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GERONTODOMAĆIN/ICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM 

OSOBAMA 

 

Radno mjesto 

 

Mjesto rada: DRNIŠ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

 
Broj traženih radnika: 1 

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: Smjena - prijepodne  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: Djelomično  

 
Natječaj vrijedi od: 10.11.2022.  

 
Natječaj vrijedi do: 15.11.2022.  

 
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad  

 
 

Posloprimac 

 

Razina obrazovanja:  

• Osnovna škola niži razredi 

• Završena osnovna škola 

Sretnija starost 3 

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA FAZA III 
Broj poziva: UP.02.1.1.16 
Kodni broj: UP.02.1.1.16.148 
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• Srednja škola 3 godine 

• Srednja škola 4 godine 

 
Vozački ispit: Kategorija B  

 
Radno iskustvo: Nije važno  

 
Ostale informacije:  

  

  

  

                                                                                        

 

UDRUGA „ŽENA“ – „WOMAN“ DRNIŠ 

                                                                                                                     Postolarska 3, 22 320 DRNIŠ 

                                                                                                                     Tel/fax + 385(0)22/887-944 

                                                                                                                     Mob.tel: +385(0)99/819 5893 

                                                                                                                     E-mail: m.percin@zena-drnis.hr 

                                                                                                                     UDRUGA "ŽENA" - "WOMAN" 

DRNIŠ 

                                                                                                                     Web: www.zena-drnis.hr 

  

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 983-01/22-01/13, 

URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekte koji se financiraju od Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti 

ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III“  Kodni broj: 

UP.02.1.1.16.0148 od 19. listopada 2022. godine, ŽENA raspisuje 

  

                                                                                                             

 

 

JAVNI POZIV 

  

za zasnivanje radnoga odnosa  na određeno vrijeme (6 mjeseci) za potrebe provedbe  aktivnosti u sklopu 

projekta „Sretnija starost 3” –  gerontodomaćica za pomoć i potporu starijim  i/ili nemoćnim osobama s 

http://www.zena-drnis.hr/
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područja Grada Drniša i pripadajućih naselja, u sklopu poziva  „Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza 

III“   

  

Broj traženih radnica:1 

Vrsta zaposlenja: radni odnos na  određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

Mjesto rada: područje Grada Drniša I pripadajućih naselja, terenski rad 

 

 

  

1. Opis poslova: 

   

• Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora 

• Dostava namirnica 

• Dostava lijekova 

• Plaćanje računa 

• Pomoć u pripremi obroka 

• Pomoć u oblačenju 

• Briga o higijeni i osobnom izgledu 

• Pomoć u ostvarivanju raznih prava 

• Podrška korisnicima kroz razgovor i druženje 

• Pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima 

 

 

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciji 

nezaposlenih  HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim /ranjivim 

skupinama u lokalnoj zajednici. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i 

više, žene s invaliditetom, žrtve trgovine 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 nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice 

ostalih ranjivih skupina. 

  

2. Kandidatkinje  moraju  ispunjavati slijedeće uvjete: 

  

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji 

nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na teže zapošljive /ranjive skupine u 

zajednici. Kao dokaz pripadnosti ranjivoj skupini kandidatkinje su dužne priložiti: 
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• žene od 50 godina i više godina – osobna iskaznica 

• osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju i 

postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom 

• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je 

pripadnica ciljne skupine žrtva trgovanja ljudima 

• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je 

pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja 

• azilantice – odluka o odobrenju azila koju je izdao MUP 

• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – 

rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite 

obitelji 

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

• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju 

• pripadnice nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini 

• beskućnice – rješenje CZSS -a o smještaju u prihvatilište / prenoćište odnosno o 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 koje je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine beskućnik 

• pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih 

institucija iz kojega je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv 

dokaz). 

   

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti: 

  

              - kratki životopis 

              - dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), 

              - potvrdu o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja 

                potvrde ne smije biti raniji od objave javnoga poziva), 

              - elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

              - presliku dokaza o završenoj školi (svjedodžba), 

              - izjavu o davanju suglasnost za objavu osobnih podataka 

              - dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini 

  

Podnositeljice prijave na Javni poziv su dužne naznačiti ukoliko pripadaju jednoj od ciljnih skupina iz točke 

2. te o tome priložiti odgovarajuću potvrdu, odluku, uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument iz kojega 

je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine. 

  

Podnositeljice prijave dužne su podnijeti Prijavu isključivo na standardiziranom obrascu. 
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Prijave na Javni poziv podnose se zaključno sa danom 15. studenoga 2022.godine, na adresu: Udruga 

ŽENA, Postolarska 3,  22 320 Drniš, s naznakom za projekt „Sretnija starost 3”, isključivo poštom. 

  

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici 

Udruge ŽENA. 

  

O rezultatima Javnoga poziva kandidatkinje će biti obavještene u zakonskom roku. 

  

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete bit će pozvane na intervju. O danu i satu održavanja intervjua 

kandidatkinje će biti naknadno obavještene. Ako kandidatkinja ne pristupi usmenom intervjuu, smatrat će se 

da je povukla prijavu na Javni poziv. 

   

 
 

Poslodavac 

 

Poslodavac: "ŽENA"  

 
Kontakt: pisana zamolba: ŽENA, Postolarska 3, 22320 Drniš 


