
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA 
S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

UVOD

Ova brošura je pisana za osobe s intelektualnim 
teškoćama.
Brošura na jednostavan i lako razumljiv način 
pruža osnovne podatke o zapošljavanju.                                          

ZAŠTO JE VAŽNO 
IMATI POSAO? 

Kada imaš posao dobivaš novac, družiš se, osjećaš 
se korisno.
Sve osobe s intelektualnim teškoćama se mogu 
zaposliti. 
Zapošljavanje se razlikuje po oblicima.

Ova brošura izrađena je u sklopu projekta: 
Interaktivne informatičke radionice za osobe s 
intelektualnim teškoćama.
Projekt je odobren kroz otvoreni javni natječaj 
Hrvatske banke za obnovu i razvoj za dodjelu 
donacija u 2019. godini, a naziv natječaja bio je 
Pružimo znanje, potaknimo inicijative. 
Projekt se provodi od 1.10.2019. do 1.10.2020. 
godine.

SAŽETAK PROJEKTA:
Projekt će obuhvaćati edukaciju iz dva tematska 
područja:
1.  Informatičke radionice i
2.  Radionice samozastupanja.

 

1. Svrha radionice je educirati te da se lakše 
zaposliš.
Informatičke radionice će sadržavati osnovno 
znanje kako bi se mogao koristiti računalom.
A naučene vještine i vježbe rada u programu 
WORD mogu ti  pomoći i u poslovnom 
okruženju.   
Voditelj radionica je stručnjak Jasmin Džinić.

  

2.  Radionice samozastupanja održat će se 
kako bi se osnažio za uključivanje na tržište 
rada.
Isto tako, radionice će te potaknuti na 
razmišljanje o željenom zanimanju. 
Prva tema radionice je Moguće je zaposliti se, a 
druga tema je I ja želim raditi.
Voditelica je Andreja Gašpar Čičak. 
Radionice se održavaju u Zagrebu, Bjelovaru, 
Puli i Slavonskom Brodu.

O SAVEZU:
Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim 
teškoćama osnovan je u Zagrebu 1957. godine.
Savez je mreža udruga koja ima 32 udruge 
članice. Udruge članice Saveza su iz cijele 
Republike Hrvatske. 
Savez se bavi različitim aktivnostima kao što su 
zastupanje roditelja/skrbnika i osoba s 
intelektualnim teškoćama. 

Provodi razne projekte. Često savjetuje udruge 
članice o pravnim pitanjima. Surađuje s 
organizacijama koje se bave osobama s 
invaliditetom u Hrvatskoj i drugim zemljama.  
Savez utječe na promjene i donošenje zakona, a 
isto tako i prati njihovu provedbu.

CILJ PROJEKTA:
Cilj projekta je aktivno uključivanje osoba s 
intelektualnim teškoćama u društvene 
aktivnosti i poticanje zapošljavanja. 
Projekt pridonosi zaštiti i promicanju prava 
osoba s intelektualnim teškoćama sukladno UN 
Konvenciji  o pravima osoba s invaliditetom 
(Članak 27. Pravo na rad i zapošljavanje).

OČEKIVANI REZULTATI:
  educirano oko 80 sudionika osoba s 

intelektualnim teškoćama,
  usvojene informatičke vještine koje će 

osobama s intelektualnim teškoćama biti 
korisne u poslovnom okruženju,

  potaknuto zapošljavanje, kroz edukaciju o 
pisanju životopisa i o predstavljanju na 
razgovoru za posao, 

  ostvarena kvalitetna suradnja s udrugama 
članicama,

  održane radionice temeljene na 
individualnom pristupu,

  sudionici su usmjereni na razmišljanje o 
svojim željama i zanimanjima kojima se žele 
baviti, 

  osobe s intelektualnim teškoćama osnažene 
su za pristupanje tržištu rada,

  radionice su održane u području slabije 
razvijenosti na području Republike 
Hrvatske.

Ova brošura vlasništvo je Hrvatskog saveza 
udruga osoba s intelektualnim teškoćama. 

Korištene slike i simboli dostupne su u 
otvorenom pristupu na stranici:
https://www.opensymbols.org/ !



OBLICI ZAPOŠLJAVANJA

1.  Zapošljavanje na otvorenom 
 tržištu rada pod općim uvjetima.

To znači da je osoba zaposlena kao i većina ljudi 
bez teškoća i da radi s njima.
Prava i obaveze zaposlene osobe pišu u ugovoru o 
radu i moraju se poštivati. 
Na ovaj način se može zaposliti osoba koja ima 
poslovnu sposobnost.

2.  Zapošljavanje na otvorenom
 tržištu rada uz podršku.

To znači da je osoba zaposlena kao i većina osoba 
bez teškoća, ali uz pomoć asistenta. 
Asistent pomaže osobi, poslodavcu i radnim 
kolegama. 
Na ovaj način se mogu zaposliti osobe  koje imaju 
poslovnu sposobnost i osobe koje nemaju
poslovnu sposobnost.

3.  Zapošljavanje pod
 posebnim uvjetima rada.

To znači da osobe s intelektualnim teškoćama  
mogu raditi u zaštitnim radionicama i u radnom 
centru.

KAKO MOŽEŠ 
TRAŽITI POSAO?

Posao tražiš kada završiš školu.

Možeš se javiti Zavodu za zapošljavanje. 

Zavodu za zapošljavanje se javljaš u mjestu gdje 
živiš. To je mjesto gdje možeš tražiti posao i 
dobiti pomoć pri zapošljavanju.

Nezaposlene osobe se moraju javljati svaki 
mjesec na Zavod za zapošljavanje. 

Posao možeš tražiti i preko interneta, na stranici:
https://www.mojposao.net/ 

Možeš se obratiti i Udruzi da ti pomogne pri 
traženju posla.

Bilo bi dobro da tražiš posao prema završenoj 
školi.
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3 Hrvatski savez udruga osoba 
s intelektualnim teškoćama


