
ПРОЈЕKАТ: ПРУЖИМО РУКУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ЛИЦИМА

- сажетак пројекта -

ЈЛС која спроводи 
пројекат:

Град Пирот

Тематска област пројекта: Запошљавање

Износ пројекта укупно 
(бесповратна средства + 
суфинансирање ЈЛС) (у 
ЕУР):

53.582,03 ЕУР – Укупна вредност пројекта

40.793,96 ЕУР – Бесповратна средства (Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)

12.788,07 ЕУР – Суфинансирање (Град Пирот)

Контакт особа: Ненад Петровић

Број телефона: 010/551-231

Е-пошта: nenad.petrovic@pirot.rs

Кратак опис пројекта
Примена  одговарајућег  иновативаног  решења  у  раду  са  незапосленим,  теже
запошљивим  категоријама  лица  у  циљу  њиховог  економског  оснаживања  и
подстицања запошљавања уз побољшање њиховог положаја. 
Општи циљ пројекта

Допринети  побољшању запошљивости  теже запошљивих  и друштвено  осетљивих
група  спровођењем  иновативне  и  ситематске   подршке  на  путу  до  посла  кроз
каријерно  вођење   и  усмеравање  као  и  њиховим  економским  оснаживањем  кроз
обуке на радном месту у компанијама на локалном тржишту рада и тиме допринети
смањењу јаза између понуде и тражње на тржишту рада. 

Специфични циљеви пројекта

1. Олакшати   укључивање на тржиште рада и  долазак до пристојног посла за  50
корисника спровођењем серије каријерних сесија укључујући процену компетенција 

2. 15  корисника  стекло  компетенције  тражене  на  локалном  тржишту  рада  кроз
укључивање у специфичан програм учења на радном месту  у компанијама

3.Информисати ширу  заједницу о активностима пројекта и активирати циљну групу
за укључивање у меру (имајући у  виду њихову социјалну рањивост и искључесност)
спроводећи  инфо кампању.
Очекивани резултати
50  корисника  имају  увећане  компетенције  и  алате  за  тражење  посла   (  сваки
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корисник ће  бити едукован о начину тражења посла, припреми за посао и добиће сет
алата за тражење посла-  цв, мотивационо писмо, процену  компетенције и сл).
15 корисника поседују компетенције  и биће економски оснажено кроз укључивање у
обуке на радном месту дирекно у компанијама.

Шира јавнот је информисана о активностима пројекта.  
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