
                                                                      OPĆINA VIRJE                                                                                     

  

U četvrtak, 05. srpnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Vijećnici društvenog doma u 

Virju, Trg dr. Franje Tuđmana bb održana je početna konferencija projekta Zaželi – Program 

zapošljavanja žena u Općini Virje pod nazivom Zaželi – provedi! 

Konferenciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačka županije gosp. Darko Koren, 

zamjenik župana gosp. Ratimir Ljubić i drugi uvaženi predstavnici partnera na projektu i 

gosti. 

Voditeljica projekta Kristina Filipović ukratko je dala osnovne informacije o projektu. 

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.336.345,77 HRK 

IZNOS POTPORE EUROPSKE UNIJE: 1.336.345,77 HRK  

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda 

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

TRAJANJE PROJEKTA: od 30.05.2018. do 29.11.2020.  

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Đurđevac 

 

Ugovor o financiranju projekta potpisan je  30.05.2018. u Karlovcu, a potpisali su ga načelnik 

Mirko Perok u ime Općine Virje, ministar Ministarstva rada i mirovinskog sustava Marko 

Pavić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar. 

  

Ovim projektom će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal za 9 teže zapošljivih žena s najviše 

završenim srednjoškolskim obrazovanjem s područja Općine Virje kroz aktivnosti 

zapošljavanja u lokalnoj zajednici na 24 mjeseca čime će se ublažiti posljedice njihove 

nezaposlenosti i povećati njihova konkurentnost na tržištu rada, te ujedno potaknuti socijalna 

uključenost i povećati razina kvalitete života za 45 starijih i osobe u nepovoljnom položaju 

kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pomoć u kućanstvu 

te pratnja i pomoć u njihovoj socijalnoj integraciji.                                                       .                                                                                                                      

 
 



 

 

U razdoblju provedbe projekta, žene iz ciljane skupine polaze edukaciju koja je počela sa 2. 

srpnja 2018. u trajanju 500 sati nastave, vježbi  i praktičnog rada u organizaciji Obrtničkog 

učilišta Pouka Koprivnica te po edukaciji zapošljavanje na 24 mjeseca kao njegovateljice koje 

će se brinuti o 45 korisnika s područja Općine Virje.  

 

Rad sa korisnicima usmjeren je na pomoć u pripremi obroka, brigu o higijeni, pomoć u 

posredovanju u ostvarivanju raznih prava i potreba, pratnju i pomoć u raznim društvenim 

aktivnostima, razgovor i druženje. Iznos odobrenih sredstava obuhvaća, osim troška edukacije 

i plaće žena, i trošak upravljanja projektom, nabavu bicikala za žene, njihove promotivne radne 

odjeće i obuće te trošak nabave osnovnih higijenskih potrepština za svih 45 korisnika mjesečno 

tijekom 24 mjeseca brige o korisnicima. 

U ime partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gđa Vesna Kuterovac naglasila je važnost 

ovog projekta u smislu zapošljavanja i to naročito zapošljavanja teže zapošljivih žena kojih 

prema službenim podacima Zavoda ima najveći postotak. 

 

Prisutne je pozdravio načelnik Općine Virje Mirko Perok te izrazio zadovoljstvo što je Općini 

Virje odobren ovaj projekt za financiranje iz sredstava Europske unije te je ovom prilikom 

zahvalio svima koji sudjeluju u projektu. 

 

Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije gosp. Darko Koren koji je 

istaknuo da su, održavanje ove početne konferencije, nedavne početne konferencije u školi kao 

i brojni drugi projekti koje provodi općina u suradnji sa Županijom, dobri pokazatelji razvoja 

općine  i drugim sredinama primjer dobrog rada.  

 

 

VODITELJICA PROJEKTA: 

        Kristina Filipović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


