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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 30. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 18. veljače 2020. godine postavio vijećničko pitanje: 
 

„Ima li novosti vezano uz psihološko savjetovalište? 
 

Obrazloženje 
 
Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. rujna 2018. postavio sam pitanje: Planira li 

Grad Labin otvoriti psihološko savjetovalište? 
 
Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika, odgovorila je tada kako  ''smo 

kao jedna razvijena sredina, svjesni 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 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.'' 

                                                                                                                  
Odgovor je na sjednici Vijeća dala Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika:  
 
„Poštovani vijećniče, hvala Vam na pitanju, dobro se podsjetiti kad mi ne dajemo informacije, 
što ne znači da ne radimo ništa po tom pitanju. Psihološko savjetovalište je projekt kojeg je 
prepoznala i Istarska županija kao nešto što će uvelike unaprijediti mentalno zdravlje 
stanovnika Istarske županije ukoliko se gradovi uključe u taj projekt. Naravno, Grad Labin je 
to prihvatio i dosad smo educirali dva psihologa. Sredstva za edukaciju je osigurala Istarska 
županija, a mi smo se obvezali da će u periodu od tri godine savjetovalište započeti sa radom. 
Edukacija se provodi od 2018.-2020. godine, te uskoro završava i nakon toga ćemo pokušati 
zadovoljiti i prostorne uvjete kako bi u 2021. godini psihološko savjetovalište započelo s radom. 

  

  

  



U interesu nam je da općine Labinštine budu uključene kako ne bi nijedan stanovnik Labinštine 
bio zakinut za usluge savjetovališta. 
 

Sa poštovanjem,  

 

                                                                  PROČELNICA 
 
                                      Loreta Blašković, v.r. 


