Projekt: „ZAŽELI PRILIKU U OPĆINI BIZOVAC“

Projekt „Zaželi priliku u Općini Bizovac“ Općini Bizovac odobren je iz Europskog socijalnog fonda u okviru
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Naziv projekta:
Zaželi priliku u Općini Bizovac
Kodni broj: UP.02.1.1.05.0280
Nositelj projekta: Općina Bizovac
Partneri na projektu su:
- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek
- Centar za socijalnu skrb Valpovo
- Udruga sv. Vinka Paulskog u RH
Razdoblje provedbe: 30 mjeseci (31. kolovoza 2018. do 31. siječnja 2021. godine)
Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.274.406,45 kuna te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih
sredstava EU.
Svrha i opravdanost projekta
Cilj ovog projekta je zaposliti 25 nezaposlenih žena, od kojih će svaka brinuti o minimalno 5 osoba koje su
stare, nemoćne ili u nepovoljnom položaju. Ukupno će 125 osoba dobiti kvalitetnu svakodnevnu skrb u
vlastitom domu (pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih potreba – kuhanje, čišćenje, druženje, čitanje,
razgovor i druge aktivnosti). Kako bismo olakšali mobilnost žena zaposlenih na projektu, nabaviti ćemo 25
bicikala, kao i opremiti ih potrebnim alatom i opremom za rad. Osim zapošljavanja, 25 žena steći će i
obrazovanje potrebno za kvalitetnu brigu o starima i nemoćnima. Biti će zaposlene 23 mjeseca a glavni kriterij
za zapošljavanje sukladan je predmetnom pozivu; prednost će imati dugotrajno nezaposlene žene, starije od
50 godina a imaju SSS ili NKV. Na ovaj će se način pomoći ženama koje su najugroženija ciljana skupina da
dobiju početnu podršku za rad i stvaranje boljih uvjeta za sebe i svoja domaćinstva. Općina Bizovac svrstana
je u III. skupinu prema indeksu razvijenosti. Nalazi se Osječko-baranjskoj županiji koja trenutno broji više od
24.000 nezaposlenih osoba (od čega žene čine više od 61% nezaposlenih). Općina Bizovac ima 4507
stanovnika. Sukladno službenim podacima HZZ-a za mjesec travanj 2017. godine na području općine je 394
nezaposlenih osoba, od kojih su 228 žene (što je 58% spram ukupnog broja nezaposlenih u Bizovcu). Općina
bi pomogla u promicanju socijalnog uključivanja, kao i u integraciji teško zapošljivih žena koje imaju
ograničene mogućnosti zaposlenja na tržištu rada.

Početni dio projekta predviđen je za izradu baze podataka korisnika, kao i za izradu baze žena koje će se
zaposliti putem natječaja. Novozaposlenim ženama potom će biti osigurana edukacija. Obrazovanje će
provoditi ustanove koje posjeduju potrebna ovlaštenja i dozvole za obrazovanje (teorijski i praktični dio
nastave na području brige i njege starijih i nemoćnih). Nakon uspješno provedene edukacije žene će započeti
svoj radni odnos koji će trajati 23 mjeseca. U zadnjem mjesecu projekta uslijediti će i završna konferencija.
Projekt će biti redovito promoviran u lokalnim medijima.
Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera
Općina Bizovac je glavni nositelj projekta. Nadležnosti Općine su: uređenje naselja i stanovanja, prostorno i
urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita,
odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača, zaštita i unapređenje prirodnog
okoliša, protupožarna i civilna zaštitu, promet na svom području, ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.
Jedna od nadležnosti Općine je i socijalna skrb - briga o starima i nemoćnima uvrštena je u sustav socijalne
skrbi. Općina je kroz ranije programe ( kao što je ''Pomoć u kući'') koje je provodila utvrdila nužnost
organiziranja izvaninstitucionalne skrbi o starima i nemoćnima, te osobama u nepovoljnom položaju. Partner
na projektu je Udruga sv. Vinka Paulskog u RH koja već dugi niz godina provodi projekte koji imaju za cilj
skrb o starijima i nemoćnima. Općina će za potrebe realizacije projekta "Zaželi" angažirati vlastite ljudske
kapacitete koji su već radili na brojnim projektima za Općinu. Isti će biti pozicionirani kao koordinator, projekt
asistent i voditelj računovodstva, te će raditi 70% radnog vremena za potrebe projekta. Koordinator (100 %)
će nadzirati provedbu projekta na terenu kao i rad ciljane skupine. Projektni tim čine: voditelj financija koji će
provoditi računovodstvene poslove za potrebe projekta, dok će projekt asistent pomagati koordinatoru u
provedbi projekta. Općina je i do sada provodila slične projekte u okviru javnih radova. Kako bi se projekt
uspješno proveo angažirati će se i vanjski konzultant za promociju i jačanje vidljivosti. Isti će ujedno pomoći
i savjetovati projektni tim prilikom provedbe projekta.
Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta
Općina Bizovac već dugi niz godina samostalno ili u suradnji s drugim institucijama/subjektima provodi
projekte koji su usko vezani uz brigu za stare i nemoćne, kao i zapošljava žene koje su dugotrajno nezaposlene
kroz javne radove. Ovakav projekt je nastavak dosadašnjih napora, ali se ovime također jasno ukazuje na
postojanost potrebe za provedbom ovakvih i sličnih projekata. Najbitnije je za istaknuti kako će žene koje budu
educirane za predmetni rad steći neophodno iskustvo, te postati daleko zapaženije na tržištu rada, a samim
time će im se pružiti veće šanse da budu angažirane za rad u nekim od ustanovama koje se brinu o skrbi i njezi
osoba koje se nisu u mogućnosti brinuti za sebe. Po završetku projekta planira se aktivirati predmetnu skupinu
žena da nastave s daljnjim radom ili potaknuti iste da otvore svoja slobodna zanimanja i pokrenu ciklus
samozapošljavanja. Općina će pomoći da povuku bespovratna sredstva ili oforme vlastite subjekte kroz koje
će samostalno započeti s radnim aktivnostima i pružanjem ovakvih ili sličnih usluga. Samim time ovaj će
projekt ostvariti svoju svrhu na način da će se žene biti konkurentnije na tržištu rada, a kroz predmetni projekt
će se pomoći starima i nemoćnima da im se poboljša kvaliteta života.
Sažetak
Kroz projekt ''Zaželi priliku u općini Bizovac'' zaposlilo bi se 25 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju
na tržištu rada sa zadatkom da na području Općine skrbe o starijima i nemoćnima u ugroženim kućanstvima.
Time bi se utjecalo, kako na poticanju zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše
završenim srednjoškolskim obrazovanjem, tako i na poboljšanju životnih uvjeta starijih osoba koje se teško
skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.
Kontakt osobe za više informacija:
 Nediljko Pušić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac, tel: 031/675-301.
 Romana Kranjčević, stručni suradnik za projekte europske unije Općine Bizovac i koordinator na
projektu „Zaželi priliku u Općini Bizovac“, tel: 031/567-301
Prilozi:

