Temeljem članka 178. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12.),
članka 30. točka 18. i članka 45. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na 26. sjednici 10. srpnja 2012. godine

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb
Osječko-baranjske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije (u daljnjem
tekstu: Savjet).
Članak 2.
Savjet se osniva u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava,
obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu:
Županija).
Članak 3.
-

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 2. zadaće Savjeta su:
praćenje i analiza socijalne slike Županije,
predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje
socijalnih usluga,
predlaganje mjera za poboljšanje dostupnosti socijalnih usluga,
predlaganje mjera za poboljšanje strukture stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi,
davanje inicijative za dopunu ili izmjenu mreže socijalnih usluga za područje Županije,
predlaganje socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi za područje Županije i jedinica
lokalne samouprave,
obavljanje i drugih poslova u svrhu ostvarivanja ciljeva Županije u području socijalne skrbi.
Članak 4.

Savjet ima predsjednika i 14 članova koje imenuje Skupština Županije, a čine ga predstavnici
Županije iz reda vijećnika Skupštine, predstavnici jedinica lokalne samouprave, centara za socijalnu
skrb, domova socijalne skrbi, centara za pomoć i njegu, korisnika, vjerskih zajednica te drugih pravnih
i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva,
zapošljavanja i drugih djelatnosti važnih za socijalno uključivanje korisnika, strukovnih komora i
udruga, udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi te sindikata i poslodavaca u socijalnoj
skrbi.
Članak 5.
Mandat članova Savjeta traje četiri godine i vezan je uz trajanje mandata Skupštine Županije.

Članak 6.
Članovi Savjeta primaju naknadu za svoj rad u visini utvrđenoj za članove radnih tijela
Skupštine Županije.
Članak 7.
Stručne i administrativne poslove za Savjet će obavljati upravno tijelo Županije nadležno za
poslove socijalne skrbi.
Članak 8.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške
i ženske osobe.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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