
ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 

 

Ime projekta: „Pomozi sebi, pomažući drugima – Crveni križ Valpovo“ 

Svojstvo DCK u 

projektu: 

Nositelj 

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

Odobren u okviru programa zapošljavanja žena Zaželi koji se financira u 

okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-

2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda 

Razdoblje provedbe:  Od 28. prosinca 2017. Do 28. lipnja 2020. 

Ugovoreni iznos:  3.072.960,11 kn 

Cilj projekta: Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od 

siromaštva 15 teže zapošljivih  žena. Potaknuti socijalnu uključenost i 

povećati razinu kvalitete života 75 krajnjih korisnika na području 

Valpovštine 

Krajnji korisnici: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem 

koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na 

starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve 

obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi 

(domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene 

ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 

pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice. 

Grad Valpovo – 45 korisnika,  

Grad Belišće – 20 korisnika,  

Općina Petrijevci – 5 korisnika i  

Općina Bizovac – 5 korisnika. 

Zaposleni na projektu: 1 

Novozaposleni 16 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

2 

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Prijavljeni partneri su CZSS Valpovo, HZZ, te Udruga Zvono Belišće 

 

 

 

Ime projekta: „Dostojanstvena – snagom dobra za starije i nemoćne – Crveni križ 

Valpovo“ 

Svojstvo DCK u 

projektu: 

Nositelj  

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

Financira se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski 

potencijali“ 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda 

Razdoblje provedbe:  Od 24. srpnja 2020. Do 24. siječnja 2022. 

Ugovoreni iznos:  2.785.979,20 kn 

Cilj projekta: Ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od 

siromaštva 30 teže zapošljivih  žena. Potaknuti socijalnu uključenost i 

povećati razinu kvalitete života 180 krajnjih korisnika na području 

Valpovštine 

Krajnji korisnici: 30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim 

obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s 

naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja 

ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz 

sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 

zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne 

unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice 

 



Grad Valpovo - 104 korisnika 

Grad Belišće - 56 korisnika 

Općina Petrijevci – 3 korisnika i  

Općina Bizovac – 17 korisnika 

Zaposleni na projektu: 3 

Novozaposleni 30 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

0 

  

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Partneri su CZSS Valpovo, HZZ, te Udruga Zvono Belišće 

  

 

 

 

FEAD – UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA 
 

Ime projekta: „Pomoć najpotrebitijima na području Valpovštine“  

Svojstvo DCK u 

projektu: 

Nositelj  

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

Projekt je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem 

pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne 

materijalne pomoći – faza II“, koji se financira iz Fonda europske 

pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FEAD). 

Razdoblje provedbe:  Od 20. srpnja 2018. Do 20. siječnja 2020. 

Ugovoreni iznos:  4.277.915,08 kn 

Cilj projekta: Svrha Projekta je pridonijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na 

području Valpovštine, podjelom humanitarne pomoći. 

Krajnji korisnici: Ciljne skupine: Kuhani obroci  

1. Umirovljenici od 60 godina života: samci s mirovinom do 2.000 

kn i parovi s ukupnim primanjima do 2.500 kn – utvrđujemo 

uvidom u dokumentaciju 

2. Socijalno ugrožene teško bolesne osobe čiji je prihod manji od 

1.100 kn po članu kućanstva – uvidom u dokumentaciju i 

izlaskom na teren 

Ciljne skupine: Paketi hrane 

1. Obitelji u riziku od siromaštva čiji prihod je manji od 1.100 kn po članu 

kućanstva – uvidom u dokumentaciju  

2. Pojedinci i obitelji koji su kriznim situacijama – nisu primili plaću iako 

su zaposleni, našli su se u iznenadnim teškim okolnostima, poput 

neplanskih iznenadnih dugova, iznenadnih bolesti i drugih nepredviđenih 

teških životnih situacija 

Ciljne skupine: školske torbe, školska oprema za tjelesni 

Školska djeca slabijeg imovinskog stanja, po preporuci škola i CZSS-a 

Zaposleni na projektu: 3 

Novozaposleni 0 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

1 

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Glavne aktivnosti bile su podjele toplih obroka, paketa hrane, paketa 

higijenskih potrepština te paketa školske opreme najpotrebitijim 

sugrađanima. Od početka provedbe projekta nabavljeno je i krajnjim 



korisnicima podijeljeno ukupno 10.660 paketa hrane i 15.000 toplih 

obroka. Podijeljeno je preko 234 tone hrane čija je ukupna vrijednost 

1.870.080,68 HRK.Podijeljeno je i 8.000 paketa higijenskih potrepština. 

Ukupna vrijednost podijeljenih higijenskih potrepština i školske opreme 

je 832,061,91 HRK.Pomoć je primilo više od 1800 ljudi u potrebi, 

korisnika zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb 

Valpovo i pojedinaca i obitelji koji su kriznim situacijama – nisu primili 

plaću iako su zaposleni, našli su se u iznenadnim teškim okolnostima, 

poput neplanskih iznenadnih dugova, iznenadnih bolesti i drugih 

nepredviđenih teških životnih situacija. 

 

Ime projekta: „Život dostojan čovjeka“ 

Svojstvo DCK u 

projektu: 

Nositelj  

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 

projekt odobren u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem 

pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne 

materijalne pomoći – faza III“ 

Razdoblje provedbe:  Od 10. studenog 2020. Do 10. studenog 2021. 

Ugovoreni iznos:  4.106.279,32 kn 

Cilj projekta: Svrha Projekta je pridonijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na 

području Valpovštine, podjelom humanitarne pomoći.  

Krajnji korisnici: 1.            Samci i kućanstva - korisnici prava na zajamčenu minimalnu 

naknadu i drugih socijalnih prava  te korisnici socijalnih usluga koji ne 

mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi 

zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem 

rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb. 

2.            Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, 

jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno 

nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba zbog 

iznenadnog gubitka posla, rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti 

člana obitelji, elementarne nepogode i druge krizne situacije 

a.            Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000 kuna 

b.            Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom 

kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000  kuna, odnosno 

do 3.500 kuna mjesečno za dvočlano kućanstvo. 

c.            Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom,  s 

prosječnim mjesečnim prihodima do 1.300,00 kn po članu.  

d.            Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji  s djecom, s jednim ili 

više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u 

mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. 

Zaposleni na projektu: 3 

Novozaposleni 0 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

0 

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Kroz projekt je planirano 7 podjela paketa hrane za 1400 korisnika ili 

ukupno 9800 paketa hrane i 1 podjela paketa higijene za isti broj 

korisnika. Kroz projekt su osigurana i sredstva za nabavu bijelih majica 

za tjelesni odgoj, koje će biti podijeljene za 260 učenika osnovne škole 

slabijeg imovinskog stanja. 

 



 

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I ZAPOŠLJAVANJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA 

Ime projekta: „Učim, radim… Više vrijedim…“ 

Svojstvo DCK u 

projektu: 

Nositelj 

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 

financirano iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 

2014.-2020. 

Razdoblje provedbe:  Od 03. rujna 2018. Do 03. rujna 2020. 

Ugovoreni iznos:  1.441.555,68 kn 

Cilj projekta: Povećati mogućnosti za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba 

romske nacionalne manjine, mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 

osoba s invaliditetom i korisnika prava zajamčene minimalne naknade 

Krajnji korisnici: Osobe romske nacionalne manjine, mladi bez odgovarajuće roditeljske 

skrbi, osobe s invaliditetom i korisnici prava zajamčene minimalne 

naknade 

Zaposleni na projektu: 1 

Novozaposleni 0 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

2 

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Osposobljeno 88 korisnika zajamčene minimalne naknade s područja 

Valpovštine  

            - 21 uzgajivač povrća, voća i cvijeća u plastenicima 

            - 23 kuhara 

            - 11 njegovatelja starijih i nemoćnih osoba 

            - 8 autolakirera 

            - 5 tesara 

            - 5 bravara 

            - 3 CNC operatera  

             - 12 računalnih operatera 

Svi sudionici projekta prolazili su radionice socijalnih vještina: 

komunikacijske i prezentacijske vještine, pisanje životopisa i traženje 

posla, analiza vlastitog načina reagiranja u sukobu i mirno rješavanje 

sukoba. 

Partneri: Grad Valpovo, Centar za socijalnu skrb Valpovo, 

 

 

 

 

 

 MOBILNOST ZA SAMOSTALNOST 
 

Ime projekta: „Mobilnost za samostalnost“ 

Svojstvo DCK u 

projektu: 

Partner 

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I 

SOCIJALNE POLITIKE, Financira se u okviru Operativnog programa 

„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. iz sredstava Europskog 

socijalnog fonda 

Razdoblje provedbe:  Od 20. srpnja 2020. Do 19. srpnja 2022. 

Ugovoreni iznos:  1.447.964,37 kn 



Cilj projekta: Kroz projekt je predviđeno pružanje prijevoza i pratnje starijim i 

nemoćnim osobama, koje se nalaze na udaljenim područjima na kojima 

djeluje GDCK Virovitica, s osobnim i kombi vozilom, organiziranje 

Dnevnog boravka za starije osobe u općini Suhopolje, pružanje 

psihosocijalne podrške i usluge pratnje i prijevoza osobama oboljelim od 

Alzheimerove demencije i drugih demencija, organiziranje zajedničkih 

radionica u partnerstvu s GDCK Daruvar, Križevci i Valpovo u svrhu 

poboljšanja pružanja socijalnih usluga i organiziranje javnih predavanja 

za obitelji osoba uključenih u projektne aktivnosti. 

Krajnji korisnici: Krajnji korisnici projekta su starije osobe od navršenih 65 godina života 

i više te osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija. 

Predviđeno je ukupno obuhvatiti 250 krajnjih korisnika. 

Zaposleni na projektu: 0 

Novozaposleni 0 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

0 

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ GDCK Virovitica, Partneri: Grad 

Virovitica, Hrvatski Crveni križ GDCK Križevci, Hrvatski Crveni križ 

GDCK Valpovo, Hrvatski Crveni križ GDCK Daruvar, Općina 

Suhopolje, Općina Lukač, Općina Pitomača, Općina Špišić Bukovica i 

Općina Gradina. 

 

 

ŠERAJ ZNANJE, LAJKAJ BUDUĆNOST 
 

Ime projekta: „ Šeraj znanje, lajkaj budućnost“  

Svojstvo DCK u 

projektu: 

Nositelj  

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Europske 

snage solidarnosti za 2020. godinu 

Razdoblje provedbe:  Od 01. kolovoza 2020. Do 31. srpnja 2021. 

Ugovoreni iznos:  6.888,00 € (51.660,00 kn) 

Cilj projekta: Integracija djece prilagođenog programa, edukacija učenika srednjih 

strukovnih škola u pisanju i ispunjavanju administrativnih formi prije 

odlaska na tržište rada, grupno i interaktivno učenje  

Krajnji korisnici: Projekt je prvenstveno namijenjen pomoći djeci slabijeg imovinskog 

stanja te će time doprinijeti borbi protiv diskriminacije, pomoći 

manjinskim skupinama (osobito Romima) i olakšati integraciju u školski 

sustav. 

Zaposleni na projektu: 0 

Novozaposleni 0 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

0 

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Osigurat će se prostor u kojem će mladi volonteri održavati besplatne 

instrukcije za učenike osnovne i srednje škole 

 

 

ZAJEDNO BRINEMO O NAJRANJIVIJIMA – SOCIJALNE USLUGE ZA STARIJE NA 

PODRUČJU 5 SLAVONSKIH ŽUPANIJA 

 

Ime projekta: „Zajedno brinemo o najranjivijima – socijalne usluge za starije na 

području 5 slavonskih županija“  



Svojstvo DCK u 

projektu: 

Nositelj  

Ugovorno tijelo/a (tko 

financira projekt): 

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I 

SOCIJALNE POLITIKE, Financira se u okviru Operativnog programa 

„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. iz sredstava Europskog 

socijalnog fonda 

Razdoblje provedbe:  Od 05. listopada 2020. Do 05. listopada 2022. 

Ugovoreni iznos:  1.411.866,60 kn 

Cilj projekta: 1.Povećati uključenost u društvo starijih osoba u riziku od socijalne 

isključenosti širenjem i unaprjeđenjem usluge dnevnog boravka;  

2.Ojačati kapacitete stručnjaka za razvoj usluga za starije osobe i osobe 

oboljele od Alzheimera i dr. oblika demencije. 

Krajnji korisnici: Projektom će biti uključeno min. 100 starijih osoba s područja cijele 

Valpovštine i županije; Ciljne skupine: starije osobe i osobe oboljele od 

raznih oblika demencije 

Zaposleni na projektu: 0 

Novozaposleni 0 

Redovni zaposlenici s 

udjelom u plaći 

2 

Glavne aktivnosti i 

ostale bitne napomene: 

Projekt će partnerstvom 3 udruge, ustanove socijalne skrbi i jedinice 

lokalne samouprave uvesti uslugu prijevoza na ruralna područja 

Valpovštine na kojima ne postoji socijalna usluga, osigurati uslugu 

dnevnog boravka za osobe oboljele od raznih oblika demencije u 

Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji te pružati 

kontinuiranu podršku članovima obitelji oboljelih, ojačati kapacitete 

stručnjaka za razvoj usluga za starije na cijelom području Slavonije te 

osnažiti 5 pružatelja socijalnih usluga za prijenos znanja i iskustva na 

druge dijelove RH 

Partneri: Grad Valpovo, Centar za socijalnu skrb Valpovo, Udruga 

"Memoria" iz Osijeka i HCK Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. 

 


