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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

„3D U HRVATSKOM TURIZMU – OSPOSOBLJAVANJE ZA DOMAĆINA/ICU BRODA,
DOMAĆINA/ICU SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I DOMAĆINA/ICU TURISTIČKOG
SEOSKOG OBITELJSKOG GOSPODARSTVA“
RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA INTEGRACIJU NA TRŽIŠTE RADA
ZAGREB, 27. lipnja 2018. Potpisivanjem ugovora s Ministarstvom turizma, 10. travnja 2018. godine započela
je provedba projekta „3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu
smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva”, financiranog iz
sredstava Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 1.953.931,36 kn. Projektom će se tijekom sljedeće dvije
godine razviti i provesti tri programa osposobljavanja i to za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih
kapaciteta te domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva u čijoj provedbi će sudjelovati 50
nezaposlenih osoba iz ranjivih skupina osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine. Na taj način će se pridonijeti
rastu zapošljavanja i smanjenju siromaštva, kroz aktivnosti koje pomažu ranjivim skupinama 25- i 54+ da
unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada. Nositelj projekta je Učilište Ambitio ustanova
za obrazovanje odraslih iz Zagreba, a izvodi ga u partnerstvu s Polo Line d.o.o. iz Baške, Pustara Višnjica d.o.o.
iz Slatine, Horvat turizam putnička agencija d.o.o. i Ambitio Sana d.o.o. iz Zagreba. Partneri, temeljem svoje
osnovne djelatnosti i statusa lokalnih lidera u svom poslovnom sektoru te njihova dosadašnjeg iskustva i
uspješni rezultati poslovanja daju značajan kredibilitet projektnom konzorciju i garanciju uspješne provedbe
projekta.
Kako doznajemo od voditeljice projekta Antonije Stranjik, projektom „3D u hrvatskom turizmu –
osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog
seoskog obiteljskog gospodarstva” će se doprinjeti povećanju zapošljivosti 50 nezaposlenih osoba iz ranjivih
skupina osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine, kroz stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih
vještina putem inovativnih, tržišno opravdanih i na ishodima učenja utemeljenih programa osposobljavanja,
vođenih i mentoriranih od strane profesionalnih, educiranih i visokokvalificiranih stručnjaka turističkougostiteljskog sektora. Na taj način će im se olakšati integracija na tržište rada. Kroz projekt će se ujedno
razviti i provesti program usavršavanja za predavače i mentore u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama
kako bi stekli dodatne kompetencije za poučavanje ranjivih skupina i povećali osobne kapacitete u
inovativnom pristupu poučavanju te sustav e-učenja za sva tri programa.
Ideja osposobljavanja domaćina/ica je nastala iz realne potrebe u hrvatskom turizmu. Uzmimo samo činjenicu
da je Hrvatska po broju bookinga i broju charter plovila vodeća charter destinacija na svijetu. Prema podacima
yachtbooker.com Hrvatska raspolaže s 25% ukupne svjetske charter flote i ostvaruje 33% svjetskog bookinga.
Strategija razvoja nautičkog turizma predviđa povećanje broja charter plovila s 3500 na 5000 do 2020. te se
očekuje potreba za 750 radnika ovog profila u budućem periodu. Također se očekuje povećanje broja jedinica
obiteljskog smještaja s 274 na 290 tisuća, iz čega proizlazi potreba osposobljavanja najmanje 1000 radnika te
porast broja obiteljskih gospodarstava s 317 na 400, što ukazuje na potrebu osposobljavanja još 250 osoba.
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