Završen projekt Općine Virje Zaželi – provedi!
S danom 30.11.2020. godine završen je projekt Zaželi – Program zapošljavanja žena u
Općini Virje pod nazivom Zaželi – provedi!
Projekt je započeo 30.05.2018. godine potpisom Ugovora o financiranju projekta u Karlovcu.
Ugovor su potpisali, načelnik Mirko Perok u ime Općine Virje, ministar Ministarstva rada i
mirovinskog sustava Marko Pavić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
Ukupna vrijednost projekta je 1.336.345,77 kuna.
Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Đurđevac
Cilj projekta bio je 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 bi se ublažile posljedice njihove
nezaposlenosti i povećati njihova konkurentnost na tržištu rada, te ujedno potaknuti socijalnu
uključenost i povećati razinu kvalitete života starijih i osoba 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 od 2.07. do 27.11.2018. žene iz ciljane skupine polazile su edukaciju za zvanje
njegovateljica, uspješno su prošle edukaciju u trajanju 500 sati nastave, vježbi i praktičnog
rada u organizaciji Obrtničkog učilišta Pouka Koprivnica, položile su ispite te potpisale
ugovore o radu na vrijeme od 24 mjeseca s početkom od 1.12.2018. do 30.11.2020. godine.
U razdoblju od prethodne dvije godine, kao njegovateljice brinule su se za 50 do 72 korisnika,
starijih i osoba u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju
svakodnevnih aktivnosti. Također, korisnicima su kroz projekt bile osigurane osnovne
kućanske i higijenske potrepštine, a za rad njegovateljica osigurana je odjeća i oprema te bicikli.
Projekt je ocjenjen kao vrlo pozitivan i potreban jer je ispunio svoj osnovni cilj da je
zaposleno 9 žena iz ciljane skupine i da je podignuta kvaliteta života starijih nemoćnih osoba,
ali i cilj Općine Virje da se brine o starijim i nemoćnim osobama na svojem području.
Na završetku projekta, zahvaljujemo njegovateljicama na dobro odrađenom projektu,
na uspješnom radu i na ozbiljnosti i odgovornosti koje su pokazale u brizi za korisnike te
partnerima i sudionicima u provedbi na dobroj suradnji.
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