
Naši rezultati

O eSF projektu
“KOraK Prema uSPjehu”

 Tijekom posljednja 24 mjeseca (od 11.01.2019. do 10.01.2021.) 
Udruga slijepih Međimurske županije u partnerstvu sa 
Udrugom slijepih Zagreb i Udrugom slijepih Sisačko-moslavačke 
županije Sisak provele su projekt „ Korak Prema Uspjehu 
“(Kodni broj: UP.02.1.1.06.0042) koji je sufinacirala Europska 
unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Vrijednost projekta je 
1.389.434,08 HRK.

 Glavni elementi projekta su: 
 1. Provedba verificiranih programa obrazovanja, 
 2. Razvoj i provedba programa za osnaživanje 
 3. Jačanje kapaciteta stručnjaka iz socijalnog sektora.

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge slijepih 
Međimurske županije.“
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zašto ovaj projekt?

 Glavna ciljna skupina u projektu su nezaposlene slijepe 
i slabovidne osobe na tržištu rada. Većina tih osoba završila 
je samo srednju školu. a prije projekta nedostajale su im 
specijalizirane profesije ili ciljevi u karijeri. Nadalje, nedostaju im 
meke i transverzalne vještine kao što su poslovna komunikacija, 
neverbalna komunikacija, vještine traženja posla, računalne 
vještine i vještine povezane sa stresom i upravljanjem vremenom. 
Te su ih prepreke spriječile da budu konkurentni na tržištu rada.
 Kroz projekt, ove su osobe sudjelovale i završile ovjerene 
obrazovne programe (medicinski maser, aromaterapeut, 
wellness terapeut, engleski kao strani jezik i njemački kao strani 
jezik) kako bi mogle pristupiti mogućnostima zapošljavanja u 
zdravstvenom turizmu i sličnim sektorima.

 Sudjelovali su u radionicama “mekih vještina” 
prilagođenima njihovim individualnim potrebama i to kako bi 
stekli profesionalna znanja i vještine koje će pridonijeti njihovom 
zapošljavanju na tržištu rada. Kako bi bile nadahnute i svjesne 
što je potrebno za zapošljavanje, ove su osobe sudjelovale u 
praktičnim svakodnevnim treninzima, studijskom putovanju u 
TMP d.o.o. u Sarjevu, BiH (socijalno poduzeće koje nudi fizioterapiju 
i zapošljava osobe s invaliditetom), te na konferencijama gdje su 
se upoznali s potencijalnim poslodavcima.

 Stručnjaci iz socijalnog sektora također su ciljna 
skupina projekta. Oni su bili obučeni kroz projekt kako bi mogli 
nezaposlenim slijepim i slabovidnim osobama pružiti savjete, 
informacije i usluge u vezi s zapošljavanjem. Kroz prilagođeni 
program obuke stručnjaci su upoznati sa svakodnevnim izazovima 
s kojima se suočavaju slijepe i slabovidne osobe, upoznali su 
tehnologije koje slijepe osobe koriste te su naučili kako komunicirati 
i učinkovito pomagati slijepim i slabovidnim osobama da pristupe 
mogućnostima zapošljavanja na tržištu rada.
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Što je partnerstvo postiglo u projektu?

 Partnerstvo je uspjelo postići specifični cilj projekta i 
dovršiti sve aktivnosti na projektu kako je planirano.
23 nezaposlene slijepe i slabovidne osobe (iz Međimurske 
županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije te Sisačko-
moslavačke županije) stekle su nove kvalifikacije kao rezultat 
sudjelovanja u ovjerenim obrazovnim programima, od čega je 
12 osoba steklo kvalifikacije za medicinskog masera, 6 osoba za 
wellness terapeuta i 7 osoba za aromaterapeuta1. 

 Te iste osobe sudjelovale su u programu mekih vještina 
koji ih je naučio kako se nositi sa stresom, upravljati svojim 
vremenom, komunicirati na radnom mjestu, napisati životopis 
kojim mogu dobro konkurirati za radna mjesta i razmisliti o 
svojoj snazi na tržištu radu. Radionice iz informatike bile su 
od velike koristi jer su mnogim korisnicima pružile praktična 
znanja i kompetencije u vezi s korištenjem pametnih telefona, 
tipičnog softvera i računala.

 Primjer najbolje prakse tvrtke TMP d.o.o. (socijalno poduzeće 
u Sarajevu, BiH) pružio je tim osobama konkretan primjer koji 
pokazuje što je potrebno za zapošljavanje u zdravstvenim 
sektorima i što poslodavci očekuju od bilo kojeg zaposlenika.

 3 konferencije koje su povezale korisnike projekta s 
poslodavcima u svakoj regiji dodatno su pridonijele stvaranju 
boljih uvjeta na tržištu rada za slijepe i slabovidne osobe 
demonstrirajući vještine korisnika i omogućujući im da saznaju 
više o očekivanjima poslodavaca.

1 Neke su osobe sudjelovale u dva ili više programa.
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 20 dnevnih treninga organiziranih u projektu omogućilo 
je slijepim i slabovidnim osobama obučenim u projektu da 
steknu praktično radno iskustvo i nauče više o tome kako je 
raditi na određenim radnim mjestima.

 Osim toga 20 stručnjaka iz socijalnog sektora (iz 
Međimurske županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije 
te Sisačko-moslavačke županije) kroz prezentacije i praktične 
aktivnosti naučilo je o svakodnevnim izazovima s kojima se 
suočavaju slijepe i slabovidne osobe te kako pomoći tim osobama. 
Te su aktivnosti doprinijele izgradnji njihove empatije prema 
slijepim i slabovidnim osobama te jačanju njihovih kompetencija 
za podršku u njihovim naporima da pronađu posao.

utjecaj od COViD-a 19 
– KaKo sMo iŠli naprijed

 Iako smo postigli ciljeve projekta, moramo spomenuti 
da smo svi morali prilagoditi projekt novoj stvarnosti koja je 
utjecala na svaki aspekt našeg svakodnevnog života. Naše 
partnerstvo koristilo je online prezentacije putem Skype-a 
ili Zoom-a, kao i primjerene sigurnosne mjere, uključujući 
socijalno distanciranje i nošenje maski. Poduzimajući ove 
mjere opreza, mogli smo nastaviti s projektom, pomagati 
nezaposlenim slijepim i slabovidnim osobama na tržištu rada, 
a istovremeno osigurati sigurno radno okruženje. Tako smo 
učinili ključan “Korak Prema Uspjehu”.
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Konferencija za povezivanje potencijalnih poslodavaca sa 
korisnicima projekta u ožujku 2020. godine u Čakovcu

Prezentiranje potreba korisnika stručnjacima iz socijalnog sektora 
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Radionica mekih vještina u Sisku

Radionica informatike u Zagrebu 

Prezentacija tijekom studijskog putovanja u Sarajevo
u listopadu 2019. godine
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Trening za stručnjake u 
Čakovcu, studeni 2019. godine  

Trening za stručnjake iz
socijalnog sektora u Sisku u 

studenom 2019. godine 

Podjela uvjerenja nakon 
završetka edukacija iz 
njemačkog jezika. 

Kolovoz 2019. godine
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Za više informacija o projektu kontaktirajte: 

Udruga slijepih Međimurske županije 
Ulica Kralja Tomislava 34, Čakovec
http://www.usm.hr
040/311 955

Udruga slijepih sisačko-moslavačke županije sisak
Ulica Ivana Meštrovića 32, Sisak
http://www.udruga-slijepih.hr
044/547 511

udruga slijepih zagreb
Draškovićeva ulica 80, Zagreb
http://udruga-slijepih-zagreb.hr
01/4876 336

Također možete naći informacije na linku:
http://www.korakpremauspjehu.com/ 

Za više informacija o eU fondovima na  https://razvoj.gov.hr te 
na https://strukturnifondovi.hr 

Projekt Korak Prema Uspjehu je sufinacirala Europska unija iz 
Europskog socijalnog fonda

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge slijepih 
Međimurske županije.“


