ZHZD - DODIJELJENE POTPORE - 2016. GODINA

R. br.

Vrsta potpore

Datum odluke
Upravnog odbora
ZHZD

Ukupan broj
dodijeljenih
potpora u 2016.
godini*

Iznos potpore**

Prosječni iznos
potpore

JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE

1.

2.

3.

Novčana potpora u slučaju višestrukog poroda (za djecu
rođenu iz višeplodnih trudnoća – dvojke, trojke, četvorke,
petorke)
Novčane potpore za nabavku učila, opreme, literature,
instrumenata ili drugih pomagala neophodnih za obrazovanje
djeteta ili razvoj darovitosti djeteta te novčane potpore za
nabavku opreme i potrepština neophodnih za rast i razvoj
djeteta

7. 6. 2016.

85

275.000,00 kn

3.235,29 kn

18. 7. 2016.

48

154.000,00 kn

3.208,33 kn

29. 9. 2016.

39

123.000,00 kn

3.153,85 kn

7. 6. 2016.

48

129.816,59 kn

2.704,51 kn

18. 7. 2016.

8

23.896,69 kn

2.987,09 kn

29. 9. 2016.

21

67.699,13 kn

3.223,77 kn

249

773.412,41 kn

3.106,07 kn

Potpore za naknadu dijela troškova osiguranja ili nabavke
posebno prilagođenog ortopedskog ili rehabilitacijskog
pomagala
UKUPNO

VIŠEKRATNE NOVČANE POTPORE
4.

Novčane potpore za naknadu troškova ili dijela troškova
specijalističkog obrazovanja i usavršavanja darovite djece

5.

Novčane potpore za naknadu troškova ili dijela troškova
putovanja ili boravka izvan mjesta prebivališta kada je to
neophodno potrebno radi školovanja ili natjecanja djeteta u
znanju, športu, umjetnosti

6.

7.

Potpore u slučaju teške kronične bolesti djeteta ili više djece
iz obitelji

7. 6. 2016.

2

7.846,20 kn

3.923,10 kn

18. 7. 2016.

1

3.000,00 kn

3.000,00 kn

29. 9. 2016.

2

16.000,00 kn

8.000,00 kn

Novčane potpore za pokriće troškova ili dijela troškova
nabavke lijekova u slučaju teške kronične bolesti djeteta
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8.

Potpore za liječenje ili medicinsku rehabilitaciju djeteta ili za
osiguranje roditeljske skrbi i brige o bolesnom djetetu koje je
na liječenju ili medicinskoj rehabilitaciji izvan stalnog mjesta
prebivališta

9.

Potpore za djecu koja izlaze iz sustava skrbi

7. 6. 2016.

1

8.000,00 kn

8.000,00 kn

29. 9. 2016.

1

5.000,00 kn

5.000,00 kn

7

39.846,20 kn

5.692,31 kn

7. 6. 2016.

187

406.737,08 kn

2.175,06 kn

18. 7. 2016.

15

45.186,60 kn

3.012,44 kn

29. 9. 2016.

43

119.967,00 kn

2.789,93 kn

UKUPNO

245

571.890,68 kn

2.334,25 kn

SVEUKUPNO POTPORE FIZIČKE OSOBE (OBITELJI)

501

1.385.149,29 kn

2.764,77 kn

UKUPNO
DRUGE POTPORE

Druge potpore u slučaju posebno teških životnih okolnosti
obitelji ili djeteta iz te obitelji (čl. 10.)

10.

POTPORE PRAVNIM OSOBAMA
Novčane potpore koje se pravnim osobama mogu dodijeliti
za (su)financiranje projekata i programa

11.

10. 10. 2016.

25

1.992.314,23 kn

79.692,57 kn

UKUPNO

25

1.992.314,23 kn

79.692,57 kn

SVEUKUPNO POTPORE PRAVNE OSOBE

25

1.992.314,23 kn

79.692,57 kn

25

10.640.047,31 kn

425.601,89 kn

25

10.640.047,31 kn

425.601,89 kn

40

49.138,50 kn

1.228,46 kn

40

49.138,50 kn

1.228,46 kn

razno - prema popisu u
prilogu; 1 pravna osoba
odustala od provedbe
ugovorenog projekta

PROJEKT ŠKOLSKE PREHRANE DJECE U OŠ 2016./2017.
12.1. Novčana potpora za osnivače škola u 8 hrvatskih županija

18.7./17.8.2016.

SVEUKUPNO PREHRANA - OSNIVAČI OŠ
12.2. Novčana potpora za 40 obitelji

29. 9. 2016.

SVEUKUPNO PREHRANA - OBITELJI

* Potpore se dodjeljuju Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Hrvatska za djecu", dok isplata dodijeljenih iznosa može u cijelosti ili djelomično biti izvršena i u sljedećoj godini.
**

Iznos potpore odnosi se na iznos dodijeljen Odlukom Upravnog odbora "Zaklade" u 2016. godini, a koji iznos, iz objektivnih razloga, može ponekad biti isplaćen i u manjem iznosu od
dodijeljenog. Također iz objektivnih razloga, može doći i do neisplate pojedine UO odlukom dodijeljene potpore.
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