
OVO JE PRAVO MJESTO ZA TEBE!
 AKO IMAŠ IZMEĐU 15 i 25 GODINA  

 AKO SJEDIŠ DOMA I NE ZNAŠ KUD DALJE  
 AKO NE IDEŠ U ŠKOLU ILI NISI REDOVNI UČENIK ILI STUDENT  

 AKO TRAŽIŠ POSAO  
 AKO ŽELIŠ NAUČITI NEŠTO NOVO, BUDI FACA I PRIDRUŽI NAM SE…  

Ispeci svoje bolje sutra kao omiljeno pecivo!

MJESTO

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
ZA HOTELSKE PEKARE



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Europska unija
“Zajedno do fondova EU”

Naziv projekta: Mjesto za nas / Korisnik: Pučko otvoreno učilište Samobor
Partner: Pekarnica, trgovina i ugostiteljstvo - obrt “ZEMLJIČ”

Razdoblje trajanja ugovora: 26. 4. 2019. – 26. 7. 2020.
Trajanje projekta: 15 mjeseci / Vrijednost projekta:  655.250,00 kn / Iznos EU potpore: 100%

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost POU Samobor.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Mjesto za nas

Inovativan je projekt usmjeren kvalifikaciji mladih u dobi od 15 do 25 godina za hotelske 
pekare, zanimanje koje se danas traži na našem području u malim i velikim hotelima koji 
nude obroke za goste. Po završetku osposobljavanja, polaznici stječu vrhunska znanja i 

vještine u svrhu lakšeg zapošljavanja, a ne košta te baš ništa.

Pučko otvoreno učilište Samobor u partnerstvu s pekarnicom Zemljič provodi 
projekt „Mjesto za nas“ koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda kroz 

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poboljšanje pristupa ranjivih 
skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Kroz projekt se izrađuju dva inventivna programa; program osposobljavanja za hotelske 
pekare te posebno kreirana edukacija usavršavanja za mentore koji će raditi s mladima.  
Tijekom edukacije mladi korisnici će steći i opće kompetencije te proaktivni stav i 

profesionalno ponašanje za povećanje zapošljivosti. U sklopu osposobljavanja bit će 
organizirane radionice s poznatim stručnjacima koji će svoje ocjene sposobnosti svakog 
pojedinog polaznika upisati u opisnu diplomu koja će biti podrška kod zapošljavanja u 

djelatnosti hotelskog pekara. 
To je pravo mjesto gdje ćeš besplatno i u kratkom roku steći nove vještine i novo 
zanimanje – hotelski pekar – za koje će te osposobiti vrhunski stručnjaci, a time i 

priliku za lakše zapošljavanje i zaradu vlastitog novca.

Više detalja o projektu pročitaj na: 
www.mjestozanas.com 

Javi nam se na: 
mail: euprojekti.pousamobor@samobor.hr

telefon: 01 5559256 / 01 5559257 / 01 5559242 
ili osobno: POU Samobor, Trg Matice hrvatske 3, Samobor

kontakt osoba: Nikola Glibo


