O PROJEKTU:
Naziv projekta: “ ZAŽELI „ Program zapošljavanja žena na području Općine Bogdanovci
UP.02.1.1.05.0042
Nositelj projekta: Općina Bogdanovci
Partneri na projektu:
• Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar
• Centar za socijalnu skrb Vukovar
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske
unije
Ukupna vrijednost projekta: 4.286.485,72 kuna bespovratnih sredstava
Trajanje projekta: 30 mjeseci (prosinac 2017. – svibanj 2020.)
Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda (ESF)
„ZAŽELI“ – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA NA PODRUČJU OPĆINE BOGDANOVCI kodni broj UP:02.1.1.05.0042.
odobren je od strane Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava RH. Ukupne vrijednosti 4.286.485,72 kn. Program se
financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provodi se od
01.12.2017g. na području Općine Bogdanovci u mjestima Bogdanovci, Svinjarevci i Petrovci. Partneri na projektu su
Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.
Projekt se financira 100 %,od toga se 85 % ukupnih prihvatljivih troškova financira temeljem Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je obvezni udio nacionalnog
financiranja osiguran u iznosu od 15 % ukupnih prihvatljivih troškova iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena sa nižom razinom obrazovanja,
zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno
potaknuti socijalnu isključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljana skupina: 30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u
evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, 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, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice
romske nacionalne manjine, beskućnice.
Rezultat projekta:
Provedbom projekta zaposliti će se 30 žene na period od 24 mjeseca s područja Općine Bogdanovci koje su u
nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o minimalno 150 krajnjih korisnika tj. osobe starije životne dobi
i osobama u nepovoljnom položaju. Za 15 zaposlenih žena omogućiti će se besplatno pohađanje obrazovnog programa
čiji su troškovi u cijelosti podmireni sredstvima alociranim za obrazovanje u sklopu projekta. Završetkom obrazovanja
i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.
Krajnji korisnici:
Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu,
između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom te kronični bolesnici neovisno
o starosnoj dobi. Za 150 krajnjih korisnika osigurano je iz projekta na mjesečnoj razini potrepština za osobnu higijenu
i održavanje higijene stambenoga prostora u najvišem iznosu do 200,00 kn.

Voditeljica projekta:
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