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Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

Zaželi - Program zapošljavanja žena 

Naziv Projekta: „Zaželi i učini dobro djelo!“ 

Korisnik projekta:  Općina Feričanci 

Partneri na projektu: 

•  Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek 

•  Centar za socijalnu skrb Našice 

Ukupna vrijednost projekta:   2.364.311,69 kuna 

Općina Feričanci danom 08. siječnja 2018. godine započela je provedbu projekta “Zaželi i 

učini dobro djelo” temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: 

UP.02.1.1.05.0077. 

 

Centar za socijalnu 

     skrb Našice 



Ukupna vrijednost projekta bio je 2.364.311, 69 kuna, a iznos EU potpore je u 100% iznosu. 

Projekt je trajao  30 mjeseci i završio 08. srpanja 2020. godine.  

CILJ PROJEKTA: 

Projekt je omogućio pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina. 

Ovim ciljem se osnažio i unaprijedio radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom 

obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici ublažene su posljedice njihove nezaposlenosti i 

rizika od siromaštva, te ujedno potaknuta socijalnu uključenost i povećana razina kvalitete života 

krajnjih korisnika. 

 

Ciljana skupina 

Nezaposlene žene bile su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (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  bio je 24 mjeseca (01. travnja 2018. – 31. ožujka 2020.) 

 Krajnji korisnici 

Žene koje su bile zaposlene kroz projekt svojom su suradnjom i aktivnostima poboljšale kvalitetu 

života krajnjih korisnika – socijalno ugroženih osoba, osoba u starije životne dobi i drugih osoba 

koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi , kroničnih bolesnika neovisno o starosnoj dobi, a slična 

usluga im nije pružana kroz programe Centara za socijalnu skrb. 

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu nije ovisio o imovinskom cenzusu odnosno 

o visini prihoda. 

 

Projektne aktivnosti: 

Aktivnosti žena zaposlenih kroz projekt odnosile su  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. 

Kroz Program bilo je  zaposleno 15 žena ciljane skupine, a do kraja projekta sudjelovalo je 13  

(1 žena otišla u mirovinu, 1 žena preminula) 

Svaka zaposlena žena pružala je potporu i podršku za  četiri krajnja korisnika pa čak i pet (radi 

smanjenja broja žena), što nije utjecalo na broj  krajnjih korisnika tijekom Projekta ( 60 ). 

 

Za sedam ( 7 ) žena  uključenih u projektne aktivnosti  bilo je omogućeno  dodatno 

obrazovanje/osposobljavanje (povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada)  kako bi po 

završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.Tako su 4 žene stekle znanje iz njemačkog 



jezika, 2 žene su osposobljene za geronto domaćina i 1 osoba je osposobljena za upravljanje 

motornim vozilom ( B kategorija ) 

Edukacija je bila besplatna za navedeni broj žena zaposlenih kroz program. Svjedodžbe i 

uvjerenja upisana su  u radnu knjižicu. 
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