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„DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
– PODRUČNI OBJEKT
U MARČELJIMA
(REKONSTRUKCIJA OBJEKTA)“

Nositelj:
Općina Viškovo
Trajanje projekta:
24 mjeseca - srpanj 2020. – srpanj 2022.
Ukupna vrijednost projekta:
6.786.471,07 kn
Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstva iz EU:
3.659.040,00 kn od čega EU osigurava 85%, a RH 15%
Projekt se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj;
O projektu: Realizacijom projekta postojeća nedovršena zgrada obnovljena je za
potrebe dječjeg vrtića za dvije vrtićke skupine i smještaj 50-ak djece. Osim toga,
projektom je realizirano i opremanje vrtića kao i uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta, sve u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Osim ograđenih
vanjskih prostora dvorišta na kojima su postavljena različita moderna igrala prilagođena uzrastu, na prvoj etaži djeci će na raspolaganju biti velika prostrana terasa na kojoj će mališani moći uživati kada vremenske prilike ne budu povoljne za
boravak u dvorištu. Zgrada novog vrtića je energetski učinkovita čime će se trošak energenata svesti na najmanju moguću mjeru. Također, u sklopu ovog projekta dodatno će se zaposliti odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/
ica i sl. Lokacija objekta u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih
sadržaja iz središnjeg naselja Viškovo čime se osigurava bolji životni standard i
ravnomjerniji razvoj cijelog područja Općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje gužvi u centru.
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„ZNANJEM
DO POSLA“

Nositelj: Općina Viškovo
Partneri: Grad Bakar i Općina Skrad
Trajanje projekta: 24 mjeseca (rujan 2018. – rujan 2020.)
Projekt se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Ukupna vrijednost projekta: 1.030.775,60 kn
Web stranica: https://znanjem-do-posla.opcina-viskovo.hr/
O projektu: Općina Viškovo u partnerstvu s Gradom Bakrom i Općinom Skrad
provela je projekt „Znanjem do posla“. Projekt je bio usmjeren na dugotrajno
nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade te unaprjeđenje
njihovih znanja i vještina putem provedbe verificiranih programa obrazovanja
odraslih radi lakšeg zapošljavanja poput programa osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom. U Viškovu, Skradu i Bakru 20-ak dugotrajno nezaposlenih osoba pohađalo je edukacije općih i komunikacijskih vještina, upoznalo se
s osnovama upravljanja novcem, poduzetništvom te organizacijskim vještinama.
Na radionicama „Znanjem do posla“ polaznici su mogli naučiti kako pokrenuti
poduzetnički pothvat, kako financirati neke aktivnosti, kome se obratiti za pomoć ili gdje tražiti sredstva odnosno financijske potpore.
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„LO.PA.Z. PLUS“

Nositelj: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
Partner: Centar Tehničke kulture Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka, HGK
– Županijska komora Rijeka, HOK – Obrtnička komora PGŽ, HZZ – Regionalni
ured Rijeka, Općina Viškovo;
Trajanje projekta: 30 mjeseci (svibanj 2018. – studeni 2020.)
Projekt se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000,00 kn
O projektu: Provedbom projekta povećana je zapošljivost ranjivih skupina na tržištu
rada kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. Projekt je bio usmjeren na nezaposlene i dugotrajne nezaposlene osobe i predstavnike i zaposlenike članica Lokalnog
partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije. U sklopu projekta održane
su edukacije za nezaposlene osobe – Produkcija u kulturi, EBC*L- B razine, Korištenje
računala, Javna nabava, 3D modeliranje, Skeniranje i print, Izrada i provedba EU projekata i NVO, Kako do kupca, Poslovanje u digitalno doba, sustavno poduzetništvo. Za
zaposlenike i predstavnike članica LPZ-a PGŽ održane su sljedeće edukacije: Napredni
Excel, Izrada i provedba EU projekata i NVO, Psihološki aspekti uspješnosti karijere,
Kreiranje sadržaja Internet stranica, CANVAS, Sustavno poduzetništvo.
U edukacije projekta bilo je uključeno 165 nezaposlenih osoba, od čega je još za
trajanja projekta njih 89 pokrenulo vlastito poslovanje, a 55 osoba se zaposlilo.
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„VIŠKOVO
RECIKLIRA“

Nositelj: Općina Viškovo
Trajanje projekta: lipanj 2018. - srpanj 2020.
Projekt se 85% financira iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija te 15% iz Proračuna Općine Viškovo.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 496.169,26 kn;
Odobrena bespovratna sredstva: 421.743,85 kn;
O projektu: Temeljem projekta „Viškovo reciklira“ osigurana su sredstva za
provedbu niza edukativno-informativnih aktivnosti temeljem kojih se željelo
izgraditi svijest stanovnika i gospodarstvenika općine Viškovo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta što će u konačnici rezultirati smanjenjem
količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedene su radionice za djecu,
edukatore i umirovljenike, izrađene su edukativne bojanke i didaktičke igračke
za djecu, obilježeni su datumi vezani za zaštitu okoliša, tiskani su letci, brošure,
vodiči, plakati te emitirane radijske i TV reklame i emisije posvećene održivom
gospodarenju otpadom.
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„IZGRADNJA CESTE SPOJ
SA SPOJNOM CESTOM
BRNASI-DOVIČIĆI”

Nositelj:
Općina Viškovo;
Trajanje projekta:
studeni 2018. - studeni 2019. godine
Ukupna vrijednost projekta:
2.144.742,21 kn
Isplaćeni iznos potpore za prihvatljive troškove: 1.869.445,35 kn
Projekt se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
O projektu: Ovim projektom izvedena je rekonstrukcija postojeće nerazvrstane
ceste na način da se izgradila cesta dužine 237,84 m zajedno s kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom
signalizacijom te DTK mrežom. Navedena cesta važna je radi realizacije kapitalnih projekata Općine Viškovo – Kuće halubajskega zvončara i sportske dvorane.
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„POVEŽIMO SE BAŠTINOM“
– IZGRADNJA I OPREMANJE KUĆE
HALUBAJSKEGA ZVONČARA

Nositelj: Grad Rijeka
Partneri: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina
Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina
Viškovo, Turistička zajednica Grada Rijeke;
Trajanje projekta: prosinac 2018. – prosinac 2022.
Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Ukupna vrijednost projekta Općine Viškovo „Izgradnja i opremanje Kuće
halubajskega zvončara“: 36.905.000,00 kn
Iznos EU sufinanciranje projekta Općine Viškovo „Izgradnja i opremanje Kuće
halubajskega zvončara“: 7.826.428,96 kn
O projektu: Za Općinu Viškovo od neizmjerne je važnosti postojanje i tradicija Halubajskih zvončara. Ministarstvo kulture 2007. g. proglasilo je Halubajske
zvončare nematerijalnim kulturnim dobrom, a 2009. godine na UNESCO-ovu listu uvršten je „Godišnji pokladni ophod zvončara s područja Kastavštine.“ „Kuća
halubajskega zvončara“ predstavlja značajan i strateški projekt temeljem kojeg će
se očuvati i popularizirati kulturna baština Viškova i tradicija zvončara. Projekt
predviđa uspostavu Kuće halubajskega zvončara koji podrazumijeva izgradnju i
opremanje građevine za smještaj postava i uspostavu prostorno-funkcionalnih
jedinica. Kuća zvončara imat će višestruku namjenu: izložbeno/prezentacijski
dio sa stalnim postavom etnografske zbirke zvončara, edukacijske radionice, program zabave i doživljaja, suvenirnicu i ugostiteljski prostor.

IZGRADNJA I OPREMANJE KUĆE
HALUBAJSKEGA ZVONČARA
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RADNA ZONA
MARIŠĆINA K-2
U OPĆINI VIŠKOVO

Nositelj: Općina Viškovo;
Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci (siječanj 2019. – studeni 2022. godine);
Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 20.566.464,60 kn;
Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 15.154.628,60 kn;
Odobrena bespovratna sredstva: 11.987.311,22 kn;
Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
O projektu: Projekt obuhvaća izgradnju 1. i 2. faze nerazvrstane ceste (prometnica GMU 1) s pripadajućom infrastrukturom (vodovodna instalacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska mreža, koridor plina i niskonaponska
električna instalacija) i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2. Na kraju prometnice
predviđeno je okretište uz koju je formirana manja parkirna površina na kojoj
su organizirana 6 parkirnih mjesta za osobna vozila, 1 parkirno mjesto za osobe
sa smanjenom pokretljivošću i 2 parkirna mjesta za sustav punionice elektromotornih vozila s fotonaponskim sustavom. Površina zahvata koji uključuje dio
prometnice GMU 1 i platoe iznosi cca 26.199,00 m2. U projekt su uključeni i ostali
prateći troškovi – stručni nadzor, koordinator, revizija projekta, promidžba i vidljivost, geodetske usluge itd.
RADNA ZONA
MARIŠĆINA K-2
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„RUKE POMAŽU“
(ZAŽELI – PROGRAM
ZAPOŠLJAVANJA ŽENA)

Nositelj: Općina Viškovo
Partner: Općina Klana, obvezni partneri: HZZ, Regionalni ured Rijeka i Centar
za socijalnu skrb Rijeka
Trajanje projekta: 30 mjeseci (siječanj 2019. – srpanj 2021.)
Projekt se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Ukupna vrijednost projekta: 2.715.572,50 kn.
Web stranica: https://ruke-pomazu.opcina-viskovo.hr/
O projektu: Temeljem projekta „Ruke pomažu“ Općina Viškovo i Općina Klana
zaposlile su na radno mjesto gerontodomaćica ukupno 15 dugotrajno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a na 24 mjeseca. Općina Viškovo zaposlila
je 6 gerontodomaćica koje pružaju pomoć i podršku 26 korisnika dok je Općina
Klana zaposlila 9 gerontodomaćica koje pomažu 38 korisnika. U projekt su kao
korisnici uključene starije i nemoćne osobe kojima gerontodomaćice pružaju pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, pomažu im pri oblačenju i svlačenju, brinu o higijeni, socijalnoj integraciji,
pomažu im u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružaju im podršku kroz razgovore i druženje
te time doprinose kvaliteti njihovih života.
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„DOSTOJANSTVENA STAROST
U VLASTITOM DOMU –
SOCIJALNE USLUGE URBANE
AGLOMERACIJE RIJEKA“

Nositelj: Hrvatski Crveni križ - gradsko društvo Crvenog križa Opatija
Partner: Općina Viškovo;
Trajanje projekta: 24 mjeseca (travanj 2021. – travanj 2023.)
Predviđeno je 100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Ukupna vrijednost projekta: 1.987.142,26 kn;
O projektu: Projektom se želi unaprijediti kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba treće životne dobi i osoba s invaliditetom kroz programe - Pomoć u kući te
Posudionica medicinske opreme i pomagala na području Urbane aglomeracije
Rijeka uključujući i Općinu Viškovo. Crveni križ Opatija planira zapošljavanje gerontodomaćica koje će pružati pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama i
osobama s invaliditetom u vidu uređenja kućnog prostora, nabavke namirnica,
pomoći u higijenskim potrebama, pripreme obroka, pomoći u obavljanju nekih
za život važnih zadaća. Predviđena je i nabavka medicinske opreme i pomagala
(kreveta, anatomskih madraca, invalidskih kolica i hodalica i sl.) te vozila, ali i
zapošljavanje skladištara koji će biti zadužen za razvoženje i montažu opreme u
domove potencijalnih korisnika.
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„OD PREVENCIJE
DO ZDRAVLJA“

Nositelj: Općina Viškovo
Partner: Općina Lopar
Trajanje projekta: 18 mjeseci ( listopad 2019. – svibanj 2021.)
Projekt se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Ukupna vrijednost projekta: 496.914,53 kn
Web stranica: https://od-prevencije-do-zdravlja.opcina-viskovo.hr/
O projektu: Temeljem ovog projekta Općina Viškovo povećava znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti raka pluća kroz organizaciju medijske kampanju protiv pušenja te održavanje edukacija/seminara čiji je fokus prevencija stresa,
poticanje kretanja i zdrava prehrana. U fokusu su ciljane skupine: mlađi od 25 godina,
stariji od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima se pružaju edukacija, pomoć i
motivacija radi daljnjeg pravilnog postupanja u primjeni zdravih životnih navika u
svakodnevnom životu. Do sada je održan jedan Tjedan zdravlja u općini Viškovo (rujan 2020. god.) te jedan u općini Lopar (listopad 2020. god). Provedena je i medijska
kampanja protiv pušenja. Na tjednima zdravlja mještanima općina Viškovo i Lopar
ponuđen je bogat program – edukativni seminari, mogućnost obavljanja pregleda –
besplatne spirometrije u Specijalnoj bolnici Medico, savjetovanje pulmologa, radionica
posvećena emitivnoj higijene i zdravom životu (MINDFULNESS – NAM), kreativne radionice te grupno vježbanje i nordijsko hodanje.
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„PODRŠKA DJECI S TEŠKOĆAMA
U RAZVOJU, PROBLEMIMA U
PONAŠANJU TE DJECI SLABIJEG
SOCIJALNO – EKONOMSKOG
STATUSA – ZA SRETNIJE
DJETINJSTVO“

Nositelj: Općina Viškovo
Partneri: Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica Kostrena;
Trajanje projekta: 24 mjeseca (veljača 2021. – veljača 2023.)
Projekt se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Ukupna vrijednost projekta: 2.469.954,58 kn;
O projektu: Cilj projekta su rehabilitacijski tretmani i uspostava mobilnog tima
za djecu s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djecu slabijeg socijalno-ekonomskog statusa kojima će se omogućiti uključivanje u sportske aktivnosti, formiranje kvalitetnog prostora za provođenje rehabilitacijskih tretmana
unutar kojeg će se urediti senzorna soba u sklopu Osnovne škole Sveti Matej
Viškovo, a pristup senzornoj sobi omogućit će se postavljanjem nadstrešnice i
rampe za osobe smanjene pokretljivosti. Formirat će se i mobilni tim u sastavu:
psiholog, socijalni pedagog i socijalni radnik dok će se za rehabilitacijske tretmane u sklopu senzorne sobe i kabineta angažirati defektolog, logoped i psiholog.
Didaktička oprema nabavit će se i za područje Kastva te Kostrene. Projekt će imati i svoj sportsko-rekreacijski segment jer će se angažirati treneri za organizaciju
atletske škole i škole trčanja. Dodatna vrijednost projekta jest njegov inkluzivan
pristup jer će se sportskim aktivnostima omogućiti djeci s teškoćama u razvoju i
djeci urednog razvoja da se zajednički uključe u sportske aktivnosti.
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„UREĐENJE DJEČJEG
IGRALIŠTA U VRTAČAMA“

Nositelj: Općina Viškovo
Trajanje projekta: siječanj 2021. do lipanj 2021.
Ukupna vrijednost projekta: 434.404,38 kn;
Iznos odobrene potpore: 347.523,50 kn;
Fond iz kojeg se sufinancira projekt: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
O projektu: Realizacijom projekta postojeći neuređeni teren u ulici Vrtače uredit će se za potrebe dječjeg igrališta. Površina obuhvata koja je namijenjena za
uređenje dječjeg igrališta iznosi oko 1.500m2. Temeljem ovog projekta predviđena
je postava sprava za igru za djecu. Oko sprava postavit će se apsorbirajuća podloga
te komunalna oprema - klupe, koševi za smeće i rasvjetna tijela. Uz dječje igralište
će se urediti parkiralište za posjetitelje parka. Realizacija projekta je u tijeku.
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„IZRADA II. IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA
OPĆINE VIŠKOVO”

Nositelj: Općina Viškovo;
Trajanje projekta: veljača 2019. - listopad 2020. godine
Ukupna vrijednost projekta: 195.000,00 kn;
Isplaćeni iznos potpore: 195.000,00 kn;
Projekt je sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj;
O projektu: Izrađene su cjelovite izmjene Prostornog plana uređenja Općine
Viškovo u skladu s Odlukom o izradi donesenoj na Općinskom vijeću.
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„NABAVA SPREMNIKA
ZA ODVOJENO
PRIKUPLJANJE OTPADA”

Nositelj: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2019. do završetka projektnih aktivnosti
Vrijednost projekta: Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU
sredstava, dok preostala sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave i Fond.
Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 370.631.802,09 kn.
Udio Općine Viškovo u prihvatljivim troškovima: 145.829,71 kn
Projekt se sufinancira iz Europskog kohezijskog fonda.
O projektu: U sklopu ovog projekta Općina Viškovo će nabaviti 2.639 spremnika, različitih zapremnina, za papir/karton te isto toliko spremnika za plastiku. Cilj projekta
je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
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„POSTROJENJE ZA
SORTIRANJE ODVOJENO
PRIKUPLJENOG OTPADA
(SORTIRNICA) U MIHAČEVOJ
DRAGI”

Nositelj: Grad Rijeka
Partneri: U projektu sufinanciranjem preostalog dijela sredstava do ukupne
vrijednosti projekta sudjeluju jedinice lokalne samouprave, osnivači KD
Čistoće, prema kriteriju procjene dosadašnjeg udjela pojedine jedinice lokalne
samouprave u ukupnoj količini otpada.
Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (veljača 2020. – veljača 2022.)
Ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta: 36.805.050,09 kn;
Odobrena bespovratna sredstva: 31.284.318,09 kuna (odnosno 85% iznosa
prihvatljivih troškova);
Procijenjeni udio Općine Viškovo u sufinanciranju vlastitog udjela (15%):
409.640,54 kn;
Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
O projektu: Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj dragi gradit će se na ukupnoj površini od 5 636 m2. Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike
50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada
koji ulazi u postrojenje. U sortirnici se planira izdvajanje sljedećih materijala: plastika, karton, papir, PET, MET, tekstil, staklo i metal. U hali sortirnice bit će smješteno
postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, a postrojenje za
vaganje služit će za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani
materijal pogodan za reciklažu. Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela koje bi proizvodile električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način
doprinosi ekološkom očuvanju okoliša i smanjuje troškove pogona.
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“POMOĆ I PODRŠKA STARIJIM
OSOBAMA KROZ RAZVOJ
IZVANINSTITUCIJSKIH
SOCIJALNIH USLUGA“

Nositelj: Udruga umirovljenika Viškovo
Partner: Općina Viškovo
Trajanje projekta: 24 mjeseca (projekt je u postupku ocjenjivanja)
Predviđeno je 100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Ukupna vrijednost projekta: 1.984.261,16 kn;
O projektu: U sklopu projekta predviđena je uspostava socijalna usluga – Pomoć
u kući usmjerena za osobe u dobi od 65 godina nadalje. Projekt predviđa uređenje
prostora Udruge umirovljenika Viškovo s ciljem stvaranja ugodnog i funkcionalnog prostora u kojem će se za ciljanu skupinu organizirati pravno savjetovanje te
psihosocijalna podrška te ostali zanimljivi kreativni, kulturni, edukacijski i rekreacijski sadržaji. Navedene aktivnosti će zasigurno doprinijeti prevenciji prerane
institucionalizacije ciljane skupine.
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„ZAJEDNO PROTIV
IZOLACIJE“

Nositelj: Centar za rehabilitaciju Rijeka
Partneri: Općina Viškovo i Centar za rehabilitaciju Mala Terezija
Trajanje projekta: 47 mjeseci; projekt je u postupku ocjenjivanja
Ukupna vrijednost projekta: 15.777.580,34 kn;
Ukupna vrijednost investicije Općine Viškovo je 6.507.208,49 kn.
Predviđeno je 100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
O projektu: Svrha projekta, ali ujedno i glavni cilj je unaprijeđenje socijalne infrastrukture na području Grada Rijeke, Općine Viškovo i Grada Vinkovaca kojim bi se pospješilo provođenje procesa deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije odraslih
osoba s invaliditetom – osoba s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama
te širenje mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške zajednici, a sve kako bi se
korisnicima omogućila potpuna participacija i aktivno sudjelovanje u životu zajednice na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima RH. Općina Viškovo planira izgraditi i opremiti novi objekt od približno 500 m2 BRP te urediti okućnica. Objekt će se
nalaziti u Marčeljima na predjelu Pogled. Sastojat će se od prizemlja predviđenog za
uslugu poludnevnog boravka te jednog kata predviđenog za organizirano stanovanje
6 odraslih osoba s intelektualnim oštećenjima i pridruženim smetnjama. Za potrebe
poludnevnog boravka nabavit će se šivaće mašine za održavanje kreativnih radionica,
a korisnici će se baviti i obradom ljekovitog bilja i drugih kultura, izradom sapuna i
sličnih proizvoda kako bi se pripadnicima ciljne skupine omogućio veći stupanj samostalnosti na način da će se raditi na jačanju njihove snalažljivosti, kognitivnih vještina
i radnoj sposobnosti.
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