"И Роми предузетници"

Градскa општина Звездара, позива све младе Роме и Ромкиње са општине Звездара као и
незапослене, да се пријаве за пројекат "И Роми предузетници".
Пројекат ће се реализовати у периоду од 1.10.2018 – 31.01.2019. године и омогућава похађање
стручне обуке из области предузетништва у циљу оспособљавања младих Рома и Ромкиња у циљу
стицања нових личних и ословних вештина које су кључне за запослење и омогућавају лакше
запошљавање.
Програм пројекта је финансиран од стране Министарства за омладину и спорт и бесплатан је за
све заинтересоване кандидате, који се могу пријавити за учешће на e-mail:
prijava_konkurs@zvezdara.org.rs до 5.11.2018. године.
Основни циљ јесте стимулисање и унапређење предузетништва младих и незапослених Рома у
Србији, кроз унапређење пословних вештина и едукацију и подстицаје младих и незапослених
Рома у области предузетништва (обуке и тренинзи), и покретања сопственог бизниса (писање
бизнис плана и помоћ у његовој примени и реализацији), што представља истовремено и крајњи
резултат предложеног пројекта.
Кроз неформално образовање и његову директну примену (израда бизнис плана) пројекат
омогућава младима Ромима да стекну знања и вештине, које ће им обезбедити конкурентност на
тржишту рада. Пројекат даје младима и незапосленим Ромима прилику да се упознају са основама
пословања и предузетништва, начином идентификације и избора партнера из других сектора, као и
одржавања успешних партнерстава.
Значај предложеног пројекта огледа се у побољшању економског положаја Рома и Ромкиња кроз
подстицање и развијање предузетничког духа у циљу покретања сопственог бизниса и
самозапошљавања. Циљ пројекта је едукација и оснаживање ромске популације у погледу
запошљивости и стицања кључних компетенција у циљу повећања конкурентске позиције на
тржишту рада, као и мотивисању и подстицају за покретање сопственог бизниса. На тај начин
може се економски побољшати и осигурати њихова позиција у друштву. Развој способности и
вештина омогући ће Ромима и Ромкињама да брже пронађу посао или једноставније покрену
сопствени бизнис. Основни задатак пројекта је да кроз међусекторску сарадњу омогући и обезбеди
подршку Ромима и Ромкињама у раној фази развоја посла. Кључни очекивани резултати пројекта
су мотивисаност, едукација и одлучност ромске популације за покретање и реализацију сопственог

посла у циљу побољшања свог економског статуса и положаја, и још важније стицања
компетенција које ће одговарати захтевима тржишта рада.
Пројектне активности биће усмерене на едукацију младих и незапослених Рома и Ромкиња из
области предузетништва путем обука/тренинга кроз 6 тематских области из домена
предузетништва, права, запошљавања, уз искуства, препоруке и савете успешних предузетника у
оквиру округлог стола и обавезне израде бизнис плана уз помоћ ментора.
Реализација пројекта спроводи се уз подршку јединица локалних самоуправа, преко своје
Канцеларије за младе.
Кључни очекивани резултати пројекта су стечена нова практична знања која ће довести до
повећане мотивисаности и одлучности младих Рома и Ромкиња да покрену сопствени посао, што
ће резултирати већим обимом самозапошљавања ове популације и уједно смањењем стопе
незапослености.
НАПОМЕНА: Приликом пријаве је потребно оставити контакт податке (имејл адресу, контакт
телефон име и презиме) како би стручне службе обавиле разговор са пријављеним кандидатима
пре почетка курса и на основу тога извршили селекцију полазника курса.
Више информација може сазнати на сајту www.zvezdara.com.

