Izvadak iz Odluke o dodjeli potpora u svrhu provedbe samostalnog projekta
Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Ljeto u HR za mene"
(KLASA: 023-04/18-01/05, URBROJ: ZHZD/01-18-02 od 15. ožujka 2018. godine)
(u daljnjem tekstu: Odluka)

XI.
Upravni odbor Zaklade osniva tročlano Povjerenstvo za dodjelu potpora u svrhu provedbe
samostalnog projekta Zaklade pod nazivom „I ja putujem“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo se osniva u svrhu cjelokupne obrade zaprimljenih prijava za dodjelu potpora u svrhu
provedbe Projekta, sve sukladno utvrđenjima iz ove Odluke.
Članove Povjerenstva čine zaposlenici Zaklade, u sastavu koje će, odmah po stupanju na snagu
ove Odluke, posebnim zapisnikom potvrditi upravitelj Zaklade.
Pojašnjenja radi, a podložno tome da su ispunjeni svi preduvjeti iz točke VII. ove Odluke,
Povjerenstvo će donijeti ocjenu o najboljim pismima na temu Mom djetetu / Mojoj djeci koja su
najviše u skladu sa svrhom Zaklade propisane člankom 4. Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu"
(NN 82/15), uvažavajući pritom raspoloživost osiguranih smještajnih kapaciteta u odnosu na broj
članova kućanstva obitelji, udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta na kojima se organiziraju
ljetovanja/praznici, zastupljenost obitelji iz svih dijelova Republike Hrvatske te ostale specifične
okolnosti obitelji koje mogu biti od značajnog utjecaja na donošenje konačne odluke o odabiru. U
slučaju postojanja nejasnoća u svezi pojedinih okolnosti konkretne obitelji čiju
prijavu/dokumentaciju razmatra, Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokaznu dokumentaciju,
kao i mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb radi davanja izvješća/mišljenja o obiteljskim i
materijalnim prilikama pojedine obitelji; odnosno izvješće/mišljenje može biti zatraženo i dano
elektroničkim putem, faksom te, u iznimnim slučajevima, i usmeno putem telefona, u kojem
slučaju je Povjerenstvo dužno sačiniti službenu bilješku u svezi informacija prikupljenih
telefonskim putem.
O svom radu Povjerenstvo je dužno sastaviti izvješće koje potpisuju i za koje zajednički
odgovaraju svi članovi Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Izvješće). Odnosno Izvješće mora
sadržavati najmanje (i) popis svih korisnika koji su se prijavili na Projekt, (ii) popis obitelji koje su,
po ocjeni Povjerenstva, dostavile najbolja pisma na zadanu temu, (iii) popis obitelji koje su
ostvarile pravo na organizirano ljetovanje/praznike / korisnici Projekta, (iv) ocjenu opravdanosti
dodjele Zakladne potpore za svaku od obitelji koja je ostvarila pravo na organizirano
ljetovanje/praznike. Izvješće je Povjerenstvo dužno dostaviti Upravitelju Zaklade, a on na prvoj
sljedećoj sjednici Upravnom odboru Zaklade, po završetku obrade i ocjene svih zaprimljenih
prijava za dodjelu potpora u okviru Projekta.
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Ispunjenjem svrhe radi koje je Povjerenstvo osnovano, isto će se smatrati automatski
raspuštenim, nastup koje činjenice raspuštanja će potvrditi upravitelj Zaklade posebnom
bilješkom o istom.
--Napomena:
Sukladno točki XVI. Odluke, ista je stupila na snagu danom potpisa predsjednice Upravnog
odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“, odnosno dana 15. ožujka 2018. godine.
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