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R.BR.
1.

PITANJE
U Pozivu se navodi kako su stručnjaci koji rade
s mladima ciljna skupina Poziva. Dalje se
objašnjava kako se ''stručnjaci koji rade s
mladima'' odnosi na stručnjake koji rade s
mladima, odnosno osobe koje na plaćenoj ili
volonterskoj osnovi facilitiraju i podržavaju
osobni, društveni i obrazovni razvoj mladih
osoba što znači da stručnjaci koji rade s
mladima mogu biti i volonteri. U Grupi
aktivnosti 3 unutar Skupine 1 navedeno je kako
je jedna od obaveznih aktivnosti ''jačanje
kapaciteta voditelja i ostalih zaposlenika info
centara'' što bi značilo da kroz ovu aktivnost ne
bismo mogli jačati kapacitete volontera info
centra za mlade, iako se nalaze unutar ciljne
skupine. Molimo vas za pojašnjenje zašto se
kroz navedenu aktivnost ne mogu jačati
kapaciteti volontera info centra.

ODGOVOR
U okviru ovog Poziva planirano je
jačanje kapaciteta samo za voditelje i
ostale zaposlenike info centara.

2.

U dijelu Poziva koji se odnosi na troškove kod
poglavlja 4.1.1 Prihvatljivi izdaci se navodi kako
su prihvatljivi troškovi službenih putovanja u
zemlji i inozemstvu za zaposlene na projektu te
se dalje navodi kako se to odnosi na troškove
smještaja i troškove dnevnica. Molimo vas
pojašnjenje zašto se ovdje ne navode troškovi
prijevoza.

Troškovi prijevoza za službena
putovanja spadali bi u ostale izravne
troškove povezane s radom osoblja
zaposlenog na projektu.

3.

U statutu naše udruge koji je usklađen
odredbama Zakona o udrugama (NN 74/2014)
kao ciljnu skupinu imamo navedene mlade, dok
smo djelatnosti definirali prema ponuđenim
kategorijama koje su bile navedene te u
Statutu imamo navedene sljedeće djelatnosti:

Svi troškovi koji su izravno povezani s
provedbom projektnih aktivnosti,
u ovom slučaju prijevoz zaposlenih na
projektu u svrhu odlaska na
službena putovanja čija je svrha
provedba
projektnih
aktivnosti,
smatraju se
ostalim
izravnim
troškovima.
Sukladno Uputama za prijavitelje,
poglavlje 2.2.1 Prihvatljivi Prijavitelji,
prihvatljivi prijavitelj je, između
ostalih, udruga koja u svojem
temeljnom aktu ima definirano da je
ciljno i prema djelatnostima
opredijeljena za rad s mladima i za
mlade i koja je na zadnji dan roka za
dostavu prijava

- omogućiti zajednički nastup članova pred
tijelima centralne i lokalne vlasti, te drugim
institucijama
- surađivati s predškolskim, školskim i drugim
ustanovama koje skrbe o djeci i obitelji
- organizirati seminare i javna predavanja
- pružati djeci i roditeljima socijalne usluge (
informiranje
savjetovanje,
održavanje
predavanja, radionica i edukacija )
- pokretati inicijative u području socijalne
zaštite i obrazovanja
- prikupljati i raspodjeljivati humanitarnu
pomoć, sukladno Zakonu
- surađivati s domaćim i inozemnim
organizacijama
- promicati donatorstva i sponzorstva
- obavljati i druge dopuštene djelatnosti
- predlaganje mjera i provođenje programa iz
područja zaštite ljudskih prava
- organiziranje savjetovanja i edukativnih
radionica za djecu i mlade s posebnim
potrebama.
Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima
su:
- Obrazovanje, znanost i istraživanje:
- Ljudska prava
- Socijalna djelatnost
- Zaštita zdravlja
- Demokratska politička kultura
- Međunarodna suradnja
Naše pitanje je da li zadovoljavamo kriterij:
udruga koja u svojem temeljnom aktu ili
pripadajućem registru ima definirano da je
ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za
rad s mladima i za mlade?

najmanje jednu godinu upisana u
Registar udruga i djeluje najmanje
jednu godinu.
Iz podataka registra koji su navedeni u
pitanju Vaša organizacija bi zadovoljila
bi točku 1. Poglavlja 2.2.1. Naravno za
ispunjenje svih uvjeta prihvatljivosti
prijavitelja potrebno je udovoljiti i
točkama 2.-6. istog poglavlja.

