E2E Визија
Омогућити развој каријере и пристојан посао за све
младе који га траже!

Е2Е Мисија
Побољшати положај младих на тржишту рада у Србији кроз:
унапређење политика у области запошљавања младих
и релевантног законског оквира, кao и развој вештина и
знања које послодавци траже.

Е2Е Значај

Знањем до
посла (E2E)

(Education to Employment)
E2E се у Србији залаже да се
политике запошљавања младих
доносе на основу потреба
утврђених у пракси и помаже
стварање прилика за запошљавање
и образовање младих у Србији. E2E
омогућава младима да учењем
кроз рад стекну вештине које се
траже на тржишту рада и које ће им
помоћи да брже и лакше дођу до
пристојног посла. E2E представља
партнерство влада Србије и
Швајцарске којим се повезују
актери јавног, цивилног и приватног
сектора укључени у процес
повећања запошљивости младих.

www.znanjemdoposla.rs

Програм запошљавања и социјалне реформе (Еmployment
and Social Reform Programme - ESRP) је кључни међуресорни
документ у процесу придруживања Србије Европској
Унији. Овим документом се решава питање високе
стопе незапослености и неактивности у Србији. У оквиру
програма E2E практичнo се примењују оне мере ESRP које
се односе на обезбеђивање радне снаге и развој вештина
код младих.

Унапређене политике
запошљавања младих
у Србији
Предвођен SIPRU тимом, програм E2E омогућава политички
дијалог кључних заинтересованих страна на националном
нивоу и тако доприноси примени ESRP у пракси. Пробном
применом иновативних модела запошљавања на локалном
нивоу, E2E се залаже за измене политичког оквира којим
би се омогућио инклузиван и одржив положај младих на
тржишту рада.

Савремене могућности
учења кроз рад за младе
Кроз сарадњу NIRAS IP и пет локалних партнерских
организација, Е2Е младима из Новог Пазара, Књажевца,
Пирота, Крушевца и Крагујевца отвара нове могућности за
стицање вештина које се траже на локалном тржишту рада.
У складу са тим, E2E промовише спровођење модерних
обука у компанијама, услуге каријерног информисања,
вођења и саветовања, као и друге мере подршке на
тржишту рада (пружање информација о тржишту рада,
помоћ при налажењу посла и стицању практичног радног
искуства) које младима повећавају шансе да започну
професионални живот.

Локални партнери E2E:
боље повезивање младих
са локалним тржиштем рада
КРУШЕВАЦ:
Омладински савет Крушевац (www.osk.org.rs)
КРАГУЈЕВАЦ:
Business Innovation Program (www.bips.rs)
Развојни бизнис центар (www.rbcentar.org)
ПИРОТ:
Job Info Center
ZIP Centar (zipcentar@gmail.com)
Удружење грађана Oсвежење (www.osvezenje.com)
НОВИ ПАЗАР:
Омладински кластер Нови Пазар
Канцеларија за младе НП (www.pazarce.info)
Удружење психолога (www.upnp.rs)
КЊАЖЕВАЦ:
Тимочки клуб (www.timok.org)

Партнери E2E у Влади РС:
политички дијалог на тему
запошљавања младих
Програм Е2Е доприноси унапређењу политика и
законодавства у области запошљавања младих у Србији
кроз сарадњу са надлежним министарствима Владе Србије:
Kабинет председнице Владе, Kабинет потпредседнице Владе
и Министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Републички секретаријат за јавне политике, Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Министарство за европске интеграције, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Министарство
омладине и спорта, Национална служба за запошљавање,
Привредна комора Србије, Стална конференција градова и
општина.

Радно укључивање теже
запошљивих група младих
E2E подржава радну интеграцију теже запошљивих
група младих; нпр. младих из NEET групе (лица која нису
запослена, нису на школовању, нити су на обуци), руралне
омладине, Рома, омладине из васпитно-поправних домова,
младих без родитељског старања, дугорочно незапослених
младих, младих са инвалидитетом и жртава насиља у
породици.

Шта је E2E обука на радном месту?
Млади стичу стварно радно искуство у компанијама
О
 бука се спроводи уз подршку ментора који су прошли
обуку за рад са младим полазницима у самој компанији
Н
 ије нужно повезана са претходним образовањем
полазника обука
Могла би бити препозната као активна мера тржишта
рада или самосталан програм на тржишту рада
www.znanjemdoposla.rs

Пројектни фонд
Средствима из Пројектног фонда, кроз ангажовање приватног
сектора, промовишу се учење кроз рад у компанијама, мере
тржишта рада за теже запошљиве категорије младих, као и
иновативни модели за подизање запошљивости младих. Из
Пројектног фонда је у 20 општина подржано 82 пројекта, у чијем
је спровођењу учествовало 128 компанија и 30 партнера како
из јавног сектора, тако и из цивилног друштва.

1.058 полазника завршило је обуку на радном месту
350 младих из категорије теже запошљивих је
добило неку врсту професионалне подршке,
готово 100 укључено у обуке на радном месту
више од 60% полазника запослено

“E2E ми је пружио могућност да стекнем практично
радно искуство и добијем лични увид у то како заиста
изгледа радити у једној приватној компанији.”
Катарина Јовић, студенткиња, Факултет заштите на раду,
Ниш

“Успели смо, заједно са колегама из програма E2E, да
младе образоване људе преведемо у способне и обучене
техничаре за рад на CNC машинама са којима можемо да
планирамо развој наше компаније.”
Милош Сантрач, ПР, Милановић Инжењеринг / Siemens
Mobility Крагујевац

“E2E нам помаже да развијемо корисне и модерне услуге
којима ће се повећати запосленост младих у Новом
Пазару. ”
Џемалудин Паучинац, Канцеларија за младе, Нови Пазар
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