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Ukupna vrijednost projekta: 2.364.311,69 kuna
Općina Feričanci je danom 08.01.2018. godine započela provedbu projekta “Zaželi i učini
dobro djelo” temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj:
UP.02.1.1.05.0077.

Ukupna vrijednost projekta je 2.364.311, 69 kuna, a iznos EU potpore je u 100% iznosu.
Projekt traje 30 mjeseci i to od siječanja 2018. do srpanja 2020. godine.
CILJ PROJEKTA:
Projekt će omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina.
Ovim ciljem će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom
razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove
nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu
kvalitete života krajnjih korisnika.
Ciljana skupina
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u
evidenciji (s naglaskom na starije žene), žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve
obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i
udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s
odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine
beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).
Predviđeni rok zapošljavanja je maksimalno 24 mjeseca.
Krajnji korisnici
Žene koje će biti zaposlene kroz projekt će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu
života krajnjim korisnicima – socijalno ugroženim osobama, osobama u starijoj životnoj dobi i
drugim osobama koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi , kronični bolesnici te neovisno o
starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog
javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.
Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o
visini prihoda.
Projektne aktivnosti:
Aktivnosti žena zaposlenih kroz projekt odnose se na, primjerice, pomoć u dostavi namirnica,
pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće
stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj
integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje
računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i
druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Programom se planira zaposliti 15 žena ciljane skupine.
Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.
Za sedam ( 7) žena uključenih u projektne aktivnosti biti će omogućeno povećanje znanja i
vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku
projekta bile konkurentnije na tržištu rada.
Edukacija će biti besplatna za žene zaposlene kroz program.

Sve informacije vezane uz Projekat “Zaželi“ i kako postati korisnik ili zaposlenica možete dobiti u
općini Feričanci.
Kontakt osobe za više informacija:
E-mail: zazeli@opcina-fericanci.hr
Voditelj projekta: Slavica Bilandžić
Mob: 099/87 99 252
Administrator na projektu: Domagoj Marinić
Mob: 091/50 84 915
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