
1. Osnovni podaci 

 Naziv pravne osobe/ ime i prezime OPĆINA ERDUT 

 Ime, prezime i funkcija odgovorne osobe Jugoslav Vesić- načelnik Općine 

 Telefon / faks +385 31 590 111; +385 31 590 150 

 Adresa/Sjedište Bana Josipa Jelačiča 4, DALJ 

 Web-stranica, E-adresa www.opcina-erdut.hr 

opcinaer@inet.hr 

 Ustrojstveni oblik 

(JLS, udruga, zadruga, trgovačko društvo) 

 
Jedinica lokalne samouprave 

2. Projektna ideja  

 Naziv projektne ideje: 

 
ZAŽELI I ( P ) OSTANI ZAPOSLENA ŽENA II – 

projekt zapošljavanja žena na području Općine Erdut 

 Opis projekta, ciljevi i rezultati projekta 

 Cilj projekta:  

▪ omogućiti pristup zapošljavanju 

▪ osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom 

razinom obrazovanja iz ruralnih područja 

▪ potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih 

korisnika 
 

 
 Očekivani rezultati i predviđenI učinak projekta: 

Zaposlenje 30 žena na području Općine Erdut, 180 korisnika, 12 mjeseci radni odnos, 50 kuna 

mjesečni troškovi po korisniku za potrepštine, povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu 

rada kroz dodatno obrazovanje i praktični dio. 

 

 

Glavne aktivnosti: 
 

▪ zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim 

osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u 

lokalnoj zajednici u periodu do 12 mjeseci 

▪ praćenje i kontrola rada zaposlenih žena pripadnica ciljnih skupina 

▪ obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu 

i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim 

kućanstvima te 

▪ osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i 

podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava 

higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje 

će žene skrbiti, nabava bicikala). 

 

http://www.opcina-erdut.hr/
mailto:opcinaer@inet.hr


  

 Predviđate li mogućnost partnerstava na projektu s drugim organizacijama? 

Da, partnerstvo je preduvjet dobre provedbe ovog projekta, partneri su: Centar za 

socijalnu skrb Osijek i Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek. 

3. Financijske informacije o projektu 

 Ukupna vrijednost projekta u kunama 2.718.680,00 

 Vlastita sredstva za projekt 0,00 

 Sredstva iz drugih izvora financiranja 2.718.680,00 

4. Financirano iz programa – poziva:  

  

Europski socijalni fond u financijskom 

razdoblju 2014.-2020. 

5. Relevantnost projekta  

Ciljane skupine Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju 

nezaposlenih, bez obzira na duljinu prijave u 

evidenciju, dok su krajnji korisnici starije 

osobe i osobe u nepovoljnom položaju na 

području općine Erdut. 

Tko upravlja projektom?  

 

OPĆINA ERDUT 

Učinak projekta na zajednicu Projektni prijedlog ima multiplikacijski efekt i 

primjenjiv je kako u području s visokim 

postotkom nezaposlenosti žena, tako i u 

području s visokim postotkom nezaposlenih 

osoba. Projekt ima i sinergijski efekt tako što 

povezuje ključne dionike u rješavanju 

problema nezaposlenosti žena, posebice 

dugotrajno nezaposlenih žena preko 50 

godina starosti, jedinice lokalne samouprave, 



 javne institucije, te pomaže rješenju važnih 

problema u zajednici koji se odnose na 

nezaposlenost, depopulacijske procese, 

siromaštvo i drugo, ukazujući na potrebu 

prevencije prerane institucionalizacije starih 

nemoćnih osoba, te njihovu socijalizaciju na 

projektnom području. 

Podatke i projektni prijedlog pripremili  
Bojana Orsić 

 


