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Изазов 

Систем средњег стручног образовања у Србији 
има за циљ да припреми стручну радну снагу у 
складу са захтевима тржишта рада. Да би се тај 
циљ остварио потребно је да се обезбеди додатна 
подршка да систем постане потпуно 
функционалан и одржив. 

Млади људи између 15 и 35 година старости имају 
велике проблеме у проналажењу сталног 
запослења. Њихове квалификације често не 
испуњавају захтеве тржишта рада у Србији. 

Постојеће активне мере тржишта рада нису 
довољне да подрже младе људе на њиховом путу 
до квалификација које одговарају потребама 
тржишта рада и воде до запошљавања. 

Приступ 

Циљ пројекта је да се у одабраним општинама 
унапреде понуде образовања, обука и мера 
тржишта рада. Понуде треба да буду оријентисане 
како према потребама младих људи тако и према 
потребама компанија за адекватно обученим 
радницима. Овим активностима би требало да се 
повећа запошљивост младих. 
 

Пројекат ће подржати 5 одабраних стручних школа 
да унапреде своје капацитете и:  

• обезбеде квалитетно формално (дуално)   
образовање,  

• унапреде понуду и квалитет обукa за 
незапослена лица, 

• успоставе локални дијалог за унапређење  
запошљавања младих. 

Искуства и лекције ће бити документовани и 
интегрисани у дијалог националне политике. 

 

• 500 младих људи користи унапређене понуде 
формалног (дуалног)  образовања, 
неформалне обуке и активне мере тржишта 
рада. 

• 60% од 500 корисника сматра да унапређене 
понуде образовања, обуке и мера на тржишту 
рада побољшавају  могућност запошљавања. 

• 18 (75%) од 24 компанија које учествују у 6 
дуалних образовних профила "углавном" или 
"у потпуности" се слажу да  професионалне и 
личне компетенције ученика испуњавају 
њихове потребе. 

 
Допринос ГИЗ-а  
У циљу боље упошљивости младих ГИЗ ће: 

• Радити на даљем унапређивању дуалног 
образовања кроз подршку образовним 
институцијама и привреди; 

• Радити на унапређивању компетенција 
запослених и школи организовањем обука, 
стручних скупова и ангажовањем стручњака у 
складу са потребама школе; 

• Обезбедити техничке предуслове у школи за 
потребе квалитетног извођења наставе; 

• Радити на унапређивању локалног дијалога за 
запошљавање младих; 

• Давати предлоге на националном нивоу на 
основу успешних примера спровођених са 
партнерима пројекта на локалном нивоу. 

Од школе учеснице у пројекту се очекује да: 

• Активно учествује у пројектним активностима 
и доприноси испуњењу пројектних циљева и 
индикатора; 

• Формира школски пројектни тим од 5 
наставника на  челу са директором где би 
сваки члан тима био задужен за одређену 
тему (нпр. обуке за незапослена лица, обуке 
за школско особље, рад са ученицима, 
менаџмент управљања квалитетом, сарадња 
са локалном заједницом и партерима и сл.); 

• Уписује ученике који се школују у складу са 
законом о Дуалном образовању на основу 
потреба привреде; 

• Годишње реализује обуке за незапослена 
лица у складу са дефинисаним планом 
пројекта и потребама локалне привреде; 

• Преузима водећу улогу у локалном  дијалогу 
за запошљавање младих; 

• Подржава оснаживање и активно учешће 
младих у свим одлукама које их се тичу.
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