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Ministarstvo obitelji, branitelja i Ministarstvo obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnostimeđugeneracijske solidarnosti

Info dani 2011. o natječajima za potporu projektima i 
programima organizacija civilnoga društva iz državnog 

proračuna i dijela prihoda od igara na sreću
u 2011. godini
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Poziv za prijavu projekata udruga koje se bave Poziv za prijavu projekata udruga koje se bave 
problemima i zadovoljavanjem potreba problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s osoba s 

invaliditetominvaliditetom
i udruga koje pridonose i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih borbi protiv droga i svih 

drugih oblika ovisnostidrugih oblika ovisnosti
u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz 

Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela 
prihoda od igara na sreću za 2011. godinuprihoda od igara na sreću za 2011. godinu

objavljen 10. ožujka 2011. godineobjavljen 10. ožujka 2011. godine
rok za prijavu do 11. travnja 2011. godinerok za prijavu do 11. travnja 2011. godine
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Uvjet za donošenje odluke o raspisivanju natječajaUvjet za donošenje odluke o raspisivanju natječaja

§§ Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu 
raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. 
godinu godinu 

§§ donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 
održanoj 24. veljače 2011. godineodržanoj 24. veljače 2011. godine

§§ objavljena u Narodnim novinama 9. ožujka 2011. godine  objavljena u Narodnim novinama 9. ožujka 2011. godine  
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Kriteriji za određivanje prioritetnih Kriteriji za određivanje prioritetnih 
područjapodručja

““StrateškiStrateški planplan MinistarstvaMinistarstva obitelji,obitelji, braniteljabranitelja ii međugeneracijskemeđugeneracijske
solidarnostisolidarnosti zaza razdobljerazdoblje odod 20112011.. dodo 20132013.. godine”godine”
OPĆIOPĆI CILJCILJ 22.. SocijalnoSocijalno osnaživanjeosnaživanje ii zaštitazaštita obitelji,obitelji, djecedjece ii
mladihmladih

PosebniPosebni ciljcilj 22..22.. UnapređenjeUnapređenje kvalitetekvalitete životaživota djecedjece ii mladihmladih

2.2.3. 2.2.3. Pružanje usluga u zajednici u suradnji s Pružanje usluga u zajednici u suradnji s 
organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i obiteljskim centrima usmjerenih (regionalne) samouprave i obiteljskim centrima usmjerenih 
djecidjeci
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Kriteriji za određivanje prioritetnih Kriteriji za određivanje prioritetnih 
područjapodručja

§§ NacionalniNacionalni programprogram zaza mlademlade odod 20092009.. dodo 20132013.. godinegodine
(„Narodne(„Narodne novine“,novine“, brbr.. 8282//0909),), usvojenusvojen odod stranestrane VladeVlade
RepublikeRepublike HrvatskeHrvatske nana sjednicisjednici održanojodržanoj 22.. srpnjasrpnja 20092009..
godinegodine;;

§§ NacionalnaNacionalna strategijastrategija suzbijanjasuzbijanja opojnihopojnih drogadroga 20062006.. -- 20122012..
usvojenausvojena nana sjednicisjednici HrvatskogHrvatskog saborasabora 22.. prosincaprosinca 20052005..,,
AkcijskiAkcijski planplan suzbijanjasuzbijanja zlouporabezlouporabe opojnihopojnih drogadroga odod 20092009..
dodo 20122012.. usvojenusvojen nana sjednicisjednici VladeVlade RepublikeRepublike HrvatskeHrvatske 1212..
veljačeveljače 20092009.. godinegodine;;
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Prioritetna područja natječajaPrioritetna područja natječaja
C) C) Prevencija ovisnosti (alkohol, droge, cigarete, klađenje, nove Prevencija ovisnosti (alkohol, droge, cigarete, klađenje, nove 

tehnologije i sl.) mladih u dobi od 15 do 30 godinatehnologije i sl.) mladih u dobi od 15 do 30 godina

§§ C 1)C 1) organizirano provođenje slobodnog vremena kroz rad organizirano provođenje slobodnog vremena kroz rad 
klubova mladih,klubova mladih,

§§ C 2)C 2) usluge savjetovanja, edukacija i radionica (na područjima usluge savjetovanja, edukacija i radionica (na područjima 
nedovoljne pokrivenosti uslugama), nedovoljne pokrivenosti uslugama), 

§§ C 3)C 3) osnaživanje udruga mladih (osposobljavanje voditelja za osnaživanje udruga mladih (osposobljavanje voditelja za 
rad s mladima rad s mladima -- voditelji udruga mladih, klubova za mlade, voditelji udruga mladih, klubova za mlade, 
izviđački voditelji, programsko umrežavanje, organizacija izviđački voditelji, programsko umrežavanje, organizacija 
savjetovanja, seminara i sl.)savjetovanja, seminara i sl.)
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§§ NapomenaNapomena::

§§ Projekti navedeni u području C) Projekti navedeni u području C) obvezuju se uključitiobvezuju se uključiti aktivnosti aktivnosti 
obilježavanja:obilježavanja:

§§ Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga, Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga, 
26. lipnja, 26. lipnja, 

§§ Međunarodne godine mladih, od 12. kolovoza 2010. do 11. Međunarodne godine mladih, od 12. kolovoza 2010. do 11. 
kolovoza 2011., kolovoza 2011., 

§§ Međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza Međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza 
§§ Mjeseca borbe protiv ovisnosti, od 15. studenog do 15. Mjeseca borbe protiv ovisnosti, od 15. studenog do 15. 

prosinca. prosinca. 

§§ Poticat će se projekti Poticat će se projekti koje zajednički prijavi više udruga.koje zajednički prijavi više udruga.
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Visina financijske potporeVisina financijske potpore
§§ Udruga ima pravo prijaviti ukupno Udruga ima pravo prijaviti ukupno 2 projekta2 projekta;;

§§ najniži iznosnajniži iznos koji se za projekt može odobriti iznosi koji se za projekt može odobriti iznosi 
40.000,00 kuna40.000,00 kuna, a , a 

§§ najviši iznosnajviši iznos koji se udruzi može odobriti za koji se udruzi može odobriti za 
provedbu provedbu oba projekta je 300.000,00oba projekta je 300.000,00 kunakuna
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NapomenaNapomena

Ovim Pozivom Ovim Pozivom neće se razmatrati projektineće se razmatrati projekti
udruga koje u prethodnom razdoblju udruga koje u prethodnom razdoblju 

nisu ispunile ugovorne obveze nisu ispunile ugovorne obveze 
prema Ministarstvu obitelji, branitelja i prema Ministarstvu obitelji, branitelja i 

međugeneracijske solidarnosti i međugeneracijske solidarnosti i 
svim drugim davateljimasvim drugim davateljima

financijskih potpora iz Državnog proračuna/javnih financijskih potpora iz Državnog proračuna/javnih 
izvora uključujući i sredstava iz dijela prihoda od izvora uključujući i sredstava iz dijela prihoda od 

igara na sreću.igara na sreću.
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28% od ukupnih 5,42% 28% od ukupnih 5,42% 
sredstava za organizacije koje pridonose borbi protiv sredstava za organizacije koje pridonose borbi protiv 

zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnostizlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti

Visina osiguranih sredstavaVisina osiguranih sredstava
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-- organizirano provođenje slobodnog vremena organizirano provođenje slobodnog vremena 
kroz rad klubova mladihkroz rad klubova mladih
u iznosu od 46,65% ukupno raspoloživih u iznosu od 46,65% ukupno raspoloživih 
sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću 
sukladno Uredbi (cca. sukladno Uredbi (cca. 2.500.000,00 kuna2.500.000,00 kuna))

Visina osiguranih sredstavaVisina osiguranih sredstava
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NAPUTAK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTANAPUTAK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA
KLUBOVA ZA MLADEKLUBOVA ZA MLADE

§§ Na ovaj Poziv se prijavljuju projekti klubova za mlade na lokalnoj razini koji se Na ovaj Poziv se prijavljuju projekti klubova za mlade na lokalnoj razini koji se 
odnose na njihov rad i vođenje. odnose na njihov rad i vođenje. 

§§ Mladima se smatraju Mladima se smatraju osobe od 15. do 30. godineosobe od 15. do 30. godine, a klubom za mlade javni , a klubom za mlade javni 
prostor namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih u lokalnoj prostor namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih u lokalnoj 
zajednici u kojoj mu je sjedište, uz uvjete da:zajednici u kojoj mu je sjedište, uz uvjete da:

§§ pruža svakodnevni program/aktivnosti/usluge za mlade (najmanje pruža svakodnevni program/aktivnosti/usluge za mlade (najmanje 5 dana ili 30 5 dana ili 30 
sati tjedno),sati tjedno),

§§ svojim aktivnostima pokriva najmanje svojim aktivnostima pokriva najmanje 3 različita područja interesa mladih3 različita područja interesa mladih,,
§§ pružanjem usluga mladima zadovoljava javni interes,pružanjem usluga mladima zadovoljava javni interes,
§§ veći dio programa kreiraju i provode veći dio programa kreiraju i provode mladi za mlademladi za mlade,,
§§ program bude usmjeren na neformalno obrazovanje,program bude usmjeren na neformalno obrazovanje,
§§ pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti mladih,pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti mladih,
§§ pruža mogućnost mladima za vlastitu organizaciju slobodnog vremena,pruža mogućnost mladima za vlastitu organizaciju slobodnog vremena,
§§ ima ima voditelja ili odgovornu osobu za rad kluba za mlade u dobi od 15. do 30. voditelja ili odgovornu osobu za rad kluba za mlade u dobi od 15. do 30. 

godine,godine,
§§ ostvaruje ostvaruje suradnju s lokalnom samoupravomsuradnju s lokalnom samoupravom, bilo osiguravanjem prostora za , bilo osiguravanjem prostora za 

klub za mlade bez naknade, bilo sufinanciranjem aktivnosti kluba za mlade ili klub za mlade bez naknade, bilo sufinanciranjem aktivnosti kluba za mlade ili 
na neki drugi način.na neki drugi način.
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NAPUTAK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTANAPUTAK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA
KLUBOVA ZA MLADEKLUBOVA ZA MLADE

§§ Svaka udruga koja svojim radom pridonosi socijalnom Svaka udruga koja svojim radom pridonosi socijalnom 
osnaživanju mladih u Republici Hrvatskoj ima pravo prijaviti osnaživanju mladih u Republici Hrvatskoj ima pravo prijaviti 
jedan projekt kluba za mladejedan projekt kluba za mlade..

§§ Projekt klubova za mlade mogu prijaviti udruge mladih i za Projekt klubova za mlade mogu prijaviti udruge mladih i za 
mlade mlade koje su već bile uključene u provedbu projektakoje su već bile uključene u provedbu projekta klubova klubova 
za mlade, kao i za mlade, kao i udruge mladih i za mlade u čijim županijama udruge mladih i za mlade u čijim županijama 
ova usluga u proteklom razdoblju nije bila osiguranaova usluga u proteklom razdoblju nije bila osigurana..
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NAPUTAK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTANAPUTAK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA
KLUBOVA ZA MLADEKLUBOVA ZA MLADE

§§ Voditelj kluba za mladeVoditelj kluba za mlade je dužan koordinirati pružanje i korištenje je dužan koordinirati pružanje i korištenje 
usluge, nadzirati kvalitetu provedbe projekta i zadovoljstva korisnika usluge, nadzirati kvalitetu provedbe projekta i zadovoljstva korisnika 
pruženom uslugom, voditi evidenciju o mjesečnim aktivnostima kluba. pruženom uslugom, voditi evidenciju o mjesečnim aktivnostima kluba. 
Na kraju provedbe projekta dužan je pripremiti evaluaciju provedbe Na kraju provedbe projekta dužan je pripremiti evaluaciju provedbe 
projekta vezano uz korisnike.projekta vezano uz korisnike.

§§ Voditelj kluba za mlade mora udovoljavati sljedećim uvjetima:Voditelj kluba za mlade mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
§§ mlada osoba u dobi od 15 do 30 godina,mlada osoba u dobi od 15 do 30 godina,
§§ da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu (SSS) te da se dodatno da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu (SSS) te da se dodatno 

stručno usavršavao na području rada s mladima (seminari, edukacije i sl.) stručno usavršavao na području rada s mladima (seminari, edukacije i sl.) 
ili se obvezuje da će se usavršavati tijekom provedbe projekta.ili se obvezuje da će se usavršavati tijekom provedbe projekta.

§§ Cijena rada pružanja usluge voditelja klubaCijena rada pružanja usluge voditelja kluba za mlade koji je sklopio za mlade koji je sklopio 
ugovor o radu na određeno vrijeme može iznositi najviše ugovor o radu na određeno vrijeme može iznositi najviše 3.000,00 3.000,00 
kuna netto za 40 sati tjedno ili 1.500,00 kuna netto za 20 sati tjedno.kuna netto za 40 sati tjedno ili 1.500,00 kuna netto za 20 sati tjedno.

§§ Broj radnih sati voditelja kluba za mlade od 40 ili 20 sati tjedno Broj radnih sati voditelja kluba za mlade od 40 ili 20 sati tjedno 
uključuje uključuje fleksibilno radno vrijemefleksibilno radno vrijeme, kao i mogućnost , kao i mogućnost rada neradnim rada neradnim 
danima i blagdanima te u večernjim satima.danima i blagdanima te u večernjim satima.
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Visina osiguranih sredstavaVisina osiguranih sredstava

-- usluge savjetovanja, edukacije i radionica (na području od usluge savjetovanja, edukacije i radionica (na području od 
nedovoljne pokrivenosti uslugama);nedovoljne pokrivenosti uslugama);

-- osnaživanje udruga mladih (osposobljavanje voditelj za rad s osnaživanje udruga mladih (osposobljavanje voditelj za rad s 
mladima mladima –– voditelji udruga mladih, klubova za mlade, izviđački voditelji udruga mladih, klubova za mlade, izviđački 
voditelji, programsko umrežavanje, organizacija savjetovanja, voditelji, programsko umrežavanje, organizacija savjetovanja, 
seminara i sl.)seminara i sl.)

u iznosu od preostalih 53,35% od ukupno raspoloživih u iznosu od preostalih 53,35% od ukupno raspoloživih 
sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću također sukladno sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću također sukladno 
Uredbi (cca. Uredbi (cca. 2.750.000,00 kuna2.750.000,00 kuna))
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HVALA NA POZORNOSTI!HVALA NA POZORNOSTI!


