji
donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine rješavanja
postojećih problema koje su usmjerene:
promicanju i zaštiti prava djece te
prevenciji ovisnosti.
P O Z I V za prijavu projekata udruga usmjerenih
promicanju i zaštiti prava djece i prevenciji ovisnosti u
Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog
proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na
sreću za 2012. godinu

Vremensko trajanje predloženih projekata ograničeno je do
31. prosinca 2012. godine.

Zagreb, 28. ožujka 2012.

2. Uvjeti prijave

Svaka udruga čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj ima pravo na
ovaj natječaj prijaviti najviše dva (2) projekta
Prijedlozi za financijsku potporu uzet će se u obzir ako udruga udovoljava
sljedećim uvjetima:
 udruga je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj;
 udruga djeluje u službi općeg dobra i javnosti u skladu s općim vrednotama
utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 udruga djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih
natječajem što je razvidno u Statutu udruge;
 udruga ima ljudske i materijalne mogućnosti za provedbu prijavljenog projekta;
 djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima (npr. Zakon o športu,
Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu itd.) ili se u cijelosti
ne financira iz drugih izvora;
 udruga ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koje vodi
učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 projekt koji prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i
služi općem dobru, a ne isključivo za strukovne potrebe članova/članica udruge;
 prijavljeni projekt je usmjeren promicanju i zaštiti prava djece ili prevenciji
ovisnosti;
 udruga vodi transparentno financijsko poslovanje.

Zagreb, 28. ožujka 2012.

3. Tko i što nije obuhvaćeno ovim pozivom

1. Ovim pozivom nisu obuhvaćene udruge čija se djelatnost financira po
posebnim propisima.

2. Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj poziv su:
znanstveno-istraživački projekti;
aktivnosti za koje se općenito smatra da su odgovornost Vlade Republike
Hrvatske, kao što je formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.;
projekti velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora;
projekti udruge koja je ovisna o bilo kojoj političkoj struji ili stranci, a što bi
moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta;
projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili
adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme;
projekti čija je jedina svrha korist članica/članova strukovne udruge;
projekti koji se mogu financirati po drugim osnovama Uredbe o kriterijima
za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za
2012. godinu, sukladno članku 2, stavku 2.
3. Ovim Pozivom neće se razmatrati projekti udruga koje u prethodnom
razdoblju nisu ispunile ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne
politike i mladih i svim drugim davateljima financijskih potpora iz
Državnog proračuna/javnih izvora uključujući i sredstava iz dijela prihoda
od igara na sreću.
Zagreb, 28. ožujka 2012.

4. Prednost u financiranju

Prednost u financiranju imat će udruge koje:
- će voditelje/voditeljice i izvoditelje/izvoditeljice projekata primati u radni odnos nad onim
udrugama koje će voditelje/voditeljice i izvoditelje/izvoditeljice plaćati putem ugovora o djelu;
- uključuju korisnike u razvoj i praćenje projekata;
- neposredno rade s korisnicima;
- prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od
posebne državne skrbi i otoci, ruralne i manje urbane sredine);
- razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima (državnim
upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na
čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima);
- svojim projektima zadovoljavaju više potreba u zajednici;
- u svoj rad uključuju volontere;
- 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);
- prijave projekt koji je usklađen s mjerama iz nacionalnih strategija, programa, politika, a
vezano uz prioritetna područja aktivnosti.
Zagreb, 28. ožujka 2012.

5.

Prioritetna područja aktivnosti za prijavu projekata,
visina financijske potpore, ukupan iznos raspoloživih
sredstava, broj projekata koji će se odobriti

TEMELJ ZA ODEĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČA


Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do
2012. godine;



Nacionalna strategija suzbijanja opojnih droga 2006. - 2012.,
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012.;



Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu
obrazovanja i djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi od 2010. do
2014. godine



Strateški plan Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od
2012. do 2014. godine

Zagreb, 28. ožujka 2012.

Prijedlozi prioritetnih područja natječaja
1.

PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE

A)

ZAJEDNO DO PRAVA - projekti koji pridonose povezivanju, razvoju i
praćenju rada najmanje 10 udruga i njihovih aktivnosti usmjerenih
promicanju i zaštiti prava djece
B) PRAVA DJECE U ZAJEDNICI - projekti poticanja međusektorske
suradnje na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz
njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici
C) NENASILJEM DO POŠTIVANJA PRAVA - projekti usmjereni prevenciji
nasilja među djecom i nenasilnom rješavanju sukoba
D) SIGURNO NA INTERNETU - projekti usmjereni zaštiti djece od
opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, interneta i drugih
sredstava komuniciranja na daljinu
E) ZAUSTAVIMO SEKSUALNO NASILJE! - projekti usmjereni prevenciji
seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece




Visina financijske potpore: od 40.000,00 do 70.000,00 kuna
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 550.000,00 kuna
Broj projekata koji će se odobriti: do 13
Zagreb, 28. ožujka 2012.

2.

PREVENCIJA OVISNOSTI DJECE (alkohol, droge, cigarete, klađenje,
nove tehnologije i sl.)

A)

SASLUŠAJ ME! - usluge savjetovanja na područjima nedovoljne
pokrivenosti uslugama
B) ZAJEDNO – projekti usmjereni provođenju aktivnosti grupnog rada s
djecom u svrhu jačanja samopouzdanja i samopoštovanja, razvoja
vještina, promjene stavova i sl.
C) KREATIVKO – projekti usmjereni promicanju zdravih stilova života,
kreativnim aktivnostima i aktivnostima organiziranog provođenja
slobodnog vremena djece
D) STANI! – projekti usmjereni povremenim konzumentima sredstava
ovisnosti
E) POKUŠAJ VIŠE - projekti udruga usmjereni poboljšanju vještina
stručnjaka za provođenje programa univerzalne, selektivne i indicirane
prevencije ovisnosti




Visina financijske potpore: od 70.000,00 do 150.000,00 kuna
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 4.950.000,00 kuna
Broj projekata koji će se odobriti: do 70
Zagreb, 28. ožujka 2012.



Napomena:



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



projekti navedeni u području 2. obvezuju se uključiti
aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana borbe
protiv zlouporabe opojnih droga 26. lipnja i Mjeseca
borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca.

Zagreb, 28. ožujka 2012.

6. Visina sveukupnih odobrenih sredstava i broj projekata koji se
mogu prijaviti



visina financijske potpore za pojedina prioritetna područja
aktivnosti propisana je u točci 5.



najviši ukupni iznos koji se udruzi može odobriti za provedbu
oba projekta je 200.000,00 kuna.

Zagreb, 28. ožujka 2012.

7. Način prijave

Sve zainteresirane udruge svoje projekte moraju prijaviti
isključivo na propisanim obrascima




Obrasci za prijavu, zajedno s uputama za prijavljivanje, bit će
dostupni:
na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih
www.mspm.hr
web stranicama Obiteljskih centara kojima je osnivač
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Natječajnu dokumentaciju treba poslati isključivo poštom na
adresu Ministarstva uz napomenu na omotnici za natječaj - ne
otvarati, te naznaku prioritetnih područja aktivnosti.
Zagreb, 28. ožujka 2012.

8. Rok za podnošenje prijave

trideset dana od dana objave natječaja

Uvjet za donošenje odluke o raspisivanju natječaja:
• Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije
za 2013. i 2014. godinu (Narodne novine, br. 24/12),
• Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele
dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu (Narodne novine, br.
31/12)

Zagreb, 28. ožujka 2012.

HVALA NA POZORNOSTI!
www.mspm.hr

Zagreb, 28. ožujka 2012.

