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Opći podaci o projektu
• Nositelj projekta: Općina Zrinski Topolovac

• Odgovorna osoba: Općinska načelnica Jasna 
Mikles Horvat

• Vrijednost projekta: 1.527.091,14kn

• Trajanje projekta: 30 mjeseci (2018.-2021.)

• Projekt je 100% financiran bespovratnim 
sredstvima Europske unijeSadržaj stranice je isključiva odgovornost Općine Zrinski Topolovac



Partneri na projektu:

•Hrvatski zavod za 
zapošljavanje. 

•PU Bjelovar

Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Općine Zrinski Topolovac



Centar za socijalnu    
skrb Bjelovar
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Udruga Mladost Za 
Budućnost iz Zrinskog 
Topolovca
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Bjelovarsko-bilogorska 
županija
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Ciljevi projekta

• Unaprijediti zapošljavanje pripadnica 
ranjivih skupina, te ih približiti tržištu 
rada
• Unaprijediti kvalitetu života krajnjih 

korisnika
• Obrazovanje/osposobljavanje žena 

zaposlenih u projektaSadržaj stranice je isključiva odgovornost Općine Zrinski Topolovac



Prva informativna
radionica

• Predstavljanje projekta 
pripadnicama ranjivih skupina

• Pozivanje da sudjeluju u istom
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Zapošljavanje žena

• S 1.12.2018 godine u radni odnos stupilo je 7 
žena s područja Općine Zrinski Topolovac

• Pružaju se usluge za najmanje 28 krajnjih 
korisnika

• Svaki korisnik mjesečno prima paket 
potrepština u vrijednosti do 200,00kn
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Krajnji korisnici

• Krajnji korisnici su osobe:
- starije životne dobi i osobe u nepovoljnom 

položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu  
- između ostalog to mogu biti i osobe sa 

invaliditetom
- osobe sa mentalnom retardacijom                         
- kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi
• Ista usluga im nije već osigurana iz sredstava 

Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u 
čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu 
skrb.Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Općine Zrinski Topolovac



Pomoć i podrška pružati će im 
se u slijedećim aktivnostima:

*pomoć u dostavi namirnica,
*pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
*pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova 
korisnika,
*pomoć pri oblačenju i svlačenju,
*briga o higijeni,
*pomoć u socijalnoj integraciji,
*pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, 
plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
*pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovor i 
druženje te uključivanje u društvo,
*pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostimaSadržaj stranice je isključiva odgovornost Općine Zrinski Topolovac





Hvala na pažnji!
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