
Hrvatski zavod za zapošljavanjeHrvatski zavod za zapošljavanje

Zapošljavanje pod posebnim uvjetima - uloga 
Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje  

Zapošljavanje pod posebnim uvjetima i profesionalna 
rehabilitacija osoba s invaliditetom

Zadar, 18. – 19. svibnja 2017.

1



Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Europa 2020.

▪ Europska strategija zapošljavanja 2020.

▪ Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010.-2020.

▪ Europska strategija obrazovanja 2020.

▪ Nove vještine za nove poslove (New Skills for New Jobs)

▪ Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti

▪ UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

- Republika Hrvatska podnijela inicijalno izvješće u ožujku 2015. godine

▪ Preporuke UN Odbora za prava osoba s invaliditetom

- jednake mogućnosti muškaraca i žena s invaliditetom

- prilagodbu sustava srednjoškolskog obrazovanja

EU i međunarodni okvir
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Preporuka Vijeća Europske unije o oblicima usavršavanja: nove prilike

za odrasle

• odraslim osobama s niskom razinom vještina, znanja i kompetencija ponuditi

pristup oblicima usavršavanja koja bi im omogućila stjecanje minimalne razine

pismenosti, matematičke pismenosti i digitalne kompetencije te stjecanje šireg

skupa vještina, znanja i kompetencija relevantnih za tržište rada i aktivno

sudjelovanje u društvu

• oblici usavršavanja uključuju nekoliko faza:

- procjenu vještina kako bi se utvrdile postojeće vještine i potrebe za

usavršavanje

- pružanje fleksibilne i kvalitetne ponude učenja prilagođene potrebama

pojedinca

- vrednovanje i priznavanje stečenih vještina odnosno vrednovanje

neformalnog i informalnog učenja pri procjeni i certificiranju stečenog

znanja, vještina i kompetencija, uključujući učenje na radnom mjestu

EU i međunarodni okvir
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

od 2007. do 2015. / 2016. - 2020.

▪ Nacionalni program reformi 2016.

▪ Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici

Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2017. godine

▪ Ključne smjernice Vlade Republike Hrvatske 2016.

- osobama s invaliditetom omogućiti ulazak u svijet rada

- stimulirati poslodavce za zapošljavanje osoba s invaliditetom

- brzom prekvalifikacijom omogućiti zapošljavanje mladih ljudi koji nisu

konkurentni na tržištu rada

▪ Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme

nezaposlenosti (NN 16/17)

▪ Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

(NN 157/13, 152/14) i dr.

Nacionalni okvir djelovanja



Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ustrojstvo rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Središnji ured,
Odjel za pripremu 
za zapošljavanje

Odsjek za 
profesionalnu 
rehabilitaciju

Odsjek za 
profesionalno
usmjeravanje

5 regionalnih ureda, 17 područnih ureda, 99 ispostava

Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje

Odsjek za posredovanje i pripremu za zapošljavanje

- savjetnici za osobe s invaliditetom



Hrvatski zavod za zapošljavanje

Profesionalna 
rehabilitacija i 

zapošljavanje osoba s 
invaliditetom

Savjetnici za 
zapošljavanje osoba 

s invaliditetom

Savjetnici za 
profesionalno 
usmjeravanje

Savjetnici za mjere 
aktivne politike 
zapošljavanja

Savjetnici za prava za 
vrijeme 

nezaposlenosti

Multidisciplinarni tim za profesionalnu rehabilitaciju 
i  zapošljavanje
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Ukupno zaposlenih osoba s invaliditetom: 2.853

▪ 1.3% ukupne populacije zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda

▪ porast u zapošljavanju osoba s invaliditetom za 9,18 % u odnosu na 2015.

▪ zaposleno 1.777 muškarca i 1.076 žena s invaliditetom

▪ novozaposleni prema vrstama oštećenja: osobe s intelektualnim teškoćama

(34,53%), osobe s višestrukim kombiniranim smetnjama (21,87%) te osobe s

tjelesnim invaliditetom (20,75%)

▪ Uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja: 1.480

▪ Poslodavaca koristilo mjere aktivne politike zapošljavanja: 383

▪ Nezaposlenost na dan 31. prosinca 2016.: 7.204

▪ 3% ukupne populacije nezaposlenih osoba iz evidencije Zavoda

▪ nezaposleno 4.098 muškaraca i 3.106 žena s invaliditetom

Zapošljavanje i nezaposlenost osoba s invaliditetom 
u 2016. godini
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prikaz nezaposlenih i novozaposlenih osoba s 
invaliditetom po županijama u 2016.
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

Godina
Zaposleni 

tijekom godine

Nezaposleni 

31.12.

Indeks 

kretanja 

zaposlenosti

Indeks 

kretanja 

nezaposlenosti

2008. 1.267 5.579 89 97,8

2009. 1.028 6.215 81,1 111,4

2010. 1.080 6.255 105,1 100,6

2011. 1.465 5.992 135,6 95,8

2012. 1.421 6.607 96,99 110,3

2013. 1.744 6.789 122,5 102,8

2014. 1.877 6.783 107,6 99,9

2015. 2.613 7.303 139,2 107,7

2016. 2.853 7.204 109,1 98,6

Kretanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s 
invaliditetom prema evidenciji Zavoda
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Broj osoba s invaliditetom uključenih u mjere 
aktivne politike zapošljavanja

Godina
Uključeni u mjere aktivne 

politike zapošljavanja

2009. 146

2010. 349

2011. 581

2012. 779

2013. 1.076

2014. 1.106

2015. 1.668

2016. 1.480
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Prikaz nezaposlenih i novozaposlenih osoba s 
invaliditetom prema dobi u 2016. godini
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Prikaz nezaposlenih i novozaposlenih osoba s 
invaliditetom prema stupnju obrazovanja u 2016. 

12



Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prikaz nezaposlenih i novozaposlenih osoba s 
invaliditetom s obzirom na vrstu invaliditeta u 

2016. godini
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijal 2014. – 2020.

▪ financiran iz Europskog socijalnog fonda

▪ kroz projekt se nastoji osigurati aktivno uključivanje osoba s invaliditetom te

unaprjeđenje njihove zapošljivosti, čime se promoviraju politike jednakih

mogućnosti

▪ svrha operacije je poduprijeti projekte koji će povećati opće mogućnosti za

zapošljavanje te umanjiti opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva

marginaliziranih skupina

▪ predviđena mogućnost razvoja i provedbe ciljanih programa za osnaživanje

marginaliziranih skupina, poboljšanje njihovih socijalnih vještina i unapređenje

zapošljivosti

▪ obrazovni programi omogućit će stjecanje stručnih znanja i vještina, kao i

razvoj tzv. mekih, transverzalnih (prenosivih) vještina uz korištenje metoda i

tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta

Prijedlog projekta „Uključivanje marginaliziranih 
skupina na tržište rada”
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ aktivnosti i usluge koje Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi usmjerene su

na povezivanje ponude i potražnje na tržištu rada, te se u tom kontekstu

provode aktivnosti pripreme za zapošljavanje s ciljem zapošljavanja

nezaposlenih osoba

▪ Uloga i funkcija Zavoda:

▪ posredovanje i priprema nezaposlenih osoba za zapošljavanje

▪ profesionalno usmjeravanje

▪ provođenje mjera aktivne politike

▪ reguliranje materijalnih prava za vrijeme nezaposlenosti

Aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 
ostvarivanju prava na profesionalnu rehabilitaciju
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Regionalni ured Zagreb:

▪ surađuje sa zaštitnim radionicama URIHO i LADA na zapošljavanju osoba s

invaliditetom, profesionalnoj rehabilitaciji te kao partner u provedbi projekata

usmjerenih na unaprjeđenje kompetencija osoba s invaliditetom

▪ u razdoblju 2015/2016 partner na projektu Kulinarska radionice – pilot

projekta URIHO-a

▪ prethodnih godina partneri programa Radnog centra i Virtualne radionice

▪ uključuju OSI u programe profesionalne rehabilitacije – Radni centar

(zanimanja: galanterist/kinja, tekstilni radnik/ca, obućar/ka, bravar/ka,

knjigoveža/kinja) i Virtualna radionica (administrativni/e radnici/e, grafički/e

tehničar/ke)

▪ u 2017. godini, kroz mjeru Javni rad, planira se zapošljavanje 25 osoba s

invaliditetom u ustanovi URIHO

▪ surađuje s poduzećem LADA u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom na

poslovima u tekstilnoj industriji (krojači/ce, šivači/ce, pomoćni/e radnici/e)

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Regionalni ured Varaždin:

▪ suradnja sa Zaštitnom radionicom u Srednjoj strukovnoj školi

▪ radionica započela s radom krajem 2006. godine kao sastavni dio škole

▪ osnovana u sklopu pilot projekta „Zapošljavanje osoba s invaliditetom i

ostalim faktorima otežane zapošljivosti u Zaštitnoj radionici“

▪ u Zaštitnoj radionici zaposlen 21 radnik od čega je 12 osoba s invaliditetom

▪ djelatnost Zaštitne radionice usmjerena je na dvije velike grupe poslova:

- proizvodnja tekstilnih i kožnih proizvoda, uglavnom proizvodnja

radne, zaštitne odjeće i posteljnog rublja

- proizvodnja kožne galanterije

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Regionalni ured Osijek:

▪ grad Osijek u sklopu lokalne Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s

invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. u

području 2.6. Zapošljavanje, rad i profesionalna rehabilitacija ima za cilj

pokrenuti inicijativu za osnivanje zaštitne radionice u svrhu zapošljavanja

osoba s invaliditetom kako bi osnažili svoje mogućnosti znanja i vještine, a

radi pripreme za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada

▪ unutar mjere 2.6.6. Organizacija edukacije o važnosti osnivanja zaštitne

radionice ima za aktivnosti organizaciju stručnih skupova, prezentacija o

važnosti osnivanja zaštitne radionice u svrhu zapošljavanja osoba s

invaliditetom kako bi osnažili svoje mogućnosti znanja i vještine, a radi

pripreme za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada

▪ u izradi nova Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u

Gradu Osijeku koja će sadržavati prethodno navedene mjere i aktivnosti

▪ za tu namjenu Grad Osijek nije osigurao financijska sredstva

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Regionalni ured Split:

▪ surađuje s Ustanovom DES od 2009. godine – razmjena stručnih mišljenja i

suradnja u provođenja aktivnosti radionica za osposobljavanje osoba s

invaliditetom u Radnom centru DES-a

▪ Zavod i Ustanova DES provode zajedničke aktivnosti u pripremi kandidata za

radionice

▪ sudjeluje u predselekciji i upućivanju kandidata te stručno-timskoj obradi

polaznika radionica

▪ savjetnici Zavoda pružaju mentorstvo DES-ovom stručnom timu

▪ provedena tri ciklusa osposobljavanja u DES-u: kulinarska, informatička i

tekstilno-kreativna radionica

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ Područni ured Požega:

▪ tvrtka Spin Valis d.d. Požega, koja je u 2016. godini zaposlila 19 osoba s

invaliditetom iz evidencije Zavoda, planira osnivanje zaštitne radionice u

Požegi

▪ Područni ured Pula:

▪ uspješna suradnja sa Zaštitnom radionicom Tekop Nova - ustanovom za

zapošljavanje osoba s invaliditetom provodeći aktivnosti objave potreba za

radnicima, posredovanja pri zapošljavanju (uglavnom na poslovima: šivač/ica,

polagač/ica - razdvajač/ica tkanine, serviser/ka strojeva, konstruktor/ica-

modelar/ka odjeće)

▪ Područni ured Bjelovar:

▪ Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Suvenir Arbor

prezentiran je program Mjera aktivne politike zapošljavanja

▪ poslodavac se odlučio na korištenje mjere Osposobljavanje na radnom mjestu

za zanimanje pomoćni stolar za 5 polaznika

▪ u tijeku je postupak uključivanja osoba s invaliditetom u ovu mjeru

Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
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Hrvatski zavod za zapošljavanje

▪ postoji potreba za otvaranjem više zaštitnih radionica s različitim profilom

traženih radnika

▪ potrebno je proširiti vrstu zanimanja u zaštitnim radionicama kako bi se

potaknulo zapošljavanje većeg broja dugotrajno nezaposlenih osoba s

invaliditetom

▪ s obzirom da i nadalje postoji izražena potreba zapošljavanja osoba s

invaliditetom u zaštitnim uvjetima, smatramo da bi uz potpuniju i kontinuiranu

financijsku potporu od strane države i županija, zaštitne radionice

imale mogućnost zaposliti veći broj osoba s različitim vrstama invaliditeta

▪ u praksi se pokazala potreba za osiguravanjem više financijskih sredstava za

provođenje postupaka i programa profesionalne rehabilitacije kao i da se

skrati i pojednostavi postupak vještačenja mjerodavnih tijela u okviru pripreme

kandidata za uključivanje u ove postupke

Preporuke
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HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Radnička cesta 1

10000 Zagreb

+385-1-6126-000

+385-1-6126-038

hzz@hzz.hr *** www.hzz.hr

Hvala na pozornosti
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