Općina Dragalić objavljuje
JAV N I PO ZI V
za prijavu kandidatkinja za zapošljavanje u programu javnog rada „Skrb o starijim i
nemoćnim osobama"
Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi
program javnog rada „Skrb o starijim i nemoćnim osobama“.
Program obuhvaća poslove pružanja pomoći osobama starijim od 65 godina koje žive same
ili u staračkom domaćinstvu i to: dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima
korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o
higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih
prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) pružanje psihosocijalne
podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim
aktivnostima
Trajanje programa: 6 mjeseci.
Broj osoba koje se zapošljavaju: 5
Neto plaća: 2.620,00 kn
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Dragalić
1.
bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici
poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece
s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i
roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez
stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog
nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i
udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su
završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e,
osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila
stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup
stalnom zaposlenju
2.
mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
3.
mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
4.
mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
5.
osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
6.
osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.
Prijave se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić, Trg s.I.Krstitelja 2,
Dragalić, na obrascu PRIJAVNICA.
Uz prijavnicu je potrebno dostaviti:
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o posebnom statusu (točka 1.)
Rok za prijavu kandidata: 18. travnja 2017.godine.
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