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Petrinja 19. travnja 2017. godine

Na temelju članka 6.  Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, 
raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto:

- animator/animatorica za društvene i tjelesne aktivnosti korisnika- 2 izvršitelja/ice na 
određeno vrijeme od 6 mjeseci (PROGRAM JAVNOG RADA)

Uvjeti za radno mjesto :
Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe sa 
završenom osnovnom školom ili drugom školom:

a. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih 
branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od
malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, 
osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, 
azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 
zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih
6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, 
profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

b. mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
c. mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
d. mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
e. osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
f. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

     
Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u
javni rad.

Uz pisanu prijavu (molbu) na natječaj,
kandidati moraju priložiti:
- kratak životopis
- presliku svjedodžbe o završenom 8. razr. osnovne škole odnosno druge škole
- domovnicu (presliku)
- originalnu potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
- originalnu potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 30 dana)
- originalnu potvrdu o statusu hrvatskog branitelja ili drugom statusu navedenu pod a)

Prijavu (molbu) na natječaj s potrebnom 
dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

mailto:pravnik@dpbo-petrinja.hr
http://www.dpbo-petrinja.hr/


DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE 
ODRASLEOSOBE PETRINJA
Vlatka Mačeka 28
44250 Petrinja
S naznakom:
„PRIJAVA NA NATJEČAJ-JAVNI RAD-ANIMATOR“ 

Natječaj je otvoren od 19. 04. do 27. 04. 2017. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obavješteni u zakonskom roku.  

                                                                 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja


