
                                                                                                                          

 

DODJELA UVJERENJA PRIPADNICAMA

 

U siječnju 2018. godine je za tada još nezaposlenih 20 

žena započeo program osposobljavanja koji im je 

osiguran projektom „Program zapošljavanja žena Op

Bošnjaci“. Program se odvijao u dvije faze prvi 

dio i drugi dio praksa u domu za starije i nemo

polaznica pohađalo je program osposobljavanja za 

poslove njegovateljice starijih i nemo

preostalih 10 polaznica program osposobljavanja za 

poslove gerontodoma

te su im tom prigodom 29. svibnja 2018. godine sve

uručena uvjerenja o osposobljavanju. Uspješnom 

realizacijom ove projektne aktivnosti postiže se 

osnaživanje i unapređ

zapošljivih žena kako bi im se omogu

uključivanje na tržište rada po završetku ovog projekta

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

DODJELA UVJERENJA PRIPADNICAMA

nju 2018. godine je za tada još nezaposlenih 20 

čeo program osposobljavanja koji im je 

osiguran projektom „Program zapošljavanja žena Op

Bošnjaci“. Program se odvijao u dvije faze prvi 

dio i drugi dio praksa u domu za starije i nemoć

đalo je program osposobljavanja za 

poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, a 

preostalih 10 polaznica program osposobljavanja za 

poslove gerontodomaćice. Obje faze su privedene kraju, 

te su im tom prigodom 29. svibnja 2018. godine sve

ena uvjerenja o osposobljavanju. Uspješnom 

realizacijom ove projektne aktivnosti postiže se 

osnaživanje i unapređenje radnog potencijala 20 teže 

zapošljivih žena kako bi im se omogućilo lakše 

ivanje na tržište rada po završetku ovog projekta
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DODJELA UVJERENJA PRIPADNICAMA 

nju 2018. godine je za tada još nezaposlenih 20 

eo program osposobljavanja koji im je 

osiguran projektom „Program zapošljavanja žena Općina 

Bošnjaci“. Program se odvijao u dvije faze prvi teorijski 

dio i drugi dio praksa u domu za starije i nemoćne, 10 

alo je program osposobljavanja za 

ćnih osoba, a 

preostalih 10 polaznica program osposobljavanja za 

rivedene kraju, 

te su im tom prigodom 29. svibnja 2018. godine svečano 

ena uvjerenja o osposobljavanju. Uspješnom 

realizacijom ove projektne aktivnosti postiže se 

enje radnog potencijala 20 teže 

ćilo lakše 

ivanje na tržište rada po završetku ovog projekta. 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                

          

          

 

 

 



                                                                                                                          

 

 

 

     

                                                                                                                 

 


