
 

 
 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGE VANJSKE EVALUACIJE 

PROJEKTA I PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA „USMJERi se! – 

uključeni, sposobni, mladi, jedinstveni, educirani i ravnopravni!“ 

 

1. OPIS PROJEKTA 

U okviru Poziva za prijavu projekata u području Širenja mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, 

Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren je projekt " USMJERi se! – uključeni, sposobni, mladi, 

jedinstveni, educirani i ravnopravni! (UP.02.2.2.06.0260). Projekt sufinancira Europska unija iz 

Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020). 

Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a 

Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Predviđeno trajanje projekta je od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2022. godine 

Program se provodi na području Osječko – baranjske, Virovitičko – podravske, Požeško – 

slavonske, Brodsko – posavske i Vukovarsko – srijemske županije.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.413.302,57 kuna. 

Svrha projekta je: širenje mreže socijalnih usluga na području Osječko – baranjske županije kroz 

otvaranje poludnevnog boravka u školi za djecu i mlade s problemima u ponašanju, formiranje 

multidisciplinarnog mobilnog tima i pružanje usluge psihosocijalnog savjetodavnog rada djeci, 

mladima i njihovim obiteljima te edukacija stručnjaka koji s navedenim skupinama rade čime se 

doprinosi razvoju specifičnih znanja i vještina svih uključenih, unaprjeđenju kvalitete života ciljnih 

skupina i povećanju njihove uključenosti u društvo. 

Ciljne skupine: 

1. Djeca i mladi u riziku i s problemima u ponašanju te članovim njihove obitelji  

2. Stručnjaci koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju 

3. Volonteri 

 

  



 

 
 

PLAN PROVEDBE AKTIVNOSTI 

Broj Element projekta Vremensko razdoblje 

1. Otvaranje poludnevnog boravka Travanj – Svibanj 2020. 

2. Odgojno – obrazovni rad i organizirano provođenje slobodnog 

vremena 

Lipanj 2020. – Ožujak 

2022. 

3. Psihosocijalna pomoć i podrška Lipanj 2020. – Ožujak 

2022. 

4. Terenski rad multidisciplinarnog mobilnog tima Travanj 2020.  Ožujak 

2022. 

5. Evaluacija projekta Rujan 2020. – Ožujak 

2022. 

V. Promidžba i vidljivost Travanj 2020.  Ožujak 

2022. 

PM Upravljanje projektom i administracija Travanj 2020.  Ožujak 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. SVRHA ANGAŽMANA, SPECIFIČNI CILJEVI ANGAŽMANA, OBVEZE I 

ODGOVORNOSTI 

Vanjski suradnik/ca – evaluator/ica se angažira za potrebe provedbe vanjske evaluacije projekta 

USMJERi se! – uključeni, sposobni, mladi, jedinstveni, educirani i ravnopravni! Angažman 

uključuje provedbu 3 polugodišnje vanjske evaluacije i 1 završne vanjske evaluacije o provedbi 

projektnih aktivnosti, a predviđen je u trajnju od 30 sati u razdoblju od studenog 2020. godine do 

ožujka 2022. godine. 

 

3. UVJETI ZA PRIJAVU 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:  

1. Financijsku ponudu za pripremu i provedbu evaluacije te izradu izvještaja vanjske evaluacije 

2. Životopis  

3. Popis referenci iz kojih je razvidno iskustvo potrebno za provedbu usluge vanjske evaluacije 

 

Uvjeti koje evaluator/ica mora zadovoljavati su tehničke i stručne sposobnosti potrebne za planiranje 

i provedbu vanjske evaluacije projekta. U skladu s tim evaluator/ica mora zadovoljavati sljedeće 

uvjete: 

• Završenu četverogodišnju srednju školu; 

• imati iskustvo rada u vanjskoj evaluaciji  

• upoznatost s tematikom projekta i iskustvo rada s organizacijama civilnog društva 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdit će se da li ponuditelj/ica zadovoljava navedene uvjete. 

Ponuditelj može biti isključivo fizička osoba s kojom se sklada ugovor u djelu za navedeni angažman 

u razdoblju od . 

Životopisi/popis referenci ponuđenog/ih stručnjaka moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i 

profesionalnog iskustva u skladu s profilima stručnjaka propisanima u Opisu poslova. Slijedom 

navedenog, ponuda koja uključuje profil/e stručnjaka koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, 

bit će odbijena. 

Procijenjena vrijednost usluge je 9.000,00 kuna bruto. Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti 

bit će odbijena. Usluga mora biti izvršena u skladu sa navedenim opisom posla i ostalim uvjetima 

navedenim  u Opisu zadatka do ožujka 2022.godine. Cijena u Vašoj ponudi mora biti izražena u 

nacionalnoj valuti (HRK). Plaćanje će se izvršiti nakon što usluga bude izvršena i predano izvješće o 

obavljenoj usluzi u roku od 15 dana. 



 

 
 

Krajnji rok za podnošenje ponude je 7 dana od objave poziva (do 26. kolovoza 2020). Svaka ponuda 

koja pristigne nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje. 

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu 

kristina@cnzd.org. 

Molimo Vas da svoju ponudu zajedno sa skeniranom dokumentacijom dostavite na sljedeću 

elektroničku adresu prije zadanog roka: kristina@cnzd.org.  

 

S poštovanjem, 

 

Kristina Krulić Kuzman, voditeljica projekta 

 

Datum objave poziva: 19.10.2020. 


