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Dragi članovi i prijatelji Udruge, 

pred Vama je još jedan Bilten u kojem ćemo se potruditi ponuditi Vam što zanimljiviji 

sadržaj. 

U prethodnom mjesecu,  u Udruzi je bio organiziran „Bal pod maskama“ gdje su naši 

dragi članovi prezentirali svoje umijeće u vidu prekrasnih maski kojima su se 

transformirali u razne uloge. U mjesecu ožujku, točnije 07. ožujka 2019. u Udruzi je 

organizirano predavanje na temu "Prava i povlastice iz sustava socijalne skrbi za osobe 

s invaliditetom". Predavanje su održali stručni djelatnici Centra za socijalnu skrb 

Samobor, gospođa Mila Barun, socijalna radnica  i ravnateljica Centra za socijalnu skrb 

gospođa Nataša Koražija. Ovim im se putem zahvaljujemo na vremenu i informacijama 

koje su podijelile s našim članovima. 

Predavanju se odazvao velik broj zainteresiranih članova koji su imali priliku postaviti 

pitanja te dobiti stručne odgovore. U Udruzi osoba s invaliditetom Samobor možete 

podići zahtjeve i obrasce koji Vam osiguravaju određena prava koja možete ostvariti 

putem Centra za socijalnu skrb Samobor.  U Udruzi možete podići sljedeće zahtjeve: 

 Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu 

 Zahtjev za ostvarivanje prava djeteta s poteškoćama u razvoju 

 Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu 

 Zahtjev za jednokratnu naknadu 

 Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu te  

 Zahtjev za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja.  

Postupak jednokratne financijske pomoći ostvaruje se putem zahtjeva kojeg možete 

podići u Udruzi osoba s invaliditetom Samobor te na web stranicama Centra. Zahtjev 

procjenjuje nadležno tijelo. Radi se o nepovoljnim prilikama, odnosno osoba može 

dobiti jednokratnu pomoć neovisno o prihodima. Osoba se upućuje na grad ili općinu u 

kojoj živi. 

 

 



 

Za prava iz spektra socijalnih prava molimo da se obratite na adresu Centra za 

socijalnu skrb Samobor - Zagorska 1.                                                                                                                                                               

 

Na slici (stoji) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor gđa. Nataša Koražija 

 

 



 

Ovim putem obavještavamo umirovljenike, osobe s invaliditetom i nezaposlene hrvatske 

branitelje iz Domovinskog rata s prebivalištem na području grada Samobora, koji imaju 

mirovinska i druga primanja do 2.000,00 kuna, kako pravo na isplatu uskrsnice 

ostvaruju svi oni koji su već ranije predali dokumentaciju za isplatu božićnice, a i dalje 

udovoljavaju propisanim kriterijima. Oni koji nisu predali dokumentaciju za isplatu 

božićnica, mogu predati ispunjeni Obrazac za prijavu u evidenciju u terminu od 1. do 

22. ožujka 2019. godine.  Obrazac se predaje na porti Gradske uprave (Trg kralja 

Tomislava 5, 10 430 Samobor), a osim na porti može se preuzeti i na www.samobor.hr.  

Uz popunjeni obrazac obavezno je priložiti sljedeće: 

 presliku važeće osobne iskaznice,  

 odrezak mirovine za siječanj ili veljaču 2019. godine (odnosi se na 

umirovljenike),  

 potvrdu o visini dohotka i primitaka za siječanj ili veljaču 2019. godine (odnosi se 

na osobe s invaliditetom i na nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog 

rata) 

 presliku rješenja kojim se dokazuje kako je osobi utvrđeno postojanje ukupno 

priznatog invaliditeta od 80% na više, 

 presliku rješenja/potvrde kojim se potvrđuje kako osoba ima status hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata s minimalno 100 dana sudjelovanja u borbenom 

sektoru.  

Isplata uskrsnica vršit će se u poslovnici FINE u Samoboru, u razdoblju od 29. ožujka 

do 20. travnja 2019. godine. Molimo na pridržavanje navedenih rokova jer njihovim 

istekom prestaje mogućnost kasnije prijave i samim time pravo na isplatu potpore 

kojom našim građanima želimo uljepšati predstojeće uskrsne blagdane. Sve dodatne 

informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora 

na broj telefona: 01 3378 132. 



Prema navodima Grada, ukupna primanja ne smiju prelaziti 2.000,00 kuna, pod 

primanja se ubrajaju: 

 mirovine 

 osobne invalidnine 

 zajamčena minimalna naknada 

 naknada za troškove stanovanja 

 naknada za nezaposlene hrvatske branitelje 

Iznos uskrsnice ovisi o primanjima i socijalnom statusu, a iznosi 200,00, 300,00 ili 500,00 

kuna. 

Ako su primanja od 0,00kn do 1.000,00kn iznos uskrsnice je 500,00kn 

Ako su primanja od 1.000,01kn do 1.500,00kn iznos uskrsnice je 300,00kn 

Ako su primanja od 1.500,01kn do 2.000,00kn iznos uskrsnice je 200,00kn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[OBAVIJESTI O PREDAVANJIMA, RADIONICAMA I 

DOGAĐANJIMA U OŽUJKU, TRAVNJU I SVIBNJU 2019.] 

 27.03.2019. gospođa  Mirna Subota iz Ottobock-a održat će predavanje na temu 

Pravilnika za ortopedska pomagala. Radionica će se održati u prostorima 

Udruge, a točno vrijeme biti će objavljeno naknadno na stranicama Facebooka i 

Web-u Udruge. 

 4.04.2019. Anita Mraović Kordić, naša članica i nutricionistkinja održati će 

radionicu i prezentaciju kuhanja zdrave hrane. Radionica će se održati u 

prostorima Udruge od 15.00 sati. 

 Obavještavamo članove da će tokom ožujka ili travnja (točan termin će biti na 

Facebook stranici Udruge) započeti kartanje bele, slobodno nam se pridružite i 

predbilježite se. 

 Od 25.ožujka 2019. godine izložba Likovne radionice gostuje u knjižnici Grada 

Samobora na adresi: Ulica Miroslava Krleže 9, Samobor. 

 2. 04.2019. godine održati će se Uskršnja radionica s UIR-om Zagreb. Radionica 

će biti između 12.00 – 14.oo sati. Svi zainteresirani za sudjelovanje neka se jave u 

ured Udruge osoba s invaliditetom Samobor. 

 11. 05.2019. održati će se  6. Memorijal Marije Topić (obavijest u nastavku 

Biltena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[OBAVIJEST O PRAVIMA] 

 



[ESF – ELEMENTI VIDLJIVOSTI] 

U sklopu programa Europski socijalni fond, Udruga osoba s invaliditetom kao dio 

projekta dužna je prikazati elemente vidljivosti. 

Hvala našim damama (i predsjedniku Udruge  naravno) koje surađuju s Udrugom 

osoba s invaliditetom Samobor na prezentaciji elemenata vidljivosti. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



[INFORMACIJE O DOGAĐANJIMA U GRADU SAMOBORU] 

 

 



 

 

 

 



[INFORMACIJE O DOGAĐANJIMA U GRADU SVETOJ NEDELJI] 

 

 

 

 

 



Naša draga članica Nevenka Grganić kao što većina zna piše pjesme, dašak 

istih donosimo u nastavku... 

 

 

 

 



 

 

 

 


