
 

                            
     R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              O P Ć I N A   K A P E L A 
                OPĆINSKI  NAČELNIK  
 

KLASA:       112-01/23-01/2 
URBROJ:  2103-11-01-23-2 
Kapela, 12. siječnja 2023.   
 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: 
UP.02.1.1.16.0094, projekt "Žene Bilogorke", te članka 49. Statuta Općine Kapela ("Službeni 
glasnik Općine Kapela", broj 1/21, 5/22), Općina Kapela raspisuje 
 

OGLAS  
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt "Žene Bilogorke"  

Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III 
 

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama 
 i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom 

 
Broj traženih radnica: 15  
Područje rada: 10 radnica na području Općine Kapela  

   5 radnica na području Općine Velika Pisanica  
Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - 6 mjeseci 
Radno vrijeme: puno radno vrijeme 
Mjesto rada: područje Općine Kapela i Općine Velika Pisanica 
Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade 
Republike Hrvatske 
Naknada za prijevoz: djelomična naknada   
 

Opis poslova:  

• pomoć u dostavi namirnica,  

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, 

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, 

• pomoć pri oblačenju i svlačenju, 

• briga o higijeni, 

• pomoć u socijalnoj integraciji, 

• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, 
dostava pomagala i sl.), 

• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje 
u društvo 

• pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima  

• drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. 



 

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.  
 
Ciljane skupine: 

• nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su 

prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, 

osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, 

žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 

zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 

mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice dodatnih 

ranjivih skupina definirane od strane korisnika.  

Ostali uvjeti: 

• punoljetnost. 
 

Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i poznavanje rada na osobnom 
računalu. 
 
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti: 

• životopis s kontakt telefonom, 

• presliku osobne iskaznice, 

• presliku svjedodžbe završene škole,   

• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u 
evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave 
Oglasa za prijam u radni odnos), 

• dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje), 

• uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,  

• dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o 
invaliditetu) *,  

• izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka (može se preuzeti na mrežnim 
stranicama Općine Kapela i Općine Velika Pisanica).     

 
* Dodatna dokumentacija za pripadnice ciljane skupine:  
- žene od 50 godina - osobna iskaznica, 
- žene s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, 

stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, 
- žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je 

pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima, 
- žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je 

pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,  
- azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP, 



 

- žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 
zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra socijalne skrbi o prekidu prava na smještaj kao oblika 
skrbi izvan vlastite obitelji, 

- liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se je liječila od ovisnosti o 
drogama, 

- povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju, 
- pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,  
- beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište, 

odnosno korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u 
prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik 
usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica 
ciljane skupine beskućnica, 

- pripadnice dodatnih ranjivih skupina - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan 
dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine. 

 
Trajanje radnog odnosa – 6  mjeseci. 
 
Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, 
u roku 11 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno s danom 23. siječnja 2023. godine, 
na adresu:  
Općina Kapela, Bilogorska 90, 43 203 Kapela, s naznakom „Oglas za prijem u radni odnos – 
Žene Bilogorke“ - Zaželi.  
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela 
pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se 
kandidatom prijavljenim na oglas. 
 
Za kandidatkinje prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se 
intervju. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas. 
Na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Kapela objavit će se mjesto i vrijeme 
održavanja intervjua. 
 
Kandidatkinje će o rezultatima izbora biti obaviještene u roku od 30 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava. 
                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA                                                                                      
            Danijel Kovačec 
 
 
Projekt „Žene Bilogorke“ (Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III), u skladu je s europskim i nacionalnim 
preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika 
zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, 
posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na 
tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. 
Projekt „Žene Bilogorke“ (Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III) - Financira se iz Europskog socijalnog 
fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020. 


