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Sukladno članku 42. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji
Miholjac, Ravnateljica GDCK Donji Miholjac donosi

ODLUKU 
O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

I.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac provelo je javni natječaj za
zapošljavanje za prijam 2 osobe u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom
križu Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac na projektima ”Organizirane dnevne
aktivnosti  za  starije  osobe”  i  ”Integracija  kroz  mobilnost  II”  za  radna  mjesta  Izvoditelj
aktivnosti  na  ugovorenim  projektima  –  koordinator  volontera  i  Izvoditelj  aktivnosti  na
ugovorenim projektima – administrativni djelatnik.

II.

Na  natječaj  se  prijavilo  ukupno  5  prijaviteljica,  od  kojih  jedna  nije  predala  potpunu
dokumentaciju (pod URBROJ: 2158-5-1/01-23-59 nedostaje dokaz o stručnoj spremi).

Radni odnos na određeno vrijeme  sklapa se sa sljedećim prijaviteljicama:

1.Marina Klauz, za radno mjesto koordinator volontera
2.Ana Špoljarić, za radno mjesto administrativni djelatnik

III.

Djelatnice će započeti s radom 1. ožujka 2023. godine.

IV.

Ova  odluka  objavljuje  se  na  oglasnoj  ploči  i  mrežnoj  stranici  Hrvatskog  Crvenog  križa
Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac i stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na temelju Privremene liste odabranih programa za dodjelu bespovratnih sredstava koja
nam je dostavljena putem  mail-a i objavljena na web stranici Ministarstva rada, mirovinskog
sustava, obitelji i socijalne politike, odobreno je financiranje prijavljenih projekata na Poziv za



prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih
osoba za 2023.  i  2024.  godinu.  Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva definirana je
prednost  u  financiranju programa koji  na provedbi  namjeravaju  zaposliti  teško zapošljive
skupine,  npr.  dugotrajno  nezaposlene  osobe,  osobe  bez  iskustva,  osobe  starije  od  50
godina,  osobe  s  invaliditetom,  korisnike  novčanih  prava  iz  sustava  socijalne  skrbi,
beskućnike, bivše ovisnike, osobe koje pripadaju etničkoj manjini, mlade osobe, osobe koje
su odrasli samci s jednom ili više uzdržavanih osoba odgovarajuće struke i/ili volonterskog
iskustva u određenom području o čemu je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog
križa Donji  Miholjac  priložilo  Izjavu o  namjeri  zapošljavanja  jedne  mlade osobe  te jedne
osobe s invaliditetom,  a kao  izvoditelje  na program preraspodijelilo  je  i  dva zaposlenika
starija  od  50  godina  te  je  slijedom toga  ostvarilo  prednost  u  financiranju  za  prijavljene
projekte. 
Temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju prijaviteljica koje su poslale prijave na natječaj
objavljen na web stranicama www.ckdm.hr, a uzevši u obzir prethodno iskustvo, godine, te
socio-ekonomske i  zdravstvene uvjete  prijaviteljica   ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa
Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac donosi Odluku kao u dispozitivu.

Ravnateljica

Mihaela Šimunović


