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01.

PITANJE
ODGOVOR
Ukoliko su ciljne skupine u projektu OSOBE Da, zapošljavanje osobe za osmišljavanje i provođenje radionica mekih
PRIMATELJI
ZAJAMČENE
MINIMALNE vještina te pružanje usluge mentorstva je prihvatljivo.
NAKNADE da li se može zaposliti stručna osoba
(npr.psiholog ili slično) koja je prije radila
slične radionice za razvoj i unaprijeđenje
mekih vještina ciljnih skupina - osoba bi se
zaposlila prva 4 mjeseca kao stručna osoba
koja bi osmislila i provela radionice jer ima
prijašnje iskustvo u provedbi sličnih radionica.
Nakon 4 mjeseca ista osoba bi se zaposlila kao
mentor ciljnim skupinama jer bi prema tome
ona dobila potrebno iskustvo u radu s ciljnim
skupinama, te bi prema tome mogla biti
mentor pripadnicima zajamčene minimalne
naknade slijedeća 4 mjeseca gdje bi osmislila
individualni plan za pojedinog korisnika (plan
bi uključivao povećanje samopouzdanja,
pomoć u traženju posla i sl.) Dakle da li se
može na takav način zaposliti stručna osoba

02.

03.

04.

koja bi prvo 4 mjeseca provela radionice mekih
vještina a slijedeće mjesece bi bila mentor
ciljnim skupinama te bi tako ona kroz
provođenje prijašnjih radionica mekih vještina
dobila potrebno iskustvo na području rada s
ciljnim nezaposlenim skupinama te bi sljedeće
mjesece ona mogla biti mentor ciljnim
skupinama?
Ukoliko u projektu postoji partnerska
organizacija može li stručna osoba
npr.psiholog, socijalni radnik ili osoba koja ima
prijašnjeg iskustva u radu s nezaposlenim
osobama, a koja je ČLAN PARTNERSKE
ORGANIZACIJE biti zaposlena u projektu na
ugovor o djelu bilo u partnerskoj organizaciji ili
organizaciji koja je nositelj/provoditelj
projekta?
Da li u projektu može biti zaposlena na ugovor
o djelu stručna osoba npr. psiholog koja bi
provela radionice mekih vještina ali koja radi u
javnoj ustanovi poput npr. centra za socijalnu
skrb ili osnovne / srednje škole, i kasnije nakon
tih radionica bila mentor ciljnim skupinama?
Da li se aktivnosti unutar projekta mogu
organizirati na način da se određen period
provode samo radionice mekih vještina, nakon
što se one provedu da kreće program
mentoriranja, i na kraju provedba programa
obrazovanja ciljnih skupina.
Znači da se ne provodi sve u isto vrijeme jedan period samo radionice mekih vještina,
jedan period programi obrazovanja za ciljne

Član partnerske organizacije koji nije zaposlen u organizaciji koja je
nositelj ili partner može biti angažiran na provedbi projektnih
aktivnosti temeljem ugovora o djelu. Troškovi dodatnog dohotka za
obavljanje poslova vezanih uz projekt temeljem ugovora o djelu za
zaposlenike prijavitelja ili partnera koji istovremeno primaju svoju
redovnu plaću temeljem ugovora o radu su neprihvatljivi u sklopu ovog
Poziva.

Navedeno je prihvatljivo, uz napomenu kako će konačni angažman
stručnjaka ovisiti o pravilima koja u takvim situacijama propisuje
matična institucija u kojoj je isti službeno zaposlen.

Aktivnosti projekta se mogu organizirati na predložen način.

skupine i jedan period samo usluga mentora za
ciljne skupine?
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Da li osoba može biti zaposlena temeljem
ugovora o djelu ukoliko je član partnerske
organizacije – nije zaposlena u partnerskoj
organizaciji već radi na drugom radnom
mjestu koje nema poveznicu sa partnerskom
organizacijom, već je samo član te partnerske
organizacije?
Da li u redoslijedu aktivnosti koje će se
provoditi u projektu mora biti prvo pohađanje
programa obrazovanja za ciljne skupine, a
nakon toga provođenje radionica mekih
vještina i plana mentoriranja ili to voditelj
projekta sam odlučuje kada piše projektni
prijedlog - znači da nije bitan redoslijed
aktivnosti koje će se provoditi - npr.nije bitno
da li će se prvo u projektu provoditi program
obrazovanja za ciljne skupine ili radionice
mekih vještina i provođenje individualnog
plana socijalnog mentora?
Ukoliko prijavljujemo projektni prijedlog u
2018. godini, da li vrijedi Izvadak iz sudskog
registra za javne ustanove i registra udruga
valjan ako je iz 2017. godine, odnosno koliko
smije biti star Izvadak?

Da.

Uputama za prijavitelje nije propisan redoslijed izvođenja aktivnosti u
okviru različitih elemenata, odnosno prijavitelj sam određuje
redoslijed provedbe pojedinih projektnih aktivnosti.

Sukladno Uputama za prijavitelje, PT2 će sam izvršiti uvid u sudski
registar za javne ustanove, odnosno registar udruga za udruge te nije
potrebno dostavljati izvadak iz navedenih sudskih registara.
U slučaju javnih ustanova, ukoliko nije vidljivo da je ustanova osnovana
kao javna ustanova, potrebno je dostaviti službeni dokument iz kojeg
je to vidljivo. Također ukoliko elektronička baza registra ne sadrži
ažurirane podatke o subjektu, potrebno je dostaviti dokument u kojem
je nastupila promjena.
U slučaju udruga, ukoliko baza registra udruga ne sadrži dokaz o
usklađenosti statuta udruge sa Zakonom o udrugama, potrebno ga je
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09.

dostaviti u sklopu prijave. Također, ako je u svrhu usklađivanja Statuta
sa Zakonom o udrugama predan zahtjev za upis promjena nadležnom
uredu državne uprave, a postupak pri tom uredu nije završio, potrebno
je dostaviti kopiju službenog izvatka iz registara udruga na kojem je
vidljivo da je podnesen zahtjev za promjenom statuta.
Za navedene dokumente nije propisano koliko stari mogu biti, već je
bitno da se iz njih vide važeći podatci.
Da li stručnjaci koji rade s nezaposlenim Navedeni stručnjaci su prihvatljiva ciljna skupina.
osobama mogu sudjelovati u programima
osposobljavanja ukoliko nisu pripadnici
Prijavitelja i Partnera?
Koja je razlika između stavaka: Troškovi vezani
za unaprjeđivanje znanja i vještina stručnjaka
koji rade s nezaposlenim osobama koji rade s
nezaposlenim osobama pripadnicima marg.
skupina i usluge razvoja i provedbe programa
za osnaživanje marginaliziranih skupina. Ne
znamo pod koju od ove dvije stavke troška
staviti troškove stručnjaka koji će održavati
radionice u tu svrhu?

Troškovi vezani za unaprjeđivanje znanja i vještina stručnjaka koji rade
s nezaposlenim osobama koji rade s nezaposlenim osobama
pripadnicima marginaliziranih skupina su povezani s provedbom
aktivnosti u okviru Elementa 3 Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih
sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima
marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s
pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem marginaliziranih
skupina.
Troškovi usluga razvoja i provedbe programa za osnaživanje
marginaliziranih skupina su povezani s provedbom aktivnosti Elementa
2 Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih
skupina.
Dakle, troškovi stručnjaka koji će održavati radionice za stručnjake koji
rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina
su povezani s aktivnosti Elementa 3, a troškovi stručnjaka koji će
održavati radionice za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih
skupina su povezani s aktivnostima Elementa 2.
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Što sve obuhvaćaju troškovi vezani za
unaprjeđivanje znanja i vještina stručnjaka koji
rade s nezaposlenim osobama i troškovi vezani
uz sudjelovanje ciljnih skupina u programima
obrazovanja odraslih i programima za
osnaživanja, jer za iste te aktivnosti prihvatljivi
su i troškovi vanjskih usluga?
Budući da se u natječajnoj dokumentaciji traže
osobni podatci naših korisnika kojima se
potvrđuje njihova pripadnost marginaliziranoj
skupini a planiramo uključiti zatvorenike i
ovisnike, da li je u redu prema zaštiti tih
korisnika prikupiti njihove podatke i/ili
dijagnoze? Da li na taj način kršimo zakon o
zaštiti osoba s duševnim smetnjama i zakon o
zaštiti osobnih podataka?

Prihvatljivi izdaci su propisani u poglavlju 4.1.1 Prihvatljivi izdaci Uputa
za prijavitelje. Osim troškova vanjskih usluga koje spominjete, za
navedene aktivnosti mogu se uključivati troškovi poput prijevoza,
smještaja (ako je primjenjivo), troškovi materijala (udžbenici i sl.) itd.
tj. troškovi za koje prijavitelj smatra da su potrebni za provedbu
aktivnosti, a koji su u skladu s propisanim u poglavlju 4.1 Prihvatljivost
izdataka.
Ciljna skupina su nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici
najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina - dugotrajno
nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s
invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog
nasilja, azilanti , migranti. Slijedom navedenog, zatvorenici kao takvi
nisu marginalizirana skupina prihvatljiva za ovaj Poziv te ih možete
uključiti samo ukoliko su pripadnici neke od gore navedenih skupina.
Ovisno o tome kojoj skupini pripadaju potrebno je dostaviti
odgovarajuće dokaze.
Za podskupinu ciljne skupine 1 - liječeni ovisnici o drogama, potrebno
je
uz
ostale
dokumente
dostaviti
izjavu/potvrdu
institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama.
Članak 23. st . 4. Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama
propisuje da se podaci iz medicinske dokumentacije koji su potrebni za
ostvarivanje prava osobe s duševnim smetnjama mogu dati u službene
svrhe na zahtjev nadležnih tijela uz pisani pristanak te osobe, a ako ga
ona nije sposobna dati, uz pisani pristanak osobe od povjerenja ili
zakonskog zastupniku.
Uz navedeno, vezano uz Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
dužni ste voditi Zbirku osobnih podataka za sve korisnike i prijaviti
Zbirku osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka
www.azop.hr tj. dostaviti OBAVIJEST O POSTOJANJU ZBIRKE u
standardiziranom obrascu naslova „Evidencija o zbirci osobnih
podataka” koja je sastavni dio Uredbe o načinu vođenja i obrascu
evidencije o zbirkama osobnih podataka NN 105/04.

12.

Molimo vas da nam pojasnite mogu li mentori
1. osobama korisnicima prava na zajamčenu
minimalnu naknadu i
2. nezaposlenim mladim osobama
biti poduzetnici s dugogodišnjim iskustvom u
mentoriranju? I drugo, imaju li pravo na
naknadu za svoje mentoriranje? Treće, ako ne
mogu primati naknadu za svoje mentoriranje mogu li volontirati?
I četvrto, da li pod "Stručnjaci/mentori mogu
biti osobe koje rade s nezaposlenim osobama
pripadnicima marginaliziranih skupina na
području
zapošljavanja
i
socijalnog
uključivanja" mislite isključivo na djelatnike
HZZ-a i Centra za socijalnu skrb?
Ukoliko ne, što pod time podrazumijevate?

13.

Jesu li Centri za socijalnu skrb prihvatljivi
partneri? Mogu li odrađivati aktivnosti iz
elementa 2 i 3?

Poduzetnici s dugogodišnjim iskustvom u mentoriranju mogu biti
mentori navedenim ciljanim skupinama te za svoj rad primiti naknadu
ili biti volonter, o čemu odlučuje sam prijavitelj. Napominjemo da
nezaposlene mlade osobe mogu primati uslugu mentorstva isključivo
ako su istovremeno i korisnici zajamčene minimalne naknade.
Dodatno, izuzev stručnjaka – djelatnika HZZa ili Centara za socijalnu
skrb kao pripadnici ciljne skupine su navedeni i stručnjaci koji rade s
nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na
području zapošljavanja i socijalnog uključivanja tj. stručnjaci koji rade s
nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina
i koje na plaćenoj ili volonterskoj osnovi facilitiraju i podržavaju
osnaživanje pripadnika ciljnih skupina i povećanje mogućnosti za
njihovo zapošljavanje i socijalnu uključenost. Dakle, nije nužno riječ o
djelatnicima HZZa ili CZSS, a kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini
unutar istog poglavlja navedena je Izjava institucije/poslodavca ili
druge pravne osobe iz koje je vidljivo da osoba radi s nezaposlenim
osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na područjima
povećanja zapošljivosti i socijalnog uključivanja.
Također, navedeni stručnjaci ne moraju biti zaposlenici prijavitelja ili
partnera.
Centri za socijalnu skrb kao javne ustanove su prihvatljivi partneri u
okviru Poziva te mogu sudjelovati u aktivnostima koji se vežu uz
elemente 2 i 3.

