HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ SLIJEPIH
CROATIAN BLIND SPORT ASSOCIATION
Draškovićeva 80/4
10 000 ZAGREB, HRVATSKA
T: +385 1 4812 506, F: + 385 1 4812 506
E:hsss@zg.t-com.hr, W:www.hsss-cbsa.hr

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ SLIJEPIH na temelju odluke IO HŠSS od 09.11.2021
i sukladno Pravilniku o stručnom radu Hrvatskog paraolimpijskog odbora raspisuje
za članice Hrvatskog športskog saveza slijepih
NATJEČAJ ZA IZBORNIKE 2021-2024
ZA SPORTOVE
GOALBALL, JUDO, ŠAH, KUGLANJE, PIKADO
OBVEZNI UVJETI:
1. Državljanstvo Republike Hrvatske,
2. Izraditi program rada za izborno razdoblje,
3. Dostaviti dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, kao službenog jezika IPC-a,
4. VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili
5. Imati diplomu Trenera prvostupnika za sport za koji se natječe, ili
6. Imati trenersku licencu svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta, za sport
za koji se natječe, ili
7. Imati osvojenu medalju na paraolimpijskim igrama, ili svjetskim ili europskim
seniorskim prvenstvima osoba s invaliditetom i završeno stručno osposobljavanje
za rad u sportu u ustanovi za osposobljavanje kadra za rad u sportu, ili
8. ispunjava uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane odredbom
Članka 9. Zakona o sportu,
9. Osoba imenovana izbornikom, osim gore navedenih obveznih uvjeta, u pravilu,
mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
a. Imati iskustvo u sportu osoba sa invaliditetom;
b. poznavati sport, sprave i pomagala kao i specifična tehničko-ortopedska
pomagala koja se koriste u navedenom sportu osoba s invaliditetom;
c. Poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i
treninga;
d. Raspolaže znanjem o korištenju osobnog računala i posebno programa za
pisanje, slanje i primanje elektroničke pošte i pregled interneta;
e. Poželjno je da posjeduje osobno računalo i ima otvorenu adresu za prijam i
slanje elektroničke pošte.
f. Aktivno sudjeluje u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka
postavljenih ciljeva od strane Hrvatskog športskog saveza slijepih
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Rok za dostavu: 17.11.2021. godine na adresu:
HŠSS, Draškovićeva 80, 10 000 Zagreb
Ili na email: hsss@zg.t-com.hr
Kandidati moraju dostaviti kompletne prijave sukladno raspisanim uvjetima Natječajima.
Nekompletna dokumentacija neće biti razmatrana.
Kandidati će biti obavijesteni o rezulatima Natječaja u roku od 7 dana nakon završetka Natječaja

Potpredsjednica HŠSS-a
Vesna Babić,

U Zagrebu, 09.11.2021.
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