ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ
Послови, могућности, предузећа, подршка – ПОСЛОВИ
Област пројекта: Социјална политика
Градови: Ужице, Чајетина, Прибој и Димитровград
Вредност пројекта: 143.711,70 ЕУР
Период реализације: 18 месеци, 24.12.2018. – 23.06.2020.
Крајњи примаоци: Центар за социјалну политику
Тело за уговарање: Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава ЕУ
Крајњи корисници: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Министарство омладине и спорта
Остали корисници: Јединице локалне самоуправе, чланови цивилног друштва,
Национална служба за запошљавање
Циљна група: Незапослене жене из угрожених група и релевантни заинтересовани актери
(јавне и приватне институције) који доприносе ефикасном запошљавању, запошљивости и
активном укључивању жена у Ужицу, Димитровграду, Прибоју и Чајетини
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта је допринос повећању запошљивости угрожених група жена,
претежно корисница социјалне помоћи у Ужицу, Димитровграду, Прибоју и Чајетини, кроз
спровођење мера Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике.
Специфични циљеви пројекта су:
• Идентификовати и тестирати делотворне мере подршке незапосленим женама из
рањивих група и побољшати њихов приступ тржишту рада
• Омогућити боље коришћење постојећих јавних мера подршке у области
запошљавања и социјалне заштите, као и мера за промовисање међусекторске
сарадње на локалном нивоу уз спровођење интегрисаних услуга како би се
одговорило на потребе жена из угрожених група
• Помоћи изабраним локалним самоуправама и члановима цивилног друштва да
процене, испитају и усагласе моделе и пакете активне инклузије, који ће се
спроводити кроз локална међусекторска партнерства
• Подизање свести у јавности и међу представницима институција о важности активне
инклузије жена из рањивих група
• Допринети широј расправи на локалном и националном нивоу о оптималном пакету
мера за активну инклузију у Републици Србији
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ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
•
•
•
•
•

•

Спровођење истраживања на локалном нивоу о постојећим механизмима за
укључивање незапослених жена које се налазе у некој од животних тешкоћа и израда
индивидуалних планова за пружање подршке женама које учествују у Пројекту
Непосредан рад са изабраном групом незапослених жена кроз пружање
индивидуализованих мера за активну инклузију
Осмишљавање предлога мера за развој међуинституционалних модела и
интегрисаних услуга социјалне заштите за активну инклузију незапослених жена које
се налазе у некој од животних тешкоћа
Организовање тренинга за запослене у институцијама које делују на локалном и
националном нивоу, у вези са применом међуинституционалних метода и
спровођењем интегрисаних услуга социјалне заштите
Унапређење међусекторске сарадње и пружања интегрисаних услуга које
олакшавају приступ пословима и квалитетнијим услугама, кроз организовање
скупова за размену искустава са свим заинтересованим актерима на локалном
нивоу. Најмање 80 професионалаца на локалном нивоу имаће прилике да унапреди
своје вештине и знања о пружању подршке теже запошљивим женама
Спровођење локалних кампања о мерама активне инклузије и о интегрисаном
приступу који омогућава бољи приступ тржишту рада и квалитетним услугама

УТИЦАЈ И РЕЗУЛТАТИ
Позитивни утицај на циљну групу дугорочно ће бити остварен кроз:
•
•

•
•

Унапређење вештина и знања потребних за активно тражење посла и
предузетништво за најмање 120 тешко запошљивих жена из рањивих група
Повећани професионални, технички и административни капацитети, што укључује
од 80 до 100 професионалаца из локалних институција, центара за социјални рад,
Националне службе за запошљавање, локалних самоуправа, пословног сектора и
организација цивилног друштва, за бављење проблемом не/запослености жена из
рањивих група
Унапређење вештина и знања професионалаца на локалном нивоу у спровођењу
приоритета и развоју мера заснованих на реалним подацима, као и побољшање
кодекса понашања приликом пружања услуга крајњим корисницима
Јачање ефикасног партнерства између локалних институција и унапређење
комуникације и сарадње између релевантних заинтересованих актера приликом
планирања и пружања услуга крајњим корисницама - незапосленим женама из
рањивих група

Позитивни утицај на корисничке институције дугорочно ће бити остварен кроз:
•
•

Унапређење вештина и знања партнерских институција и организација у управљању
пројектима, њиховој имплементацији, извештавању и правилима транспарентности
што доприноси ефикаснијем коришћењу средстава
Спровођење интегрисаних услуга које одговарају на потребе жена из рањивих група
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•

Подизање свести шире јавности и представника институција о важности активног
укључивања жена из рањивих група

Пројекат “Подршка Европске уније активном укључивању младих” вредан 4.7 милиона евра, који
финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да обезбеди већу
друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских активности, радног
искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада Републике Србије су бесповратно
доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35 градова и општина у Србији до краја 2021.
Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови,
центри за социјални рад, удружења грађана, фондације и образовне установе, ће повећати обим и
квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима
активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати
пројекта се очекују на свим нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних
институција у области иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја
политике у складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске
уније.
Пројектом управља Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније, док су крајњи корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања и Министарство омладине и спорта.
Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs
Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су
коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита,
заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине,
здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и
привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и
медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом
Републике Србије. Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други
интернационални донатори заједно.

