Ured za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Vlade
Republike Hrvatske
INFO DANI 2015.
26. i 27. veljače 2015.
Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta

Natječaji Ureda za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina


N A T J E Č A J za dodjelu bespovratnih sredstava
udrugama za provedbu projekata u području zaštite,
poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2015.
godinu



J a v n i p o z i v za dodjelu financijske potpore za
provedbu programa koji doprinose očuvanju
tradicijske kulture Roma

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava
udrugama za provedbu projekata u području
zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava (I)








iz raspoloživih sredstava Državnoga proračuna na
poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu
Planirani iznos: 300.000,00 kuna
Vrijeme raspisivanja: veljača/ožujak 2015. godine
Natječaj će biti otvoren 30 dana.
Korištenje računalnog programa POTPORA PLUS

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava
udrugama za provedbu projekata u području
zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava (II)


Na Natječaj se mogu prijaviti udruge koje se
sustavno bave zaštitom i promicanjem ljudskih
prava i prava nacionalnih manjina, koje su
registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj najmanje
jednu godinu, te čija je djelatnost od općeg/javnog
dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim
Ustavom Republike Hrvatske.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava
udrugama za provedbu projekata u području
zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava (III)








Najniži iznos koji udruga može zatražiti po
pojedinačnom projektu je 20.000,00 kuna, a najviši
40.000,00 kuna.
Udruga može poslati samo jednu prijavu na
Natječaj.
Vremensko trajanje provedbe projekta je najmanje 6
mjeseci, a najviše 12 mjeseci.
Projektne aktivnosti trebaju se provoditi isključivo u
Republici Hrvatskoj.

Javni poziv za dodjelu financijske potpore za
provedbu programa koji doprinose očuvanju
tradicijske kulture Roma






Pravo prijave imaju udruge i kulturno-umjetnička
društva romske nacionalne manjine
Planirani iznos: 70.000,00 kuna
Vrijeme raspisivanja: rujan 2015.
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za
uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za
razdoblje od 2013. do 2015. godine

Opći cilj natječaja



Doprinijeti poštivanju
području Republike
projekata udruga koje
promicanjem ljudskih
manjina.

i zaštiti ljudskih prava na
Hrvatske kroz financiranje
se sustavno bave zaštitom i
prava i prava nacionalnih

Posebni ciljevi natječaja






promovirati i unaprijediti zaštitu prava žena s
invaliditetom, mladih s invaliditetom, mladih u riziku
od siromaštva, pripadnica nacionalnih manjina,
(potencijalnih) žrtava nasilja u obitelji, žrtava
trgovanja ljudima, žrtava diskriminacije i zločina iz
mržnje,
osvještavati i informirati javnost o neprihvatljivosti
diskriminacije i potrebi uvažavanja različitosti,
unaprijediti postojeću suradnju između organizacija
civilnoga društva koje se bave suzbijanjem
trgovanja ljudima i državnih institucija.

Prioriteti Natječaja iz područja zaštite,
poštivanja i promicanja ljudskih prava









osvješćivanje žena – pripadnica nacionalnih manjina
o ljudskim pravima.
poticanje uključenosti žena s invaliditetom i mladih s
invaliditetom u javni i politički život,
potpora mladima u riziku od siromaštva,
prevencija i suzbijanje različitih oblika nasilja u
obitelji,
suzbijanje trgovanja ljudima,
suzbijanje diskriminacije i zločina iz mržnje posebice
prema pripadnicima nacionalnih manjina,
provođenje destigmatizacijskih aktivnosti vezano za
problematiku HIV/AIDS-a.

Strateški i operativni dokumenti
(nacionalni programi i planovi)


Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih
prava od 2013. do 2016. godine



Nacionalna strategija za uključivanje Roma od 2013.
do 2020. godine



Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za
osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine



Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti
spolova od 2011. do 2015. godine

Strateški i operativni dokumenti
(nacionalni programi i planovi)


Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za
razdoblje od 2011. do 2016. godine



Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za
razdoblje od 2012. do 2015. godine



Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/
AIDS-a za razdoblje od 2011. do 2015. godine



Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014.
do 2017. godine

Način prijave na natječaj
Tekst natječaja, obrasci i upute bit će objavljeni i
dostupni na web stranici Ureda za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
www.uljppnm.vlada.hr




Organizacije civilnoga društva trebaju prijaviti svoje
projekte na propisanim obrascima i traženu
dokumentaciju poslati na adresu Ureda.

Kriterij za odabir
Procjena prijava
Procjenu i ocjenu prijavljenih projekata vršit će Stručna
radna skupina prema sljedećim kriterijima:
 Kvaliteta predloženog projekta,
 Troškovi i održivost projekta,
 Institucionalna sposobnost udruge,
 Prepoznate prednosti
(kao na pr. uključenost volontera u provedbu projekta
(ovisno o vrsti projekta i planiranim aktivnostima),
zapošljavanje mladih, neposredan rad s korisnicima,
usmjerenost projekta na zajednicu s manje
mogućnosti)

Rok i način objave rezultata Natječaja


Rok za donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih
sredstava udrugama je 60 dana od dana zaključenja
Natječaja, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora.



Odluka će biti objavljena na web stranici Ureda
www.uljppnm.vlada.hr

Hvala na pažnji!
Ured za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina VRH
Mesnička 23, Zagreb
Ines Loknar-Mijatović
ured@uljppnm.vlada.hr
www.uljppnm.vlada.hr
Tel: 01/ 6303 079, 4569 358
Fax: 01/ 4569 324

