Ciljevi i očekivani
rezultati programa
Osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u
nepovoljnom društvenom položaju, kroz
zapošljavanje i edukaciju te poboljšanje kvalitete
života i smanjenje isključenosti starijih osoba i osoba

Brune Bušića 74, Vukovar

u nepovoljnom položaju.

email: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
Ukupna vrijednost projekta iznosi

web: udzvu.org
tel: 032/424-880

1.657.930,56 HRK.
Projekt je ﬁnanciran sredstvima Europske unije u
okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog
socijalnog fonda u 100% iznosu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

zaželi za

Projekt traje 30 mjeseci od 05.11.2018. godine do
05.05.2021.godine a zapošljavanje žena je
do 24 mjeseca
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Kontakt osoba je Mirjana Mizdrak Mišanović,

PARTNERI:

voditeljica projekta, tel: 032/424-880,
e-mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VUKOVAR

Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost
Kroz projekt će biti zaposleno 10 žena koje će pružiti

Udruge žena Vukovar

uslugu potpore (pomoći u kući) za 40 krajnjih
korisnika (1 zaposlena žena 4 korisnika), te će 10 žena
proći programe za osposobljavanje i steći

Više o EU fondovima na

viši stupanj obrazovanja.

www.strukturnifondovi.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje
PU Vukovar

Opis projekta

Partneri

Svrha projekta

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar informi-

Udruga žena Vukovar će provoditi projekt na području

je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprje-

ranje ciljane skupine iz evidencije nezaposleniha

grada Vukovara i gradskih četvrti sa svrhom socijalnog

đenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava

sudionice i osigurava za sudionice u projektnim

uključivnja i zapošljavanja. Kroz zapošljavanje i

žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja

aktivnostima pripadnice ciljane skupine dokaze o

edukaciju ćemo djelovati na osnaživanje pripadnica

država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne

nezaposlenosti (Potvrda o vođenju u evidenciji )

ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom

uključenosti i suzbijanja siromaštva, poglavito zbog

položaju. Provedbom projekta osiguravaju se uvjeti za

činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti

povećanje zapošljivosti žena pripadnica ciljane

uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na

Centar za socijalnu skrb Vukovar u suradnji sa prija-

skupine njihovim uključivanjem u programe za obra-

tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i

viteljem identiﬁcira krajnje korisnike, kojima potpora i

zovanje i osposobljavanje odraslih osoba. Pružanjem

osobama u nepovoljnom položaju.

podrška već nije osigurana kroz druge javne i druge

usluge pomoći u kući povećat će se socijalna uklju-

Udruzi žena Vukovar odobren je projekt pod nazivom

izvore.

čenost krajnjih korisnika-starijih i nemoćnih osoba i

„Žaželi za Vukovar" u trajanju od 30 mjeseci, a namije-

osoba u nepovoljnom položaju, što će trajno utjecati

njen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju

na povećanje pozitivnog osjećaja brige i skrbi društva

na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50

Udruga žena Vukovar kao uspješna prijaviteljica s

o ovim ranjivim skupinama te povećanje njihovog

godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom

kojom je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih

osjećaja vrijednosti i odgađanja njihovog odlaska u

spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja

sredstava je izravno odgovorna za početak, upra-

domove za starije i nemoćne osobe.

ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog

vljanje, provedbu i rezultate projekta.

nasilja, beskućnice.

zaželi za

