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O b r a z l o ž e nj e:

U cilju daljnjeg unapređenja suradnje s neprofitnim sektorom, Ured Grada Rijeke je u 
okviru Otvorenog natječaja za male potpore zaprimio sljedeće zahtjeve korisnika za 
sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku i to kako slijedi:

Suradnja s udrugama

1. Udruga mladih Roma Romska budućnost – 2.500,00 kuna
Udruga mladih Roma Romska budućnost obratila se Gradu Rijeci sa zahtjevom o 

sufinanciranju organizacije Festivala mladih Roma u Rijeci 29. travnja 2017. godine u HKD na 
Sušaku kao i odlaska najmlađih članova udruge na jednu kino predstavu povodom Uskrsa 
„Škola u kinu“.

Kako se radi o uspješnim aktivnostima kojima udruga doprinosi daljnjoj promociji rada 
iste predlaže se sufinanciranje prije navedenih aktivnosti u sveukupnom iznosu od 2.500,00 
kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna).

2. Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe OAZA -  2.500,00 kuna
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe OAZA obratila se Gradu Rijeci sa 

zahtjevom o sufinanciranju projekta dopunskih odgojno-obrazovnih programa za romsku djecu 
(u suradnji s OŠ Škurinje). Jedna od aktivnosti prije navedenog projekta je i izrada potpunijeg 
popisa romske djece u gradskom nužnom smještaju i drugim romskih naseljima u Rijeci.

Nadalje, sukladno popisu, romska djeca starija od 4 godine uključila bi se u redovne 
vrtićke programe u predstojećoj školskoj godini. U tom smislu bi se provela i preporuka iz 
Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. da romska djeca 
pohađaju predškolski program minimalno dvije pune pedagoške godine po pet sati dnevno. 

Kako se radi o značajnom projektu predlaže se sufinanciranje prije navedene aktivnosti 
u sveukupnom iznosu od 2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna).

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

z a k lj u č k a

1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1. Udruga mladih Roma Romska budućnost, u ukupnom iznosu od 

2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna), u svrhu 
sufinanciranja aktivnosti organizacije Festivala mladih Roma u 
Rijeci i jedne kino predstave za najmlađe članove;

1.2. Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe OAZA, u 
sveukupnom iznosu od 2.500,00 kuna,
(slovima:dvijetisućeipetstokuna) u svrhu sufinanciranja aktivnosti 
popisa romske djece u Rijeci u okviru projekta dopunskih odgojno-
obrazovnih programa za romsku djecu.  

2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovoga Zaključka isplatit će se na teret pozicije 
A132202 Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 
Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

3. Sa korisnicima iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju.
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