ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ
РОМА И РОМКИЊА
Пројекат Техничка подршка за инклузију Рома финансира Европска унија, а спроводи
Мисија ОЕБС-а у Србији. Један од циљева пројекта је повећање запошљавања Рома и
Ромкиња. Како би се постигао задати циљ, Мисија ОЕБС-а у Србији и њен партнер на
пројекту Секонс – Група за развојну иницијативу спровешће мапирање успешних
економских иницијатива за запошљавање Рома и Ромкиња као и предузетника/ца и
самозапослених Рома и Ромкиња.
Позивају се:
1. Предузетници или власници микро, малих и средњих предузећа (до 250
запослених) који су Роми или Ромкиње, регистровани у Агенцији за привредне
регистре,
2. Предузетници или власници микро, малих и средњих предузећа (до 250
запослених) који нису Роми, али који запошљавају Роме и Ромкиње, а регистровани
су у Агенцији за привредне регистре,
3. Представници удружења грађана или задруга који кроз пословну делатност радно
ангажују Роме/киње, а регистровани су у Агенцији за привредне регистре,
да пријаве своје иницијативе/предузећа која успешно запошљавају Роме и
Ромкиње као и успешне примере предузетништва Рома и Ромкиња за учешће у
Програму подршке запошљавању Рома и Ромкиња.
Оне иницијативе/предузећа која желе да унапреде и прошире своје пословање и да
отворе нова радна места за Роме/киње биће изабранa кроз компетитивни процес
селекције за подршку у опреми и у стручној помоћи за унапређивање даљег
пословања као и у обуци за новозапослене Роме/киње.
Програм подршке намењен је превасходно Ромима/кињама, али је отворен за
запошљавање и других припадника рањивих група у оквиру исте економске
иницијативе.
Можете се пријавити тако што ћете попунити и послати формулар са основним
подацима на следећи мејл: prijava@osce.org или на факс 011/344 73 86.
Потребни формулар можете преузети и на сајту www.secons.net.
Више информација о Програму подршке запошљавању Рома и Ромкиња кроз пројекат
Техничка подршка за инклузију Рома може се наћи на www.secons.net.
Рок за пријаву је 17. фебруар 2014. године.
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