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Završetak rada djelatnica projekta Zaželi ‐ „Žene za zajednicu“ –
30.09.2020., Općina Skrad
Dana 30. rujna 2020. godine završava rad djelatnica projekta „Žene za zajednicu“, koji se
financira iz programa „Zaželi‐program zapošljavanja žena“, Operativi program Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.‐2020., Europski socijalni fond. U okviru projekta Općina Skrad zaposlila je 6 žena na
razdoblje od 24 mjeseca.
Vrijednost projekta „Žene za zajednicu“ je 1.065.588,56 kuna, intenzitet EU potpore 100%. Korisnik
projekta je Općina Skrad, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka i
Centar za socijalnu skrb, Podružnica Delnice.
U okviru projekta Općina Skrad zaposlila je 6 žena na razdoblje od 24 mjeseca koje su pružale podršku
za 42 krajnja korisnika. Zaposlene žene za svoj rad primale su minimalnu plaću, sukladno važećim
zakonskim propisima, te su im također refundirani troškovi prijevoza, kako do mjesta rada tako i do
krajnjih korisnika. Žene koje su bile zaposlene pružale su podršku starijim osobama u vidu aktivnosti
poput čišćenja i održavanja kućanstva, nošenja drva, čišćenja snijega, nabavke namirnica i lijekova i
slično, te psihološku podršku u vidu razgovora te poticanja socijalizacije, posebice za korisnike koji žive
u udaljenim naseljima Općine.
Korisnici ovog projekta iz opravdanih razloga su trebali podršku, to su bile starije i nemoćne osobe,
osobe s invaliditetom, osobe slabijeg materijalnog statusa ili slično. Svaki korisnik je tijekom 24
mjeseca na mjesečnoj bazi dobijao sredstva za čišćenje i održavanje kućanstva. Podrška za sve
korisnike je bila besplatna neovisno o njihovom materijalnom statusu i starosnoj dobi.

Iz projekta je financiran i obrazovni program, u koji je ušlo pet djelatnica, te su tri završile program za
njegovateljicu pri Narodnom učilištu u Rijeci.
Također se iz projekta financira plaća voditelja projekta, koji radi na projektnim aktivnostima
u trajanju od 30 mjeseci.

Uz sve navedene troškove, iz projekta su još financirani promidžbeni materijali te tekući troškovi
održavanja (poput struje, vode, telefonije) i nabavka dva bicikla.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Skrad. Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr /
www.esf.hr

