MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. U
PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA
Stradalnici Domovinskog rata i njihove obitelji posebno su vulnerabilna skupina, kojoj
dubrovačka gradska uprava posvećuje posebnu pozornost, ne samo kroz mjere Socijalnog
programa, nego i kroz dodjelu stanova i zemljišta za obiteljske kuće hrvatskim ratnim vojnim
invalidima, poticanje osnivanja i djelovanja braniteljskih zadruga, pomoć pri zapošljavanju,
davanje prednosti kod zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada (ukoliko prihvate
najveću ponuđenu cijenu), oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i dr.
Mjerama Socijalnog programa Grada Dubrovnika posebno su definirane mjere i oblici skrbi o
hrvatskim ratnim vojnim invalidima, braniteljima i članovima njihovih obitelji, s naglaskom na
stipendiranje učenika i studenata, nabavu ortopedskih pomagala, poboljšanje uvjeta
stanovanja obiteljima branitelja, pomoći u liječenju i teškim materijalnim situacijama,
uređenje grobnica poginulih branitelja, kao i postavljanje liftera za invalide na dubrovačkim
plažama Copacabana, Solitudo, Lopud, Suđurađ i Zaton.
Također se razrađuju projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, temeljem objave
javnog poziva za predlaganje projekta i programa iz ove oblasti i ocjene Povjerenstva za
vrjednovanje projekata.
1.

Nabava ortopedskih pomagala

Sudjelovat će se u nabavi ortopedskih pomagala invalidima Domovinskog rata. Grad
Dubrovnik pokrit će troškove nabavke ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim
invalidima koji spadaju na teret osiguranika.
Potrebna sredstva: 75.000,00 kn

2.

Poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja

Braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji odobravat će se potpore za
poboljšanje uvjeta stanovanja uz predočenje posebnih zahtjeva i odgovarajuće
dokumentacije (vlasnički list, troškovnici).
Potrebna sredstva: 75.000,00 kn
3. Stipendiranje učenika i studenata
Sukladno Pravilniku o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i
studentima s područja Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik raspisuje natječaj za stipendiranje
za svaku školsku godinu za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika
iz Domovinskog rata.
Pravo na stipendiju ostvaruju:
djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz
Domovinskog rata,
civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja
organizma,
djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog
rata
s najmanje 50 postotnim stupnjem tjelesnog oštećenja,

djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog
rata
bez obzira na stupanj oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj
obitelji ima troje
ili više djece.
Potrebna sredstva: 373.000,00 kuna
4. Sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata
Povjerenstvo za vrjednovanje programa i projekata u području skrbi o stradalnicima i
sudionicima Domovinskog rata priprema prijedlog raspodjele rezerviranih sredstava.
Sukladno tom prijedlogu, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata sufinancirat će se
programi i projekti iz njihovog djelokruga rada po prioritetnim područjima:
„Zajedno u ratu – zajedno u miru“
1. Programi i projekti psihosocijalne i zdravstvene potpore namijenjeni stradalnicima i
sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.
2. Podrška projektima, programima i manifestacijama braniteljskih udruga i drugih radno
okupacijskih aktivnosti, kao najboljeg vida rehabilitacije i socijalizacije branitelja i hrvatskih
ratnih vojnih invalida kroz proces rada, stvaralaštva i potvrde vrijednosti.
3. Podrška, bilo kroz podršku suradnje s udrugama iz drugih hrvatskih gradova, s
naglaskom na suradnju s Gradom Vukovarom, gradom prijateljem.
4. Održavanje spomenika i spomen obilježja na području Grada Dubrovnika u organizaciji
udruga proisteklih iz Domovinskog rata
5. Sportske i druge aktivnosti memorijalnog značaja koje se organiziraju u znak sjećanja na
stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.
Potrebna sredstva za ovo prioritetno područje iznose 200.000,00 kuna.
Centar za branitelje
Ovo prioritetno područje odnosi se na programe i projekte usmjerene na osnivanje „Centra
za branitelje“, kao središnjeg mjesta za pravnu, psihosocijalnu i savjetodavnu podršku
sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.
Ovo prioritetno područje podrška je svim programima i projektima usmjerenim na trajno
sjećanje na sve važne datume iz Domovinskog rata, poglavito na nemjerljivi doprinos
dubrovačkih branitelja obrani Grada, bilo kroz programe obilježavanja Dana dubrovačkih
branitelja i državnih blagdana, bilo kroz organiziranje projekata poput "Sata povijesti" u
dubrovačkim osnovnim i srednjim školama uz sudjelovanje dubrovačkih branitelja.
Kroz ovo prioritetno područje sufinancirat će se:
1. Administrativni, organizacijski i drugi izdaci obilježavanja značajnih nadnevaka iz
Domovinskog rata na području Grada Dubrovnika;
2. Administrativni, organizacijski i drugi izdaci obilježavanja značajnih nadnevaka iz
Domovinskog rata izvan području Grada Dubrovnika - hodočašće u Vukovar.
Potrebna sredstva za ovo prioritetno područje iznose 96.000,00 kuna.

Manifestacije od značaja za Grad u području skrbi o stradalnicima i sudionicima
Domovinskog rata i njihovim obiteljima
Kroz ovo prioritetno područje sufinancirat će se i druge manifestacije koje će kandidirati i
realizirati same udruge proistekle iz Domovinskog rata, a koje udovolje kriterijima
vrjednovanja nadležnog povjerenstva za ocjenu projekata i manifestacija.
Potrebna sredstva za ovo prioritetno područje iznose 50.000,00 kuna.
5.

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđena je mogućnost da Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika potpuno ili djelomično oslobodi od plaćanja komunalnog doprinosa članove
obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članove obitelji
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata
od I. do X. skupine koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog
kredita preko Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izgradnju
građevine odgovarajuće stambene površine sukladno odredbi članka 43. Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog
rata koji grade stambenu građevinu veću od odgovarajuće stambene površine, sukladno
odredbi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji («Narodne novine», broj: 174/04.), plaćaju komunalni doprinos za razliku
obujma planirane građevine i odgovarajuće stambene površine.
6. Skrb o udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata i poraća
Povjerenstvo za vrjednovanje programa i projekata u području skrbi o udrugama proisteklim
iz Drugog svjetskog rata i poraća priprema prijedlog raspodjele rezerviranih sredstava.
Sukladno tom prijedlogu, udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata sufinancirat će se
programi i projekti iz njihovog djelokruga rada.
Potrebna sredstva: 75.000,00 kn

