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Informacija o socijalnom ulaganju u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece 

i mladih u pedagoškoj/školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

Uvod

Grad Rijeka godinama sustavno ulaže u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene 

djece i mladih, ne samo kako bi ublažio posljedice njihovih trenutno nepovoljnih životnih 

okolnosti, već kako bi ih pripremio za adekvatno suočavanje s budućim životnim rizicima i 

izazovima. Međutim, ulaganje u ljudski kapital značajno je i za širu zajednicu jer je to jedan 

od najvažnijih  preduvjeta buduće ekonomske održivosti. 

Socijalno ugrožena djeca i mladi u Rijeci ostvaruju niz različitih specifičnih pomoći i 

potpora. Svim tim oblicima pomoći mogu se koristiti na osnovi ispunjavanja nekog od 

sljedećih uvjeta gradskoga socijalnog programa: socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet 

jednoroditeljstva, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet oštećenja organizma, uvjet 

udomiteljstva i poseban uvjet. Tim je uvjetima zapravo definirano koje se skupine djece i 

mladih smatraju posebno socijalno ugroženima u našem gradu: djeca i mladi iz siromašnih 

obitelji ili onih kojima prijeti siromaštvo, zatim djeca i mladi s težim ili teškim oštećenjima 

organizma, djeca stradalnika iz Domovinskog rata te udomljena djeca i mladi.       

Najmlađoj djeci (novorođenčad, dojenčad, djeca predškolske dobi) pomaže se 

jednokratnim poklon-bonom za opremu za novorođenče u iznosu od 2.000 kuna i novčanom 

donacijom u iznosu ovisnom o broju djece u obitelji (prvorođenom djetetu 1.500 kuna, 

drugorođenom 2.000 kuna a trećem i svakom sljedećem djetetu 3.000 kuna) koje se 

dodjeljuju u prvoj godini života, dojenčadi rizična zdravstvenog statusa osiguranjem 

besplatnoga adaptiranog mlijeka sve do navršene prve godine života, a djeci koja su stekla 

uvjete za upis u jaslice ili vrtiće dodjelom godišnje pomoći kojom se potpuno ili djelomično 

podmiruju troškovi njihova boravka u jaslicama i vrtićima.  

Za djecu osnovnoškolske dobi Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove marende

u osnovnoj školi i obroka u produženom boravku ili cjelodnevnoj nastavi u osnovnoj školi. Uz 

to, mogu dobiti i jednokratni poklon-bon za školske udžbenike koji se dodjeljuje jedanput 

svake školske godine tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. 

Srednjoškolcima i studentima, ako se redovito školuju, podmiruju se u potpunosti 

troškovi prijevoza javnim gradskim prijevozom, a dodjeljuje im se i novčana potpora za 

troškove obrazovanja jedanput godišnje tijekom cijeloga srednjoškolskog ili visokoškolskog 

obrazovanja.



Akcija zaprimanja zahtjeva građana za pomoć djeci i mladima u 2018./2019. godini

Prije početka pedagoške/školske/akademske godine 2018./2019. Odjel gradske 

uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprimao je zahtjeve građana Rijeke za 

podmirenje troškova boravka djece u jaslicama ili vrtiću, troškova organizirane marende i 

produženoga/cjelodnevnog boravka u osnovnoj školi, dodjelu poklon-bona za nabavu 

školskih knjiga za osnovnu školu, dodjelu novčane potpore za redovite polaznike srednje 

škole ili fakulteta te za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza redovitim učenicima 

srednje škole i studentima. 

Pravo na podmirenje troškova boravka u jaslicama ili vrtiću

Pravo na podmirenje troškova boravka u jaslicama ili vrtiću pedagoške godine 

2018./2019. ostvarivat će najmanje 505 djece (od ukupno 3.506 riječke djece upisane u 

jaslice ili vrtić na području grada ili okolnih gradova i općina), u dobi od nekoliko mjeseci do 

sedme godine života. Dakle, Grad Rijeka za gotovo svakoga sedmog polaznika jaslica/vrtića 

s prebivalištem u Rijeci podmiruje troškove. Za više od polovicu te djece (56%) troškovi se 

pokrivaju u cijelosti, a za ostalu djecu (44%) podmiruje se 30% iznosa cijene boravka u 

jaslicama/vrtiću.  

Za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama ili vrtiću u pedagoškoj godini 

2018./2019. Grad je osigurao 2.850.000 kuna. 

Slijede prikazi uvjeta po kojima su djeca ostvarila navedeno pravo, te prikaz udjela 

djece za koju se iz gradskog proračuna izdvajaju sredstva kako bi mogla pohađati jaslice ili 

vrtić. 





Pravo na podmirenje troškova marende u osnovnoj školi

Pravo na potpuno (100%) podmirenje troškova marende u osnovnoj školi u školskoj 

godini 2018./2019. koristit će prema sadašnjim podacima 859 učenika (od ukupno 3.729 

korisnika marende organizirane u osnovnoj školi, te Centru za odgoj i obrazovanje i Centru 

za autizam Rijeka). Dakle, gotovo za svakoga četvrtog korisnika organizirane marende u 

školi, Grad Rijeka potpuno podmiruje troškove. 

Za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi u školskoj godini 

2018./2019. Grad je osigurao 1.600.000 kuna.

Slijede prikazi uvjeta po kojima su djeca ostvarila navedeno pravo, te prikaz udjela 

djece koja će zahvaljujući sredstvima iz gradskog proračuna imati besplatne obroke u 

produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi.



Pravo na podmirenje troškova prehrane u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi u 

osnovnoj školi 

Pravo na potpuno (100%) podmirenje troškova prehrane u produženom boravku i 

cjelodnevnoj nastavi u osnovnoj školi na području grada stekao je do sada 491 učenik od 1. 

do 4. razreda OŠ (od ukupno 1.886 djece s prebivalištem u Rijeci koja su polaznici 

produženog boravka ili cjelodnevne nastave u osnovnoj školi. Kao što se može vidjeti, 

roditelji svakoga četvrtog polaznika produženog boravka ili cjelodnevne nastave oslobođeni 

su plaćanja troškova jer se ti troškovi podmiruju iz gradskog proračuna.   

Za podmirenje troškova prehrane (za učenike od drugog do četvrtog razreda i dijela 

troškova rada njihovih učitelja) u produženom i cjelodnevnom boravku u školi u školskoj 

godini 2018./2019. Grad je osigurao 1.600.000 kuna. Slijede prikazi uvjeta po kojima su 

djeca ostvarila navedeno pravo, te prikaz udjela djece koja će zahvaljujući sredstvima iz 

gradskog proračuna imati besplatne obroke u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi.





Poklon-bon za knjige za osnovnu školu 

Poklon-bon za nabavu školskih knjiga za osnovnu školu u vrijednosti od 250 do 1.000 

kuna, ovisno o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke koji 

kućanstvo ili dijete zadovoljava, dobilo je 1.042 učenika (od ukupno 8.335 polaznika osnovne 

škole, Centra za odgoj i obrazovanje i Centra za autizam Rijeka). Prema tome, svaki osmi 

učenik osnovne škole koristi se knjigama koje su djelomično plaćene iz gradskog proračuna.  

Poklon-bon za nabavu školskih knjiga učenici su mogli iskoristiti u knjižarama V.B.Z. 

d.o.o., Školska knjiga d.d., Hoću knjigu d.o.o., Znanje d.o.o., Narodne novine d.d., Trgovački 

obrt Lapis i Edit Rijeka, a dio školskih knjiga su uz predočenje istog poklon-bona mogli 

besplatno preuzeti iz fonda rabljenih knjiga u Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka.

Grad Rijeka je za poklon-bonove izdvojio 500.000 kuna. Slijede prikazi uvjeta po 

kojima su djeca ostvarila navedeno pravo, te prikaz udjela djece za čije se školske knjige 

izdvojilo sredstva iz gradskog proračuna. 



Pravo na podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom do škole/fakulteta

Pravo na potpuno (100%) podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom 

na linijama na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. steklo je 480 učenika i 

studenata. Među njima najviše je redovnih učenika srednjih škola (60%), 21% učenika

osnovnih škola i 19% redovnih studenata. 

Za podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom u školskoj/akademskoj 

2018./2019. godini Grad je osigurao približno 800.000 kuna. Slijedi prikaz uvjeta temeljem 

kojeg su učenici i studenti ostvarili pravo na besplatan javni gradski prijevoz do 

škole/fakulteta tijekom cijele školske/akademske godine.  



Pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i studentima

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna stekla su 81 redoviti 

učenik srednje škole i redovita studenta. Grad je za jednokratnu novčanu pomoć učenicima i 

studentima u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini izdvojio 81.000,00 kuna. Slijedi prikaz 

uvjeta temeljem kojeg su učenici i studenti ostvarili to jednokratno pravo u ovoj

školskoj/akademskoj godini.  



Zaključno, tijekom provedene akcije prije navedena prava steklo je ukupno 1.775 

djece i mladih osoba iz 1.356 kućanstava koji će se tijekom 2018./2019. godine koristiti s 

ukupno 3.455 oblika pomoći namijenjenih izjednačavanju mogućnosti u odgoju i 

obrazovanju. Grad je za te socijalne mjere osigurao ukupno 7.431.000 kuna, odnosno 

4.186,48 kuna po djetetu. 

Svim navedenim socijalnim mjerama ulaže se u socijalno ugroženu djecu i mlade 

kako bi se spriječile dramatične i dalekosežne posljedice siromaštva i/ili drugih nepovoljnih 

okolnosti u kojima žive. Među najčešćim kratkoročnim i dugoročnim posljedicama najčešće 

se navode socijalna isključenost, stigmatizacija, postignuće niže razine obrazovanja, lošije 

plaćeni poslovi, lošiji uvjeti stanovanja i slabija zdravstvena skrb te problemi vezani uz

gubitak samopoštovanja, izrazitije doživljavanje negativnih emocija, nasilje i ostala kriminalna 

ponašanja. 

Prikazanim socijalnim mjerama koje poduzima Grad Rijeka nastoji se djecu koja su 

izložena siromaštvu ili socijalnoj isključenosti izjednačiti s vršnjacima koji žive u znatno 

povoljnijim životnim uvjetima kao i osnažiti ih za buduću optimalnu participaciju u socijalnom i 

ekonomskom životu.



Slijedom toga, Gradonačelniku Grada Rijeke predlaže se donošenje sljedećeg 

z a k lj u č k a

1. Prihvaća se informacija o socijalnom ulaganju u ranu skrb i obrazovanje socijalno 

ugrožene djece i mladih u pedagoškoj/školskoj/akademskoj godini 2018./2019.
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