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Na temelju objavljenog poziva Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za dodjelu bespovratnih 
sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Općini Andrijaševci je 
odobren projekt „BUDI AKTIVNA“ te je Općina Andrijaševci kao korisnik bespovratnih sredstva 
dana 8.siječnja 2018. godine s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkim tijelom i 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranja projekata EU kao 
Posredničkim tijelom razine 2 potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „BUDI 
AKTIVNA“ na rok od 30 mjeseci Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 2.998.688,23 kune 
te je u potpunosti financiran iz Europske unije i to iz Europskog socijalnog fonda u okviru 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 
 
Partneri Projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu 
skrb Vinkovci. 
 
Dana 15.lipnja 2020.godine (ponedjeljak)  u velikoj vijećnici Općine Andrijaševci održana je završna 
konferencija povodom završetka provedbe projekt BUDI AKTIVNA na kojoj su sudjelovali 
predstavnici Općine Andrijaševci, voditeljica Projekta i administrator Projekta, žene koje su pružale 
potporu i podršku krajnjim korisnicima te predstavnici medija koji su medijski popratili završnu 
konferenciju. 
Projekt BUDI AKTIVNA provodio se u Općini Andrijaševci od 8.siječnja 2018. godine i traje do 8. 
srpnja 2020.godine. 
 
Zahvaljujući ovom Projektu 20 žena iz ciljnih skupina je bilo zaposleno na 24 mjeseca od 
1.3.2018.godine do 29.2.2020.godine kako bi svakodnevno pružale potporu i pomoć za osamdeset 
krajnjih korisnika s područja naselja Rokovci i  naselja Andrijaševci. Zaposlene žene su svojim 
svakodnevnim radom i aktivnostima poboljšale kvalitetu života 80 krajnjih korisnika (starije osobe i/ili 
osobe u nepovoljnom položaju) u Općini Andrijaševci kroz pružanje pomoći u dostavi namirnica, 



pomoći u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog 
prostora/domova krajnjih korisnika, pomoći pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoći u 
socijalnoj integraciji, pomoći u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje 
računa, dostava pomagala i slično) te su pružale podršku kroz razgovore i druženje kao i pratnju i 
pomoć u raznim društvenim aktivnostima što je većini krajnjih korisnika bilo od velike važnosti 
budući velika većina njih živi sama u kućanstvu, bez blizine članova svojih članova obitelji.  
Kako se Projekt pokazao doista dobar i neophodan za krajnje korisnike kontinuirano su se u Općinu 
prijavljivali i novi potencijalni krajnji korisnici koji su željeli sudjelovati u Projektu te je tako tijekom 
razdoblja od 24 mjeseca u projektu sudjelovalo 100-tinjak krajnjih  korisnika. 

 
Budući su žene  obavljale svoj rad i obilazile krajnje korisnike na području naselja Rokovci i naselja 
Andrijaševci, a koje  je područje veliko, kroz Projekt je nabavljeno 20 bicikala kako bi se ženama 
omogućio lakši i brži obilazak krajnjih korisnika  na čitavom području. 
 
Nadalje, u sklopu navedenog Projekta svakom od 80 krajnjih korisnika osigurana je dodjela mjesečnih 
paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u mjesečnom iznosu od  oko 200,00 kuna te je 
tijekom svih 24 mjeseca pružanja usluge skrbi i podrške podijeljeno ukupno 1920 paketa. 
 
 
Bitno je također za istaknuti da je od ukupno 20 žena zaposlenih u provedbi Projekta, 10  žena u 
sklopu provedbe Projekta pohađalo programe obrazovanja/osposobljavanja po vlastitom izboru u cilju 
povećanja svoje zapošljivosti. 
 
Tako je po svom vlastitom izboru tijekom provedbe programa 6 žena pohađalo program 
osposobljavanja za njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba, 2 žene su pohađale program polaganja 
vozačkog ispita, 1 žena je pohađala program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi u radu s 
učenicima s teškoćama i 1 žena je pohađala program obrazovanja za komercijalistu. 
Pohađanjem programa obrazovanja ili osposobljavanja  ženama po vlastitom izboru pomoglo je istima 
u stjecanju novih znanja i vještina koje će im omogućiti bolju konkurentnost na tržištu rada, ali i 
mogućnost samozapošljavanja te time povećati mogućnost pronalaska posla nakon završetka projekta 
smanjujući rizik od siromaštva i povećati kvalitetu života 
 
Budući su se navedeni programi obrazovanja ili osposobljavanja  održavali u Vinkovcima, trošak 
prijevoza na mjesto i s mjesta obrazovanja ili osposobljavanja također je bio plaćen u sklopu Projekta. 

Naposljetku, na samom kraju ovoga Projekta možemo reći da je korist ovoga Projekta za Općinu 
Andrijaševci i njezine stanovnike bila višestruka. Naime, nositelju Projekta Općini Andrijaševci 
Projekt je donio novo iskustvo u provedbi projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije. Što se 
zaposlenih žena tiče, ovaj Projekt je pojedinim ženama omogućio dobivanje novih radnih iskustava i 
poboljšanje vlastitih materijalnih i financijskih uvjeta života, pojedinima je omogućio pohađanje 
željenih programa osposobljavanja i obrazovanja te mogućnost lakšeg pronalaska posla nakon 
završetka Projekta i bolju konkurentnost na tržištu rada, a pojedinima je omogućio  stjecanje prava na 
zasluženi odlazak u mirovinu. 
A što se tiče krajnjih korisnika, kroz ovaj Projekt pokušalo im se olakšati životnu svakodnevicu kako 
kroz pomoć i podršku zaposlenih žena tako i kroz dodjelu mjesečnih paketa osnovnih kućanskih i 
higijenskih potrepština potrebnih za pružanje pomoći i potpore krajnjim korisnicima, a možda najviše 
kroz toplu riječ i razgovor. 
 
 
Sretni smo i zahvalni što nam je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo i 
Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2 dalo mogućnost sudjelovanja u 
Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ZAŽELI-PROGRAM 
ZAPOŠLJAVANJA ŽENA. 
 



Svima koji su sudjelovali u provedbi ovoga Projekta još jednom se zahvaljujemo i nadamo se 
uspješnoj daljnjoj suradnji. 
 
 
 
 
 
        Općina Andrijaševci 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


