Израда брошуре омогућена је средствима
Швајцарске агенције за развој и сарадњу, у
оквиру пројекта “Подршка спровођењу
програма реформи политике запошљавања
и социјалне политике у Републици Србији са
фокусом на политику запошљавања и
повећања запошљивости младих”

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ

Програма реформи политике
запошљавања и социјалне политике (ЕСРП)
у Републици Србији са фокусом
на политику запошљавања и повећања
запошљивости младих

МОДЕЛ ПОДРШКЕ 1
Рани развој иновативних приступа
• Удружење за локални развој Каменица – „Омладински развојни сервис“
У оквиру пројекта је путем истраживања на терену и анализа у потпуности разрађен
иновативан модел стручне праксе. Модел се заснива на повезивању студената
локалних факултета и привреде, комбиновању дијагностичких и практичних
елемената стручне праксе, као и на заједничком раду и животу младих у истом
простору
• Ентузијасти Кучева – „Да твоја земља више вреди“
У оквиру пројекта је развијен предлог, кроз низ консултација и анализа, како да се
сви локални ресурси из јавног, приватног и цивилног сектора окупе у оквиру исте
структуре и ставе у исту функцију. Модел се базира на делотворном коришћењу
расположивих ресурса на локалном нивоу за успешно пословање (органска храна,
сеоски туризам итд.) и на пружању подршке младима да их делотворно користе.
• Тимочки клуб Књажевац – „Дигитална инклузија“
У оквиру пројекта је развијен предлог модела „учења посматрањем“ који би се могао
применити на ученике гимназије у Књажевцу. У оквиру овог концепта, млади ће
имати могућност да проведу неколико дана у одабраним предузећима са менторима
и да науче више о специфичностима одређеног посла.
• Удружење Рома Нови Бечеј – „Да ли знаш? Да ли можеш?“
У оквиру пројекта је израдом профила младих незапослених Рома/киња развијена
опсежна база података за потребе бољег дефинисања локалних мера јавне
политике које би могле делотоворније да допру до ове циљне групе. Предложени
иновативни модел за посредовање у запошљавању заснива се активностима
заједничке радне групе и на премошћавању јаза између знања и вештина
незапослених и потреба послодаваца.

МОДЕЛ ПОДРШКЕ 2
Тестирање или унапређење иновативних приступа
• Развојни бизнис центар Крагујевац – „Локална партнерства за запошљавање
младих“
У оквиру пројекта је успешно развијен и тестиран нови модел стручне праксе за
младе, заснован на превазилажењу јаза између постојећих компетенција циљне
групе и потреба послодаваца. У оквиру пилот пројекта, 23 младе особе завршиле су
програм унапређења капацитета: 11 је похађало стручну праксу у изабраним
партнерским предузећима, а сви (7 мушкараца и 4 жене) су нашли стално запослење
у партнерским предузећима/у другим предузећима на локалном тржишту (две
особе).
• Регионални едукативни центар Банат – „Истражи свој бизнис“
Решење предвиђено овим пројектом пружа прилику незапосленим младима да, уз
помоћ одговарајућег програма обуке и менторства, развију сопствене пословне
идеје, унапреде своје вештине и знања и спремни се отисну у предузетничке воде.
Изабрано је троје младих људи, којима је пружена подршка у виду мањих износа
финансијских средстава како би започели реализацију својих пословних идеја; 30
младих је имало прилику да похађа основну обуку из предузетништва; 20 је
завршило виши ниво обуке за израду пословног плана, а разрађено је 10 конкретних
пословних идеја.
• Европски покрет у Србији Лесковац – „АКТИВАТОР – Кластерски модел подршке
запошљавању младих кроз приправништво“
Мултисекторски модел, који обједињује ресурсе из јавног, приватног и цивилног
сектора, унапређен је да би се дорадили претходно развијени програми обуке за
развој предузетништва и програми менторства за предузетнике/це. Као резултат
овог пројекта, осморо људи се запослило преко програма менторства у изабраним
предузећима, а десеторо младих је основало или је спремно да оснује своје
предузеће.

• Удружење „Феномена“ Краљево – „ДАФФ агробизнис start-up за младе“
Пројектом је осмишљен и тестиран посебан приступ за обезбеђивање одрживе
подршке омладинском (претежно женском) предузетништву у сектору
пољопривреде кроз неформално образовање, развој пословних идеја и
финансијских подстицаја. Једна пословна идеја биће тестирана на отвореном
тржишту и, ако буде успешна, мали проценат прихода ће се вратити пружаоцу
финансијске подршке, Пољопривредном развојном фонду организације цивилног
друштва Удружење Феномена (ДАФФ), а касније ће се користити за даљи развој
образовног програма.
• Фондација за развој економске науке – „Н@ПРЕД: Нетворкинг ПРивредног и
ЕДукативног сектора“
У оквиру пројекта је развијена и покренута онлајн платформа коју могу користити
млади (средњошколци и студенти), истраживачи, професори универзитета и
привреда као инструмент за међусобно увезивање. Коришћењем платформе,
млади би добили могућност да објаве своје радне биографије и изразе
заинтересованост за приправништво/стручну праксу/истраживачки рад/посао у
одређеној области. Привреда би добила могућност да оглашава слободна места
на истраживачким пројектима, слободне послове (краткорочне или сталне), места
за практиканте и др. Више информација о онлајн платформи налази се на
следећем линку: www.napred.rs

МОДЕЛ ПОДРШКЕ 3
Ширење примене иновативних приступа
• Тимочки омладински центар – „ПОМАК трансформација“
Пројектом је предложен механизам за трансформацију организација цивилног друштва
у социјална предузећа. Развијени приручник за организације цивилног друштва је
веома користан водич за све организације цивилног друштва које имају амбицију да
прерасту у социјална предузећа на тржишту. Од 50 заинтересованих организација,
само пет је изабрано за процес трансформације, који обухвата обуку, менторство и
финансијска средства за почетак пословања.

Водећа иницијатива у оквиру овог пројекта била је
Програм локалних иницијатива
за запошљавање младих
Програм је осмишљен у циљу пружања подршке иновативним моделима и решењима за
повећање запошљавања и запошљивости младих, који би у главној фази пројекта
(2016–2019) могли бити проширени, институционализовани и/или примењени као мере
јавне политике Владе Републике Србије. Програм је спроведен путем конкурса, са укупним
буџетом од 150.000 швајцарских франака. Покренут је 1. фебруара 2016, а завршен крајем
јула 2016. године. За 6 месеци колико је трајао Програм подржано је десет иновативних
приступа и решења кроз три различита модела подршке у зависности од степена зрелости
иновације.
Ефекти програма
• запошљивост више од 100 крајњих
корисника је повећана путем различитих
обука, курсева и програма изградње
капацитета;
• 26 особа се запослило, од којих 19 у
различитим предузећима, а њих седморо је
покренуло сопствени посао;
• још десет младих особа је у поступку
покретања сопственог посла;
• локалне мере јавне политике (стратегије,
локални акциони планови за запошљавање

младих) допуњене су саветима и
резултатима добијеним на пројекту;
• основано је више од 20 различитих
цивилно-јавно-приватних партнерстава;
• повећана је мотивација младих за развој и
тестирање иновација, као и њихово
учешће у тим активностима; […] међу
учесницима/цама програма су дугорочно
незапослени, Роми, особе са
инвалидитетом, категорија NEET и
самохрани родитељи.

Овај пројекат представља део
ширег програма „Од образовања до
запошљавања – Е2Е“, који
финансира Швајцарска агенција за
развој и сарадњу (Swiss Agency for
Development and Cooperation – SDC)
у Србији са циљем пружања
подршке Влади Републике Србије у
спровођењу Програма реформи
политике запошљавања и социјалне
политике (ЕСРП) са фокусом на
политику запошљавања и повећања
запошљивости младих.
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