REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/104-69
URBROJ: 2170/01-15-00-20-60
Rijeka, 17. 11. 2020.

Gradonačelnik je 17. studenog 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se sufinanciranje Društvo Naša djeca Rijeka, u sveukupnom iznosu od
1.000,00 kuna (slovima:tisućukuna); u svrhu sufinanciranja projekta „Novi korak u svijet“;
2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada
Rijeke za 2020. godinu;
3. S korisnikom iz točke 1. ovog zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o sufinanciranju.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak,
Maje Tatalović i Barbare Gaćine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Ured Grada
KLASA: 021-01/20-08/30
URBROJ: 2170/01-10-00-20-1
Rijeka, 16. studenoga 2020.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

Predmet: Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – Suradnja
s udrugama za 2020. godinu – Otvoreni natječaj za male potpore

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena Lelas-Turak

O b r a z l o ž e nj e:
U cilju daljnjeg unapređenja suradnje s neprofitnim sektorom, Ured Grada Rijeke je u
prethodnom razdoblju zaprimio prijavu jedne neprofitne organizacije za jednokratno sufinanciranje
aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku u okviru Otvorenog natječaja za male potpore.

Suradnja s udrugama
1. Društvo „Naša djeca“ – 1.000,00 kuna
Društvo „Naša djeca“ obratilo se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju projekta „Novi
korak u svijet“ s temeljnim ciljem provođenja edukacije volontera na temu zdravlje i život članova
obitelji i djece (COVID-19).
Predmetni projekt obuhvaća ciklus predavanja i prezentacija za volontere s temeljnim ciljem
unapređenja znanja i vještina volontera veznih uz epidemiju COVID-19.
Kako se radi o projektu koji doprinosi osnaživanju volonterskih kapaciteta kao i
unapređenju znanja sudionika o zdravlju (epidemiološke mjere povodom COVID-19) predlaže se
sufinanciranje prije navedenoga projekta u sveukupnom iznosu od 1.000,00 kuna (slovima:
tisućukuna).
Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg
z a k lj u č k a
1. Odobrava se sufinanciranje Društvo Naša djeca Rijeka, u sveukupnom iznosu od
1.000,00 kuna (slovima:tisućukuna); u svrhu sufinanciranja projekta „Novi korak u
svijet“;
2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna
Grada Rijeke za 2020. godinu;
3. S korisnikom iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o
sufinanciranju.

