
 

 

 

 

 

 

 

Mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. 

Obrazovanje za temeljne vještine 
osobnog i profesionalnog razvoja 
 

 

Linkovi: 

- Web stranica (opis potpore) 

- Korisnički centar (česta pitanja i odgovori) 

 

 

  

Ovaj dokument sadrži dio cjelokupnog dokumenta Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. 
godini. 

https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-obrazovanje-temeljne-vjestine-osobnog-profesionalnog-razvoja/
https://mjere.hr/korisnicki-centar/obrazovanje-temeljne-vjestine-osobnog-poslovnog-razvoja/
https://www.hzz.hr/
https://mjere.hr/katalog-mjera/provedbena-dokumentacija-skupno/
https://mjere.hr/katalog-mjera/provedbena-dokumentacija-skupno/


 

Stranica 2 od 2  30.12.21 
Potpora za obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja mjere.hr 

 

Cilj mjere 
Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo 

aktivno uključivanje na tržište rada 

Ciljane skupine 

1. Dugotrajno nezaposlene osobe, odnosno nezaposlene osobe koje su u evidenciji 

nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje 

(dalje u tekstu: Zavod) 12 mjeseci ili koje prethodnih 12 mjeseci nisu bile u radnom odnosu 

ili redovnom obrazovanju 

2. Nezaposlene osobe bez obzira na dužinu prijave u Evidenciji koje prema procjeni statistički 

potpomognutog profiliranja (https://stapweb.hzz.hr/) u narednih 12 mjeseci imaju otežanu 

zapošljivost (StaP kategorizacija – niska i smanjena zapošljivost) 

Trajanje Ukupno trajanje programa do 2 mjeseca, broj pojedinačnih sudjelovanja kandidata do 15 dana 

Prihvatljivi troškovi 

− novčana pomoć za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema odluci Upravnog vijeća Zavoda) 

− putni troškovi polazniku za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda)  

Kriteriji 

Prema procjeni savjetnika Zavoda, ciljane skupine se upućuju na obrazovanja za temeljne vještine osobnog i 

profesionalnog razvoja te se za vrijeme provedbe programa vode u Evidenciji. Ako su polaznici korisnici novčane 

naknade, ista im se ne obustavlja, te su obvezni prihvatiti ponuđeno zaposlenje ukoliko su upućeni od savjetnika Zavoda 

na slobodna radna mjesta. 

Obveze korisnika 

− redovito sudjelovati na grupnom i individualnom radu 

− provoditi dogovorene aktivnosti 

Dokumentacija 

− Zahtjev savjetnika Zavoda 

− Potpisan profesionalni plan/ Sporazum o uključivanju na tržište rada  za nezaposlenu osobu 

        StaP kategorizacija iz aplikacije korisnika Zavoda (NOTZ aplikacija) 

 

 

https://mjere.hr/
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