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 PREDMET: Javni poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na besplatnoj edukaciji za 
voditelja/voditeljicu sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom  
 

 
Upućujemo javni poziv za prijavu na edukaciju za osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice 
sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom. Edukacija će se provoditi u sklopu  
projekta “Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada - ActivOSI“ kojeg provode Športski 
savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke, kao prijavitelj i Hrvatski  paraolimpijski odbor, kao partner. 
U cijelosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.121.147, 02 kn. 
 
Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati 
mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih 
skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. 
 
Program osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za 
osobe s invaliditetom verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nakon 
završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o 
osposobljenosti za poslove voditelja/voditeljice sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s 
invaliditetom koje se upisuje u e- radnu knjižicu.  
 

Program ukupno obuhvaća 165 sati teorijske nastave, 22 sati vježbi i 70 sati praktične nastave, a 
biti će vođen od strane sportskih stručnjaka, kineziologa te kinezioterapeuta. 

 
Edukacija je namijenjena nezaposlenim osobama s invaliditetom, a ostali uvjeti koje kandidati 
trebaju zadovoljiti za upis u program su:  

- Kandidat ne smije biti mlađi od 18 godina, niti stariji od 65 godina 

- Minimalno  završena srednja škola  
 
Potrebna dokumentacija: 

- Potvrda o nezaposlenosti sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

- Ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a potrebno je priložiti izjavu da osoba nije redoviti učenik 
ili student , te da nema posao, da je raspoloživa za posao i aktivno traži posao  



 

 

- Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrda o upisu u 
Hrvatski registar osoba s invaliditetom 

 
Edukacija će se održavati na području grada Zagreba, te unutar projekta nije predviđeno financiranje 
putnih troškova. 
 
Pozivamo zainteresirane kandidate koji ispunjavaju navedene uvjete za upis da se jave u Hrvatski 
paraolimpijski odbor putem e- maila ili telefona koje navodimo u nastavku: 
 
E- mail:  kristina.druzinec@hpo.hr  
Telefon: 099/ 333 00 62 
Kontakt osoba: Kristina Družinec 
 

Predsjednik HPO-a  
Ratko Kovačić 

 
 

  
 
 
 


