У Вршцу
Датум: 26.12.2013.

Национална служба за запошљавање, Филијала Вршац обавештава сва незапослена
лица да је у току реализација пројекта „Иновативни систем за унапређење знања и
вештина - Знање свима“ и да вршачка филијала врши пријаву за обуке које ће се
спроводити током 2014. године. Лица се могу пријавити за следеће обуке: за куваре,
пекаре, посластичаре и обуку за израду рукотворина и сувенира.
Пројекат „Иновативни систем за унапређење знања и вештина - Знање свима“
реализује се у оквиру ИПА програма ЕУ под називом „Социјално-економски развој
дунавске регије у Србији“. Циљ пројекта је стварање могућности за нова запошљавања
у АП Војводини, посебно у области туризма, обраде хране и рукотворина, с обзиром 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.
Пројекат предвиђа развој нових програма обука, а један од очекиваних резултата
пројекта је развој система за учење на даљину, који ће бесплатно бити доступан свим
незапосленим лицима и омогућиће им да стекну знања и вештине које су неопходне на
тржишту рада.
У првој фази Пројекта предвиђено је да 290 незапослених лица са територије АП
Војводине учествује у обукама из следећих области: обука за куваре, пекаре,
посластичаре, за израду рукотворина и сувенира, маркетинг, менаџмент и пословање у
туризму, предузетништво и иновације, за енглески и немачки језик.
Наведене обуке ће се изводити на опреми и у просторијама Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду.
Услов за могућност бесплатног обучавања је да је лице незапослено, да се налази на
евиденцији Националне службе за запошљавање и да је завршило најмање
основну/средњу школу у зависности од врсте обуке за коју се заинтересовало.
Обука незапослених лица по наведеном пројекту је бесплатна, а за одређен број
полазника обука из удаљених места биће обезбеђен смештај и исхрана.
Додатне информације заинтересована лица могу видети на сајту www.centar.edu.rs, као
и обраћањем саветницима у филијали Националне службе за запошљавање или
позивом на број 013/802-411 и 013/802-412.
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