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INFORMACIJA
O PROJEKTU HR.2.2.04-0017
"UČIMO ZAJEDNO"
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Otvoreni poziv za dostavu projektnih
prijedloga HR.2.2.04 "Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i
srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama", koji se sukladno propozicijama natječaja financira
iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.2013.
Sredstva za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga u
iznosu od 30.800.000,00 kuna su osigurana iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava
Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Po pozivu su prihvatljivi prijavitelji osnivači osnovnih i srednjih škola (jedinice lokalne
samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave), dok su prihvatljivi partneri organizacije
civilnog društva čija je jedna od osnovnih djelatnosti usmjerena na područje skrbi o učenicima s
teškoćama, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta, agencije nadležne za odgoj i
obrazovanje, agencije za posredovanje pri zapošljavanju, lokalne i regionalne razvojne agencije i
redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove.
U svrhu izjednačavanja mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u život
zajednice kojoj pripadaju, tijekom njima primjerenog odgoja i obrazovanja te podizanja kvalitete
njihova života, Osječko-baranjska županija je, sukladno uvjetima Otvorenog poziva za dostavu
projektnih prijedloga prijavila projekt "Učimo zajedno" - osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s
teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-baranjske županije.
U nastavku navodimo sažetak projekta "Učimo zajedno":
-

Prijavitelj: OBŽ; partneri: Udruga djece i mladih s poteškoćama "Zvono" Belišće, Udruga
osoba s invaliditetom Našice, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo,
Učiteljski fakultet Osijek i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.

-

Ciljevi:
1. Unaprijediti socijalno uključivanje djece s teškoćama u redoviti sustav obrazovanja i
samim tim osigurati 60 pomoćnika u nastavi za 61 učenika/učenicu s teškoćom;
2. Uspostaviti mehanizam međusektorske suradnje ključnih dionika na razini županije u
provedbi socijalne inkluzije djece i mladih;
3. Smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije.

-

Očekivani rezultati: Poboljšati socijalnu uključenost kroz inkluzivno obrazovanje za najmanje
60 djece, povećati razinu znanja i vještina 60 nezaposlenih osoba i učiniti ih konkurentnijim
na tržištu rada.

-

Elementi projekta su selekcija i edukacija osoba za pomoćnike učenicima s teškoćama,
neposredan rad pomoćnika učenicima s teškoćama, izrada priručnika "Učimo zajedno" za
odgojno-obrazovni rad s djecom s teškoćama, promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom
i administracija.

-

Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 3.103.340,00 kuna za što je 100% financiranje
osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna Republike
Hrvatske.
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Na području Županije u 51 redovitoj osnovnoj školi čiji je Županija osnivač, evidentirano je
638 djece s teškoćama kojima je potreban pomoćnik u nastavi. S obzirom na tešku gospodarsku
situaciju, Županija nije u mogućnosti osigurati vlastita sredstva za ovu namjenu. Projektom su
ravnomjerno obuhvaćeni učenici - korisnici sa svih područja: područje osječkog okružja, područja
grada Donjeg Miholjca i okolice, Đakova i okolice, Valpova i okolice, Našica i okolice i područja
Baranje - njih 61, za koje bi iz projekta bili osigurani pomoćnici tijekom školske godine 2014./2015.
Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava će se putem uključivanja pomoćnika u nastavi
za učenike s teškoćama, pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u osnovnoškolske ustanove
te pružiti podrška uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama kako bi
se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i
emocionalno funkcioniranje.
Na temelju dostavljenog projektnog prijedloga Osječko-baranjske županije, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je 23. rujna 2014. godine Odluku o financiranju (KLASA: 91003/14-02/00002, URBROJ: 533-26-14-0103), kojom je Osječko-baranjskoj županiji nakon
provedenog natječajnog postupka za financiranje odobren projekt HR.2.2.04-017 Učimo zajedno u
ukupnom iznosu od 3.103.340,00 kuna. Vremenski okvir za provođenje projektnih aktivnosti je od 01.
rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. godine. Slijedi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava, kojim će se posredstvom Posredničkog tijela razine 1 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta i Posredničkog tijela 2 - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih definirati
način i uvjeti provedbe projekta Učimo zajedno.
Župan Osječko-baranjske županije donio je 4. studenoga 2014. godine Zaključak o
prihvaćanju Prijedloga Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt HR.2.2.04-0017 "Učimo
zajedno" financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih
potencijala 2007.-2013. S obzirom da iznos odobrenih sredstava Osječko-baranjskoj županiji prelazi
milijun kuna, ovim Zaključkom definirano je i da se sredstva dodijeljena po navedenom Ugovoru
mogu koristiti za ugovorenu namjenu nakon što sudjelovanje Osječko-baranjske županije u ovom
projektu bude potvrđeno od strane Županijske skupštine.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini donošenje Zaključka koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi s Odlukom o
financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: 910-03/14-02/00002, URBROJ:
533-26-14-0103 od 23. rujna 2014. godine), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na
_____ sjednici __________________ 2014. godine

ZAKLJUČAK
o sudjelovanju Osječko-baranjske županije
u projektu HR.2.2.04-0017 "Učimo zajedno"

I.
Skupština prihvaća Informaciju o projektu HR.2.2.04-0017 "Učimo zajedno" za osiguravanje
pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječkobaranjske županije te odobrava poduzete radnje u pripremi za provedbu ovog projekta.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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