GODIŠNJE IZVJEŠĆE UDRUGE
PROSPERO ZA 2019. GODINU

2019. godina
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PROJEKT 1. Zaposlena žena, osnažena žena
Udruga Prospero u partnerstvu sa udrugom Majkom Terezijom provodi europski
projekat Zaželi. Na projektu je zaposleno 30 žena koje će se u sklopu projekta
educirati za razna zanimanja, te će se povećati kvaliteta života i socijalna uključenost
starijih osoba.
Ciljevi projekta:
• Smanjenje dugotrajne nezaposlenosti žena i podizanje njihove zapošljivosti
• Uspostavljanje mreža socijalnih usluga za pomoć i podršku starijim osobama u
nepovoljnom položaju

Trajanje projekta 30 mjeseci (15.06.2018. -15.12.2020.). Ovaj projekt financiran je
sredstvima iz Europske unije.

PROJEKT 2. Znanjem do zaposlenja
U sklopu lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja udruga Prospero u partnerstvu
sa ekološkom udrugom Krka Knin i Eko-Zrmanja provodi projekt „Znanjem do
zaposlenja“ gdje se svi nezaposleni i zainteresirani za tržište rada mogu osposobiti
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za sljedeća zanimanja: pčelara, mljekara/sirara, turističkog vodiča, voditelja turističke
poslovnice, uzgajivača goveda , zavarivača s REL postupkom i montera solarnih
sustava. Cilj projekta je povećana zapošljivost najranjivijih skupina na tržištu rada
kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala kroz
edukaciju, savjetovanje i posredovanje. Osposobiti ćemo 40 korisnika u zanimanjima
s kojima imaju najviše šanse na tržištu rada za zapošljavanje te im omogućiti
savjetovanje i motiviranje. Projekt se provodi na području u zadarske, ličko-senjske i
šibensko-kninske županije.

Ciljevi projekta:
• Osposobiti 40 korisnika u zanimanjima s kojima imaju najviše šanse na tržištu
rada za zapošljavanje i samozapošljavanje
• Korisnicima omogućiti savjetovanje i mentoriranje
• Pomoći korisnicima pri otvaranju obrta/OPG-a te pomoć pri prijavi na mjere
ruralnog razvoja
• Poticati razvoj poljoprivrede i obrtničkih zanimanja na području Općine
Gračac, Lovinac, Udbina te u gradovima Knin i Obrovac.
• Upoznati stanovništvo navedenih područja s ciljevima projekta
Rezultati projekta
• Osposobili smo 21 korisnika u zanimanjima sirar/mljekar, pčelar te turistički
vodič; 16 je dobilo certifikat o osposobljenosti koji je upisan u radnu knjižicu, a
5 je dobilo uvjerenja o pohađanju osposobljavanja
• Svi korisnici su mentorirani i savjetovani te je jedan korisnik uz naše
mentoriranje i vođenje dobio sredstva iz programa za financiranje projekata
lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima
naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
• Korisnicima je pružena pomoć i savjetovanje pri prijavi na Natječaje za različite
mjere te pri otvaranju obrta i OPG-a
• Javnost je upoznata s provedbom projekta kroz razne plakate, brošure, web i
facebook objave te radijske oglase

Trajanje projekta 24 mjeseca (26.03.2019. -26.03.2021.). Projekt je sufinancirala
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od: 976.550,00 kuna.
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PROJEKT 3. Oživljavanje povijesti Gračaca II
Ovim projektom stvorili smo preduvjete za formiranje povijesne postrojbe. Organizirali
smo susret vojne postrojbe iz Gline i naše povijesne postrojbe kako bi uspostavili
kontakt i buduću saradnju. Općina Gračac ima mogućnost uključivanja u
Napoleonovu rutu te se na taj način pozicionirati sa svojim turističkim sadržajima. Za
početak smo formirali povijesnu postrojbu, sašili odore i organizirali defile kroz
Gračac. U dogledno vrijeme planiramo uprizoriti bitku na mrtvim barama gdje se
1809 godine za vrijeme Napoleona dogodila bitka u kojoj je poginulo oko 600 vojnika.

Ciljevi projekta:
• Upoznati stanovništvo Gračaca sa povijesnim događajima koja su se davno
zbivala na ovome području
• Stvoriti preduvjete za formiranje povijesne postrojbe Banske pješačke
pukovnije iz 19st
• Oformiti povijesnu postrojbu ( motivirati mlade dečke da se uključe)
• Umrežiti vojnu postrojbu i ostvariti suradnju sa drugim postrojbama
• Podučiti članove kako se izvode vojni drilovi
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Rezultati projekta:
• Najmanje 300 mještana dobilo je informacije o projektu i događajima
• Izrađene su vojne odore i oformljena je vojna postrojba od 6 momaka
• Organiziran je susret Banske povijesne postrojbe iz Gline i Gračačke
povijesne postrojbe
• Organizirano podučavanje za članove vojne postrojbe kako se izvode vojni
drilovi kako bi se u budućnosti mogla uprizoriti bitka na Mrtvim barama

Trajanje projekta 6 mjeseci (01.04.2019. -31.01.2020.). Ovaj projekt podržan je uz
financijsku podršku Općine Gračac u iznosu od 20.000,00 kn.

PROJEKT 4. Njega i pomoć u kući
Udruga Prospero potpisala je sa Ministarstvom socijalne politike i mladih Ugovor o
pružanju socijalnih usluga pomoći u kući. Udruzi je odobreno 36 rješenja za njegu i
pomoć u kući starim i nemoćnim osobama za poslove obavljanja kućanskih poslova,
održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnenih potreba (uređenje
okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika).
41 korisnika dobilo je pomoć u svom domu te je pruženo 7087 usluga starim i
nemoćnim osobama ( kućanski poslovi, osobna higijena i tehnički poslovi u
kućanstvu).
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Ovaj program podržan je uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku u iznosu od 446.400,00 kn
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