OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI
Za definirane prioritetne skupine:
Obitelj
Mladi
Djeca
Stari i nemoćni
Palijativna skrb
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FOKUS GRUPA – OBITELJ
Uočeni problemi:
1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole za roditelje
2. Zdravstvene poteškoće članova obitelji
3. Nema programa socijalnog zapošljavanja za ranjive skupine

1. NEDOSTATAK SAVJETOVALIŠTA ZA OBITELJ I ŠKOLE ZA RODITELJE
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Promovirati i razvijati Info centar za obitelj u okviru Obiteljskog centra
Nositelji: Grad, Županija, Obiteljski centar

CILJ 2: Umrežiti postojeće savjetodavne usluge te osigurati razvoj kvalitete i kontinuitet
Nositelji: Grad, Obiteljski centar – CZSS, udruge

CILJ 3: Analizirati postojeće kapacitete i oformiti tim za provođenje redovite škole za roditelje
po osnovnim i srednjim školama
Nositelji: Grad, udruge

2. ZDRAVSTVENE POTEŠKOĆE ČLANOVA OBITELJI
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJA 1: Izraditi bazu udruga koje pružaju usluge obiteljima sa zdravstvenim poteškoćama
(prema vrstama usluga) i plan njihovog razvoja i održivosti
Nositelji: Grad Osijek

CILJ 2: Izraditi plan i osigurati sredstva za otvaranje dnevnog boravka za osobe s poteškoćama
Nositelji: Grad Osijek, Županija

CILJ 3: Definirati multidisciplinarni tim za pružanje usluge savjetodavno-psihološke pomoći
oboljelima i obiteljima oboljelih od raznih bolesti te osigurati financiranje usluge
Nositelji: Grad Osijek
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3. NEDOSTATAK PROGAMA SOCIJALNOG ZAPOŠLJAVANJA ZA RANJIVE SKUPINE
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Uspostaviti koordinaciju ključnih dionika za razvoj ideje socijalnog zapošljavanja i
razvoj društveno odgovornih poduzeća
Nositelji: Grad, Županija, udruge

CILJ 2: Izraditi program upravljanja neiskorištenim gradskim prostorom za poticanje
socijalnog zapošljavanja ranjivih skupina
Nositelji: Grad

CILJ 3: Izraditi plan zaštitnih i integriranih radionica za ranjive skupine
Nositelji: Grad i gradske tvrtke
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FOKUS GRUPA – MLADI
Uočeni problemi:
1. Manjak svijesti kod mladih o tržištu rada i tržišnoj ekonomiji
2. Manjak praktičnog obrazovanja, stjecanja prakse
3. Manjak participativnih sadržaja za mlade i savjetovališta za mlade

1. MANJAK SVIJESTI KOD MLADIH O TRŽIŠTU RADA I TRŽIŠNOJ EKONOMIJI
2. NEDOSTATAK PRAKTIČNOG OBRAZOVANJA, STJECANJA PRAKSE
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Planirati razvijanje sustava stjecanja prakse prilagođen potrebama tržišta rada
Nositelji: Grad, Županija, srednje škole, fakulteti, HGK, HUP, udruge

CILJ 2: Planirati sustav senzibilizacije i poticanja poslodavaca za upošljavanje mladih ranjivih
kategorija
Nositelji: Grad, Županija, HZZ, HGK, HUP, udruge

CILJ 3: Promovirati učenje praktičnih vještina i volontiranje u svim srednjim školama i
fakultetima
Nositelji: Grad, Županija, HZZ, HGK, HUP, udruge
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3. MANJAK PARTICIPATIVNIH SADRŽAJA ZA MLADE I SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Umrežiti sve dionike koji rade s mladima i osigurati kontinuitet razmjene informacija i
sadržaja za mlade, posebno za ranjive kategorije mladih
Nositelji: Grad, udruge

CILJ 2: Uspostaviti programe i mjesta za samoorganiziranje mladih (društveni centri ili klubovi
mladih po gradskim četvrtima)
Nositelji: Grad, udruge

CILJ 3: Osigurati savjetodavni i savjetovališni rad s mladima (u sklopu društvenih centara ili
klubova mladih) te njihovim roditeljima i skrbnicima (besplatno za korisnike)
Nositelji: Grad, udruge
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FOKUS GRUPA – DJECA
Uočeni problemi:
1. Nedovoljna inkluzija djece s poteškoćama
2. Manjak organiziranog sadržaja po školama za slobodno vrijeme djece – djeca sklonija
rizičnom ponašanju

1. INKLUZIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Analizirati postojeće kapacitete i programe za djecu s poteškoćama te umrežiti sve
dionike
Nositelji: Osječko vijeće

CILJ 2: Planirati provođenje sustavne edukacije roditelja, odgajatelja i nastavnika za rad s
djecom s poteškoćama
Nositelji: Mreža udruga, Obiteljski centar

CILJ 3: Oformiti stručni tim za procjenu djece s poteškoćama – razvijati ranu intervenciju
Nositelji: Županija, Grad

CILJ 4: Osigurati dovoljan broj stručnih djelatnika i asistenata u predškolskom i školskom
odgoju
Nositelji: Grad u koordinaciji s ministarstvima, vrtićima i osnovnim školama
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2. SLOBODNO VRIJEME DJECE
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Izraditi plan prelaska svih osnovnih škola na jednu (prijepodnevnu) smjenu i osigurati
sredstva za provedbu plana
Nositelji: Grad Osijek

CILJ 2: Objediniti informacije o postojećim preventivnim programima u osnovnim školama
(MUP, HZZJZ, OŠ, udruge, UNICEF,…) te osigurati koordinaciju, evaluaciju i kontinuitet
provedbe
Nositelji: Grad u suradnji s ostalim dionicima, Vijeće za prevenciju

CILJ 3: Osigurati financiranje savjetodavnog rada s djecom i roditeljima (besplatno za
korisnike), te nadzor i koordinaciju istog
Nositelji: Grad Osijek

CILJ 4: Uvoditi slobodne aktivnosti u osnovne škole (posebno preko ljeta) te osigurati
koordinaciju, evaluaciju i kontinuitet provedbe
Nositelji: Grad, osnovne škole, udruge
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FOKUS GRUPA – STARI I NEMOĆNI
Uočeni problemi:
1. Nedostatna briga za starije osobe koje nemaju kamo i nemaju obiteljsku podršku
2. Nedostatna briga za starije osobe sa zdravstvenim poteškoćama (bez obzira gdje su
korisnici smješteni)

1. NEDOSTATNA BRIGA ZA STARIJE OSOBE KOJE NEMAJU KAMO I NEMAJU OBITELJSKU
PODRŠKU
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Povezati udruge i volontere, izraditi plan razvoja usluga i osigurati razvojnu održivost
usluga (pomoć i njega u kući, dnevni boravci)
Nositelji: Grad, udruge

CILJ 2: Analizirati potrebe za smještajem i napraviti procjenu kvalitete postojećih usluga
smještaja korisnika (svi domovi na području grada i županije)
Nositelji: Grad, Županija

CILJ 3: Definirati prostor ili prostore na području grada za rad dnevnih boravaka za starije i
nemoćne te osigurati nadzor i kvalitetu razvoja usluge
Nositelji: Grad, Županija, udruge

CILJ 4: Osigurati vidljivije informiranje osoba treće životne dobi o postojećim uslugama (Glas
Slavonije, brošura, web stranica)
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2. NEDOSTATNA BRIGA ZA STARIJE OSOBE SA ZDRAVSTVENIM POTEŠKOĆAMA (BEZ
OBZIRA GDJE SU KORISNICI SMJEŠTENI)
DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Poticati liječnike primarne zdravstvene zaštite da donose odluke i nalažu zdravstvenu
njegu predviđenu postojećim pravilnicima i zakonima
Nositelji: Grad, HZZO, Zavod za javno zdravstvo

CILJ 2: Izraditi jedinstvenu bazu pružatelja usluga za starije i nemoćne (ustanove, udruge,
gerontodomaćice, njegovateljice, volonteri)
Nositelji: Grad, ustanove, udruge

CILJ 3: Uspostaviti uslugu savjetovanja za njegu starih i nemoćnih članova obitelji
Nositelji: Grad, ustanove, udruge

CILJ 4: Osigurati stručno usavršavanje za njegu starijih i nemoćnih – četiri puta godišnje
Nositelji: Grad, Županija
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FOKUS GRUPA - PALIJATIVNA SKRB
Uočeni problemi:
1. Neinformiranost javnosti o postojećim uslugama i pravima iz područja palijativne skrbi
2. Manjak povezanosti pružatelja usluga
3. Nema prostora za smještaj bolesnika

DEFINIRANI OPERATIVNI CILJEVI 2015.

CILJ 1: Izraditi registar palijativnih bolesnika
Nositelji: Grad, Županija, Zavod za javno zdravstvo u suradnji s liječnicima

CILJ 2: Umrežiti sve dionike iz područja palijativne skrbi i izraditi plan razvoja usluga
Nositelji: Grad, Županija, udruge

CILJ 3: Oformiti i educirati multidisciplinarne timove za pomoć oboljelima i njihovim obiteljima
Nositelji: Grad, Županija, udruge

CILJ 4: Povećati informiranost korisnika o postojećim pravima i uslugama iz područja
palijativne skrbi
Nositelji: Grad, Županija, udruge
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STRATEŠKE SMJERNICE ZA RAZVIJANJE SOCIJALNIH USLUGA GRADA OSIJEKA

DJECA
Opći cilj: Povećati obim i kvalitetu programa za djecu
Specifični cilj: Iskoristiti prostorne kapacitete vrtića i škola za organiziranje aktivnosti
slobodnog vremena djece
Specifični cilj: Unaprijediti inkluziju djece s poteškoćama u redovite programe odgojnoobrazovnih ustanova
Specifični cilj: Razvijati specijalizirane programe koje će odgovoriti na potrebe specifičnih
skupina djece (djeca slabog imovinskog stanja, djeca s poremećajem u ponašanju, djeca s
poteškoćama, darovita djeca)

MLADI
Opći cilj: Osigurati i podržati programe koji povećavaju kvalitetu života mladih na načelima
jednakih mogućnosti
Specifični cilj: Organizirati mrežu savjetodavnih usluga za mlade
Specifični cilj: Razvijati programe usvajanja praktičnih znanja i vještina potrebnih za veću
konkurentnost na tržištu rada

OBITELJ
Opći cilj: Podržati programe jačanja kvalitete obiteljskog života
Specifični cilj: Jačati usluge obiteljskog savjetovanja
Specifični cilj: Uvesti kontinuiranu uslugu edukacije za odgovorno roditeljstvo
Specifični cilj: Razvijati usluge podrške obiteljima sa zdravstvenim poteškoćama
Specifični cilj: Razvijati programe socijalnog zapošljavanja za ranjive skupine
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PALIJATIVNA SKRB
Opći cilj: Jačati programe palijativne skrbi i razvijati kapacitete za pružanje usluga palijativne
skrbi
Specifični cilj: povećati informiranost o postojećim pravima i uslugama iz područja palijativne
skrbi
Specifični cilj: razvijati uslugu smještaja oboljelih – hospicij

STARI I NEMOĆNI
Opći cilj: Širiti mrežu zdravstveno-socijalnih usluga za starije osobe
Specifični cilj: Uspostaviti usluge dnevnih/poludnevnih boravaka
Specifični cilj: Povećati dostupnost usluga pomoći i njege u kući
Specifični cilj: Uspostaviti usluge savjetovanja za osobe treće životne dobi
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