
NEET

PRONAĐI ME 
I OSPOSOBI ME!

“Pronađi me!”  
provedba aktivnosti 

dosega i obrazovanja 
neaktivnih mladih 

osoba u NEET statusu

Tijekom ovog projekta želimo 
ti pomoći u pronalasku posla 

te u razvijanju potrebnih 
vještina za uspješno 

obavljanje zadanih zadataka. 

Za sudjelovanje u projektu 
možeš se prijaviti ako spadaš 
u dobnu skupinu od 15 do 29 
godina te ako u posljednja 4 
mjeseca nisi bio zaposlen/a 

niti se formalno školovao/la ili 
usavršavao/la.

www.hrcentar.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.www.esf.hr

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 
Sadržaj letka isključiva je odgovornost Strukovne udruge 
djelatnika u upravljanju ljudskim resursima - Centar HR.

Organizacija edukacija i savjetovanja je sufinancirana 
u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.
Naziv korisnika: Strukovna udruga djelatnika u 
upravljanju ljudskim resursima - Centar HR
Adresa: Ožujska 1
www.strukturnifondovi.hr



Tijekom trajanja projekta za svaku 
mladu NEET osobu uključenu u projekt 

izrađujemo individualan program 
razvijanja potrebnih poslovnih vještina 

na temelju kojeg će se za svaku 
osobu osigurati usluga mentorstva i 

savjetovanja. 

Također u suradnji sa stručnim timom 
odredit će se područje obrazovanja 

u koje će se svaka osoba imati priliku 
uključiti.

Aktivnosti koje su ti ponuđene 
u projektu „Pronađi me i 
osposobi me“:

- Izrada individualnog plana poticanja 
zapošljavanja

- Radionice programa razvoja mekih 
vještina ( vještine koje se ne stječu 
formalnim obrazovanjem poput 
kreativnosti, rad pod pritiskom, 
kvalitetno komuniciranje itd. )

- Radionice programa razvoja 
transverzalnih / prenosivih vještina 
( kako napisati dobar CV npr. )

- Program obrazovanja / 
osposobljavanja pri Pučkom 
otvorenom učilištu Zagreb

- Usluga mentorstva

- Usluga savjetovanja

- Radionica stjecanja poduzetničkih 
vještina

- Usluga informiranja o 
samozapošljavanju

- Usluga informiranja o tržištu rada

- Sve aktivnosti su besplatne za svaku 
mladu NEET osobu uključenu u 
projekt!

Ako želiš pronaći dobar posao i 
podršku vrhunskih stručnjaka za 
zapošljavanje, javi nam se :)

Kontakt: 

info@hrcentar.hr
092/ 3993 075


