Назив пројекта

Иновативни систем за унапређење знања и вештина „Знање
свима“

Приоритет

I - Развој људских ресурса

Мера

1.2 - Оспособљавање незапослених лица за занимања која су
дефицитарна

Укупна вредност

22.359.086,32 динара

Покрајински
секретаријат/
Управа/Служба
(Известилац)

Служба за реализацију програма развоја АП Војводине

Циљ пројекта

Циљ пројекта је смањење незапослености и стварање могућности
за нова запошљавања у АП Војводини, посебно у областима
туризма, обраде хране и рукотворина, с обзиром на то да је један
од главних проблема у области економског развоја и
конкурентности региона разлика између потреба тржишта рада и
доступне радне снаге која нема одговарајуће квалификације.

Кратак опис
пројекта

Пројекат Иновативни систем за унапређење знања и вештина
„Знање свима“ реализован је у оквиру ИПА програма Европске
уније „Социјално-економски развој дунавске регије у Србији“.
Пројекат је усмерен на развој нових програма обука, а један од
очекиваних резултата је и развој система за учење на даљину,
који ће бесплатно бити доступан свим незапосленим лицима и
омогучиће им да стекну знања и вештине које су неопходне на
тржишту рада.

Период
реализације
пројекта
Постигнути
резултати

01.09.2013.-30.06.2015.године

Путем успешно реализоваих пројектних активности постигао се
свеобухватни циљ Пројекта, а то је стварање нових могућности
за запошљавање у Војводини.
Развијени су нови програми обуке и реализоване су обуке из 8
области и то: за куваре, пекаре, посластичаре, маркетинг,
менаџмент и пословање у туризму, предузетништво и иновације,
израда сувенира и рукотворина, енглески и немачки језик.
На обукама у Едукативном центру учествовало је 341
незапослено лице из АП Војводине. Израђени су одговарајући
приручници који су коришћени током обука и снимљено је 56
сати материјала, односно 168 наставних јединица ради
постављања на платформу за учење на даљину. 646 лица је
приступило обукама на даљину.

Израђена је WEB страница пројекта, промотивни материјали, као
и промотивни филм пројекта..
У циљу промоције резултата пројекта као и успостављања
комуникације са циљним групама и целокупном јавношћу
организоване су конференције за штампу и презентације
пројекта, као и више сусрета послодаваца са полазницима обука
из
области
кулинарства.
У директним
разговорима
са
полазницима
обика
53
послодаваца
је
разговарало
о
могућностима њиховог запошљавања.
Организоване су и презентације пројекта у три удружења жена у
Бачком Петровцу, Бачу и Врднику, а њихови чланови су активно
учествовали у тестирању система за учење на даљину.
Развијена је платформа за учење на даљину, која трајно остаје
доступна незапосленим лицима.
Од незапослених лица која су учествовала на обукама, њих 22 је
основало
сопствене
предузетничке
радње,
уз
подршку
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова, који је доделио подстицајна сресдтва.
Може се рећи да су надмашени сви планирани резултати пројекта
јер је у току трајања пројекта у обукама учествовало преко
1000 незапослених лица. Од 341 незапосленог лица које је
успешно завршило обуке њих 142 је нашло запослење.

