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Predmet:  POZIV NA POČETNU

Poštovani, 

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 

se održati u utorak, 27. listopada 2020. godine s početkom u 10 sati

Kali, na adresi Trg Marnjiva 23, Kali.

Općini Kali kao prijavitelju na otvoreni trajni Poziv "Zaželi 

odobren je iznos od 464.300,00 kuna za projekt "Zaželi u Kalima"

potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

Obvezni partneri Općine Kali na projektu "Zaželi u Kalima" su Centar za socijalnu skrb Zadar i 

Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar, a tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga

i pomoć u provedbi projekta pruža Agencija za razvoj Zadarske županije 

Projektom "Zaželi u Kalima" će se unaprijediti radni potencijal 5 

proći edukaciju i zaposliti se na razdoblje

projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja 

Općine Kali na način da će im zaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u sv

Za dodatne upite možete se obratiti 

suradniku, na tel. 023/281 800, ili putem e

Molimo Vas da na istu e

2020. godine, do 14 sati. 

S poštovanjem, 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Općine Kali 

. godine 

POČETNU KONFERENCIJU PROJEKTA „ZAŽELI U 

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na početnu konferenciju projekta „Zaželi u Kalima“ koja će 

utorak, 27. listopada 2020. godine s početkom u 10 sati u Općinskoj vijećnici Općine 

na adresi Trg Marnjiva 23, Kali. 

Općini Kali kao prijavitelju na otvoreni trajni Poziv "Zaželi - program zapošljavanja žena 

odobren je iznos od 464.300,00 kuna za projekt "Zaželi u Kalima", kodni broj: UP.02.1.1.13.0204 

nancira iz Europskog socijalnog fonda. 

Obvezni partneri Općine Kali na projektu "Zaželi u Kalima" su Centar za socijalnu skrb Zadar i 

Područni ured Zadar, a tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga

pruža Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

"Zaželi u Kalima" će se unaprijediti radni potencijal 5 (pet) teže zapošljivih žena, 

razdoblje od 12 mjeseci, čime će postati konkurentnije na tržištu rada. Također, 

projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja 

Općine Kali na način da će im zaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u svakodnevnim aktivnostima.

Za dodatne upite možete se obratiti voditelju projekta, Petru Kolegi, višem stručnom 

ili putem e-maila: petar.kolega@opcina-kali.hr  

istu e-mail adresu potvrdite Vaš dolazak do ponedjeljka, 26. listopada 

OPĆINSKI N

Marko Kolega

 

 

 

 

 

KONFERENCIJU PROJEKTA „ZAŽELI U KALIMA“ 

konferenciju projekta „Zaželi u Kalima“ koja će 

u Općinskoj vijećnici Općine 

program zapošljavanja žena - faza II", 

, kodni broj: UP.02.1.1.13.0204 koji se u 

Obvezni partneri Općine Kali na projektu "Zaželi u Kalima" su Centar za socijalnu skrb Zadar i 

Područni ured Zadar, a tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga, kao 

. 

teže zapošljivih žena, koje će 

od 12 mjeseci, čime će postati konkurentnije na tržištu rada. Također, 

projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja 

akodnevnim aktivnostima. 

Petru Kolegi, višem stručnom 

mail adresu potvrdite Vaš dolazak do ponedjeljka, 26. listopada 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Marko Kolega, dr.med. 

mailto:petar.kolega@opcina-kali.hr



