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• Korisnička institucija: Hrvatski zavod za zapošljavanje 

 

• Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo socijalne politike i 
mladih 

 

• Vrijednost ugovora: 32.512.500,00 KN 
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• Opći cilj: poduprijeti projekte koji će povećati opće mogućnosti za zapošljavanje te umanjiti 
opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina 

 

• Specifični ciljevi:  

- Dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz 
razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih; 

- Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina marginaliziranih skupina razvojem i 
provedbom ciljanih programa te radionica; 

- Pružanje podrške socijalnoj uključenosti te integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada 
osposobljavanjem radnih i osobnih asistenata te mentora u zajednici; 

- Osiguravanje preduvjeta socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada informacijskom i 
komunikacijskom  pristupačnošću 
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• Aktivnosti: 

- razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih ( analiza potreba, analiza obilježja korisnika, 
razvoj i provedba posebno osmišljenih programa osposobljavanja i usavršavanja) 

- razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina, poboljšanje 
socijalnih vještina i unaprjeđenje zapošljivosti  ( razvoj „po mjeri” rađenih radionica, 
osnaživanje podizanjem razine samopouzdanja, poboljšanje socijalno -interpersonalnih 
vještina s ciljem preuzimanja inicijative za aktivno traženje posla, programi poboljšanja 
komunikacijskih i prezentacijskih vještina, poticanje radno-socijalne aktivacije kroz 
dobrovoljni rad u aktivnostima udruga, institucija i organizacija ) 
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- osposobljavanje radnih i osobnih asistenata te mentora u zajednici ( radni i osobni asistenti 
usmjereni osnaživanju položaja osoba s invaliditetom – u cilju boljeg prihvaćanja radne 
okoline, jačanja samostalnosti, razvoja socijalnih vještina, pomoći pri obavljanju radnih 
zadataka, mentori u zajednici usmjereni ostalim ranjivim skupinama – pružanje pomoći i 
potpore socijalnom uključivanju u zajednicu )  
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- osiguravanje informacijske, komunikacijske i arhitektonske pristupačnosti osobama s 
invaliditetom ( u okviru svih predloženih aktivnosti potrebno je osigurati informacijsku 
pristupačnost osobama s različitom vrstom invaliditeta putem prilagođenih pisanih i on-line 
materijala, osigurati odgovarajuće kanale komunikacije uz korištenje tumača znakovnog jezika, 
Braillovog pisma, zvučnog softwarea ili drugih pomagala i tehnika kako bi se prijenos informacija i 
znanja učinio dostupnim svim osobama s invaliditetom uključenim u projekt, osigurati fizičku 
pristupačnost objekta i prostora u kojem će se odvijati aktivnosti, doprinos osiguranju 
pristupačnosti svima (tzv. univerzalni dizajn) 

 

UKLJUČIVANJE MARGINALIZIRANIH 
SKUPINA NA TRŽIŠTE RADA 



EUROPSKA UNIJA 

„Zajedno do fondova EU“ 

• Ciljna skupina: skupine kojima prijeti višestruka diskriminacija, dugotrajno nezaposlene 
osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, azilanti, beskućnici, liječeni 
ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja 

 

• Potencijalni prijavitelji: područni i regionalni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
nevladine i neprofitne organizacije, privatne i javne institucije, lokala i regionalna tijela, 
privatna poduzeća, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne i međuvladine 
organizacije  

 

• Minimalni i maksimalni iznos po projektu: 500.000,00 -1.500.00,00 KN 

 

• Objava natječaja: 2. kvartal 2016. 
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Hvala na pažnji ! 


