Na temelju članka 44. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke
županije" broj 16/2001), članka 22. Poslovnika Županijskog poglavarstva Zagrebačke
županije ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 8/1997) i poglavlja II. točke 3.
Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Zagrebačkoj županiji ("Glasnik
Zagrebačke županije" br. 9/1998), Županijsko poglavarstvo Zagrebačke županije na
svojoj 60. sjednici održanoj 4. svibnja 2004. godine donijelo je
PROGRAM EDUKACIJE I PREKVALIFIKACIJE
ZA NEZAPOSLENE
I.
Zadatak Programa edukacije i prekvalifikacije za nezaposlene (u daljnjem
tekstu: Program) jest osposobljavanje nezaposlenih osoba s područja Zagrebačke
županije putem dodatnog obrazovanja za obavljanje onih poslova za kojima postoji
potreba na tržištu rada.
Zagrebačka županija provođenjem Programa želi postići sljedeće ciljeve:
- smanjiti nezaposlenost i povećati zaposlenost na području županije,
- promijeniti strukturu nezaposlenih u županiji na način da se poveća njihova
konkurentnost među tražiteljima zaposlenja, kako na području Zagrebačke županije,
tako i u širem okruženju,
- olakšati poslodavcima s područja Zagrebačke županije zapošljavanje osoba s
traženim vještinama i znanjima.
Svrha Programa jest poboljšanje kvalitete života na području Zagrebačke
županije kroz gospodarski rast i razvoj.
II.
Nositelj Programa jest Zagrebačka županija. Upravni odjel za gospodarstvo
obavljat će stručne i operativne poslove na realizaciji Programa.
U pojedine projekte u okviru Programa uključivat će se gradovi i općine s
područja Zagrebačke županije, prema svom interesu.
III.
Županija će pri provedbi Programa surađivati s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje, potencijalnim poslodavcima s područja županije, udruženjima obrtnika
i poduzetnika, poduzetnicima i institucijama registriranim za obrazovanje odraslih, te
s drugim subjektima koji mogu doprinjeti uspjehu Programa.
IV.
Županijsko poglavarstvo donijet će odluke o provedbi projekata kroz koje će
se Program realizirati.
Pojedini projekti uključeni u Program bit će namijenjeni različitim kategorijama
nezaposlenih osoba.
Kroz projekte će biti ponuđene različite mogućnosti dodatnog obrazovanja,
kao što je dokvalifikacija ili prekvalifikacija za pojedina zanimanja, te stjecanje znanja
i vještina potrebnih pri obavljanju različitih poslova.
V.
Korisnici Programa mogu biti punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na
području Zagrebačke županije, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te koje ispunjavaju dodatne uvjete propisane
odredbama pojedinog projekta.

VI.
Izbor korisnika Programa obavljat će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje, koji će obaviti psihološko medicinsku obradu kandidata.
Pri izboru korisnika Programa prednost će se davati kandidatima:
- koji su samohrani roditelji
- čiji je suprug ili supruga također u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- hrvatskim braniteljima
- koji su dulje u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- za koje se procjenjuje da će uspješno savladati ponuđeni program obuke,
- u skladu sa zahtjevima potencijalnih poslodavaca uključenih u Program.
Dodatne prednosti za korisnike Programa po potrebi će biti navedene u
pojedinim projektima u okviru Programa.
VII.
Upravni odjel za gospodarstvo u kontaktu s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje i potencijalnim poslodavcima prikupit će podatke o potrebama za
pojedinim vrstama obrazovanja kroz Program.
Kad god to bude moguće, obavljat će se obrazovanje za poznatog
poslodavca.
VIII.
Hrvatski zavod za zapošljavanje pratit će zapošljavanje osoba koje su prošle
obrazovanje kroz pojedini projekt, te o tome dostavljati informacije Upravnom odjelu
za gospodarstvo.
Upravni odjel za gospodarstvo izrađivat će izvještaj o provođenju Programa
za proteklu godinu.
IX.
Sredstva za provođenje pojedinih projekata osigurat će Zagrebačka županija.
Zagrebačka županija pozvat će gradove i općine da sufinanciraju izvođenje
pojedinih projekata, radi uključivanja većeg broja polaznika tim projektima.
Sredstva koja izdvoje pojedini gradovi i općine koristit će se za obrazovanje
nezaposlenih osoba s njihovog područja.
X.
Za svaki pojedini projekt utvrdit će se oblici suradnje s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje.
XI.
Sredstva za provođenje ovog Programa planiraju se u Proračunu Zagrebačke
županije, u okviru razdjela Upravnog odjela za gospodarstvo.
XII.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Glasniku Zagrebačke
županije".
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