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Obrazloženje Prijedloga zaključka o sufinanciranju obilježavanja 
25 godina djelovanja Doma Sv. Ana

Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja Sv. Ana ove godine slavi 25 
godina svoga rada. 

Grad Rijeka još od 2000. godine, dakle već gotovo 20 godina sufinancira rad 
Caritasovog doma za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja. Dom je 2000. godine 
preregistriran u ustanovu socijalne skrbi u kojoj se osigurava stacionarni smještaj ženama i 
djeci – žrtvama obiteljskog nasilja, pruža psihološka, socijalna, pravna, pedagoška i duhovna 
skrb za korisnice, provodi rehabilitacija i resocijalizacija korisnica, pomaže se u školovanju i 
prekvalifikaciji i sl. Od 2007. godine Grad Rijeka financira program osposobljavanja i 
cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja korisnica kako bi žene, žrtve obiteljskog nasilja 
stekle određena zvanja s ciljem lakšeg zapošljavanja, a time i osamostaljivanja te stvaranja 
uvjeta za kvalitetan obiteljski život nakon napuštanja Doma. U navedenom razdoblju Grad 
Rijeka sufinancirao je rad Doma s više od 650.000,00 kuna. 

Caritasov dom Sv. Ana obratio se ovom Odjelu zamolbom za sufinanciranje 
obilježavanja 25. godina svoga rada. S obzirom na važnost ove ustanove i pomoć koju pruža 
našim sugrađankama u teškoj životnoj situaciji, Odjel predlaže sufinanciranje u iznosu od 
10.000,00 kn. 

Obzirom na navedeno, Odjel predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke da donese 
sljedeći

z a k lj u č a k

1. Odobravaju se financijska sredstva Caritasovom domu za žene i djecu – žrtve 
obiteljskog nasilja Sv. Ana u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje 
obilježavanja 25 godina djelovanja Doma. 

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga zaključka osigurana su u 
Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb, aktivnost: Socijalna zaštita obitelji na stavci rashoda 381
Tekuće donacije, pozicija PR00433.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje ugovora 
između Grada Rijeke i Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja
Sv. Ana kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
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