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Krapina, 20. studenoga 2012.
O.D. ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA
PREDMET: Društvo Naša djeca Zabok, Matije Gupca 53, Zabok,
zamolba za financijsku pomoć u provođenju Akcije
«Za osmijeh djeteta u bolnici»,
- prijedlog zaključka
Društvo Naša djeca Zabok, Matije Gupca 53, Zabok, podnijelo je ovom Upravnom odjelu
zamolbu za financijsku pomoć u provođenju Akcije «Za osmjeh djeteta u bolnici», koju Društvo i
Odjel za pedijatriju Opće bolnice Zabok provode s ciljem promicanja i primjene humanizacije
bolničkog liječenja djece.
U provedbi Akcije Društvo organizira pedagoške i kulturno zabavne sadržaje za djecu u
bolnici, oprema i uređuje bolnički prostor didaktičkim igračkama, slikovnicama i drugim materijalom
za stvaranje stvaralačke i kreativne aktivnosti, oslikava prostor Odjela, organizira priredbe za
hospitaliziranu djecu, te provodi edukaciju volontera za rad s djecom na odjelu Bolnice. Kao rezultat
svih navedenih aktivnosti, krajem 2011. godine Odjel pedijatrije OB Zabok postao je Odjel za
pedijatriju Opće bolnice Zabok-prijatelj djece.
Kako bi i dalje uspješno provodilo aktivnosti Akcije «Za osmjeh djeteta u bolnici» Društvo
Naša djeca Zabok moli da mu se odobri financijska sredstva za provedbu istih.
Slijedom navedenog, predlaže se o.d. župana – zamjenici župana da donese slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se Društvu Naša djeca Zabok, Matije Gupca 53, Zabok, financijska sredstva u
iznosu od 10.000,00 kn za provođenje Akcije «Za osmjeh djeteta u bolnici».
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka doznačiti će se na žiro račun Društva, broj: 2360000 –
1101372100, otvoren kod Zagrebačke banke.
3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1. ovog Zaključka
iz Proračuna, pozicija R 0419.
S poštovanjem,
PROČELNICA
Zorica Franjčec-Capar, dipl. iur.
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Krapina, 20. studenog 2012.
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), o.d.
župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije donosi slijedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Odobrava se Društvu Naša djeca Zabok, Matije Gupca 53, Zabok, financijska
sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za provođenje Akcije «Za osmjeh djeteta u bolnici.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka doznačiti će se na žiro račun Društva, broj:
2360000 – 1101372100, otvoren kod Zagrebačke banke.
3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1.
ovog Zaključka iz Proračuna, pozicija R 0419.

O. D. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak

Dostaviti:
1. Društvo Naša djeca Zabok, Matije Gupca 53, 49 210 ZABOK,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
3. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
4. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, za zbirku isprava,
5. Pismohrana.

