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GRADSKOM VIJEĆU GRADA LABINA 

Vijećnicima  - svima 

 

PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 

 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 17. redovnoj 

sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. rujna 2018. godine postavio slijedeće 

vijećničko pitanje: 

„Planira li Grad Labin otvoriti psihološko savjetovalište? 

Obrazloženje 

Na sjednici Skupštine Istarske županije održanoj 18. prosinca 2017.  donesen je 

Operativni plan aktivnosti  Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije u kojem 

su planirane  i  aktivnosti:  

-  ''Osnaživanje  profesionalnih resursa istarskih savjetovališta putem organiziranih  

edukacija i supervizija'' 

- ''Ispitivanje spremnosti JLS-a za pružanje podrške lokalnim savjetovalištima u 

vlastitom okruženju, podizanje razine spremnosti ključnih ljudi  u  jedinicama lokalne 

samouprave za pružanje podrške radu lokalnih savjetovališta te za usklađivanje sa minimalnim 

standardima za rad savjetovališta''.  

U sklopu Labin Zdravi grad djeluje savjetovalište za prehranu (http://www.labin-zdravi-

grad.hr/index.php/savjetovalista )“ 

ODGOVOR: 

Poštovani, 

Kao jedna razvijena sredina, svjesni smo potrebe da na našem području građanima 

omogućimo takvu vrstu savjetovanja. Međutim, također smo svjesni da se za to moraju ostvariti 

određeni preduvjeti: prostorni, financijski i kadrovski. Grad Labin uključio se u projekt Istarske 

županije Unaprjeđenje rada savjetovališta Istre, te je tijekom 2018. godine uputio na edukaciju 
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3 psihologa s područja Labinštine na osnaživanje budućih savjetovatelja. Edukacija sadržava 

6 modula i provodi se tijekom 2018., a nastavlja se i u 2019. godini. Nadležni upravni odjel 

Istarske županije osigurava edukaciju kadrova. 

Osnovni ciljevi ovog projekta jesu profilirati savjetovališta Istre koja mogu biti održivi 

dugoročni projekti te koja bi u budućoj istarskoj mreži pružala uslugu stanovnicima čitavog 

teritorijalnog područja Istre. Projekt sagledavamo u širem kontekstu kao zajednički projekt ne 

samo Grada Labina, već i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Stoga je ovaj projekt i 

jedna od tema iduće koordinacije Gradonačelnika Labina s načelnicima labinskih općina. 

Način formiranja savjetovališta, prostorni kapaciteti te financijska konstrukcija rada 

savjetovališta ovisi o svim uključenim čimbenicima, kao i o dostupnim izvorima financiranja, 

tako da ne možemo reći da će savjetovalište nastati preko noći, jer želimo da taj projekt bude 

dugoročno održiv.  

Inače, već u ovoj godini Grad Labin kroz projekt Labin Zdravi grad osigurava u svom 

proračunu sredstva za rad 2 defektologa u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac i osnovnim školama 

Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“ koji su započeli s radom početkom pedagoške/školske godine, 

a od početka pedagoške/školske godine ponovno je započeo s radom jednom tjedno i logoped 

u prostorijama Istarskih domova zdravlja – Ispostava Labin. 

 S poštovanjem,  

                        GRADONAČELNIK 

                                      Valter Glavičić,v.r. 

 

 

 

 

 

 

Odgovor izradila: Zamjenica Gradonačelnika Federika Mohorović Čekada,v.r. 


