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• Mobilni mentor

• Osposobljavanje za ECDL operatera

 • Meke vještine 

• Komunikacijske vještine



Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, ovim projektom želi napraviti 
dodatni doprinos osobama s invaliditetom na način da im osigura potrebnu edukaciju – ECDL 
operatera, transverzalnih vještina, komunikacijskih vještina, mekih vještina te da im se osigura 
Mobilni mentor kao dodatni oblik podrške.

Glavni cilj je da osobe s invaliditetom koji su sudionici, razviju potrebne vještine i znanja kako bi  
mogli ostvariti i samozapošljivost, a krajnji cilj je dobivanje prilike za zaposlenjem. Također, cilj je 
doprinijeti jačanju pozicija marginaliziranih skupina u društvu kroz jačanje njihovih vještina.

Prvi element projekta je organizacija veri�ciranog programa edukacije za ECDL operatera za 
osobe s invaliditetom, u svrhu jačanja kapaciteta ciljanih skupina. Drugi element projekta su 
edukacije posvećene razvoju transverzalnih vještina tijekom kojih će naučiti na koji način pisati 
CV i motivacijsko pismo te komunikacijskih vještina za istu ciljanu skupinu. Organizirat će se 
edukacija za tzv. Mobilne mentore kako bi bili na raspolaganju osobama s invaliditetom. Tijekom 
projekta, edukacijom mobilnih mentora, želimo dobiti osobe s novim vještinama, koje će 
prenositi dobivena znanja na osobe s invaliditetom, a po završetku projekta, stečenim 
iskustvima de�nirati edukacijske elemente koji će dalje služiti za još bolji transfer znanja na 
postojeće i nove korisnike. 
Cilj projekta je također, osnažiti međusobnu  suradnju  među korisnicima, tj. između osoba s 
invaliditetom i Mobilnih mentora.



Mobilni mentor

Mobilni mentor - osnaživanje, podrška, savjetovanje, motivacija i jačanje osoba s invaliditetom. 
Kroz projekt će se korisnicima osigurati i Mobilni mentori koji će prenositi stečena znanja na 
osobe s invaliditetom. Uz pomoć Mobilnog mentora ciljana skupina dobit će priliku za dodatno 
jačanje i osnaživanje.  Mentor je osoba koja će pomoći osobi s invaliditetom da se lakše snađe u 
svakodnevnim situacijama, ali i prilikom zapošljavanja. Ključno je napomenuti kako će se 
Mobilni mentor posvetiti svakom korisniku pojedinačno, odnosno jedan na jedan.

Mobilni mentor će pružati podršku u osnaživanju u području neovisnog življenja: podrška u 
ostvarivanju prava zagarantiranih zakonom; savjetovanje, razmjena iskustava na osobnoj razini 
(peer-counseling) iz radnog okružja; motivacija za prihvaćanje izazova, posebno za svijet rada; 
jačanje osoba s invaliditetom, podizanje samopouzdanja i samopoštovanja; jačanje vjere u 
vlastite mogućnosti.



ECDL operater
Polaznicima projekta će se osigurati organizacija veri�ciranog programa edukacije za ECDL 
operatera za osobe s invaliditetom u svrhu jačanja kapaciteta ciljanih skupina za teme: Osnove 
korištenja osobnih računala, korištenje Windows OS-a te popratnih alata poput Microsoft Office.

Polaznici radionica će dobiti diplomu – Europska računalna diploma, kao potvrdu o stečenim 
vještinama informatičke pismenosti, kojom osoba dokazuje poznavanje rada na računalu prema 
ECDL normama. 

Uz ECDL diplomu, korisnici će dobiti i diplomu računalnog operatera od Pučkog otvorenog 
učilišta Algebra – izvoditelja ovih edukacija, kojom se stečeno zvanje upisuje u radnu knjižicu.



Meke vještine

Meke vještine de�niramo kao skup vještina za uspješne međuljudske odnose kojima se stječu 
resursi za uspješno upravljanje promjenama za postizanje željenog; uspješno rješavanje 
problema; upravljanje vremenom; učinkovito iskorištavanje vremena za postizanje boljih 
rezultatata s manje utrošenog vremena; vještine umrežavanja svih stečenih vještina radi 
postizanja krajnjih ciljeva projekta. 

Međuljudske vještine, podrazumijevaju skup vještina koje omogućavaju da se pozitivno 
odnosite prema drugima, komunicirate s njima, utječete na njih i inspirirate ih. Nekoliko primjera: 
vještine delegiranja, vještine poučavanja, vještine slušanja, vještine prezentiranja, vještine 
surađivanja.

Teme koje će se obrađivati su razvoj samopuzdanja, komunikacija, rješavanje sukoba, 
organizacija vremena, pregovaranje, rad u timu, slušanje drugih.



Transverzalne i komunikacijske vještine
Održat će se i edukativne radionice posvećene razvoju transverzalnih i komunikacijskih vještina.

Transverzalnim vještine obuhvaćaju marljivost, kreativnost, organizaciju, umijeće donošenja 
odluka, javni nastup, napredno pisanje, računalne vještine, �nancijske vještine, vještine 
pregovaranja, vještine uvjeravanja, brigu za druge u timu, jezične vještine potrebne za buduća 
radna mjesta, razvoj profesionalne konkurentnosti i prednosti za prelazak na novo radno mjesto, 
prenosive s jednog radnog mjesta na drugo s ciljem stvaranja uspješne karijere. Tijekom 
edukacija o transverzalnim vještinama korisnici projekta će naučiti na koji način pisati CV i 
motivacijsko pismo te steći iskustva za daljnje unaprjeđenje u poslovnom rastu i razvoju.

Komunikacijske vještine podrazumijevaju razmjenu informacija pomoću vizualnih, auditornih  
i �zikalnih metoda. Teme koje će se obrađivati su: Jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i 
asertivnosti; Prepoznavanje stresa, Vještine zdravog suočavanja sa stresom i sprječavanje 
sagorijevanja; Razvoj socioemocionalnih kompetencija; Jačanje kapaciteta za emocionalnu 
samoregulaciju; Izgradnja unutarnjeg fokusa kontrole i samousmjerenog djelovanja; Strategije 
jačanja socijalne podrške.
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