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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ 
ПОЗИВ 

Локална сарадња као одговор за бољу будућност младих који нису у образовном систему, 
запослени или на обуци 

 

17. октобар 2019. Хотел Шератон, Нови Сад 

Поштовани/е, 

Београдски центар за људска права, Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – 

„НАПОР”, Кровна организација младих Србије – „КОМС” и „Емприја” имају посебну част да вас 

позову на једнодневну националну конференцију „Локална сарадња као одговор за бољу 

будућност младих који нису у образовном систему, запослени или на обуци”, која ће се 

одржати 17. октобар 2019. године са почетком у 12 часова у Хотелу Шератон у Новом Саду. Кроз 

заједничку размену мишљења желимо да допринесемо бољем разумевању положаја младих који 

се налазе у НЕЕТ ситуацији1  и идентификујемо изазове са којима се сусрећемо. 

Конференција ће окупити више од сто представника/ца различитих институција и организација, јер 

верујемо да само заједнички приступ и сарадња међу партнерима са различитим надлежностима 

може довести до дугорочног и одрживог решења.  

Мултисекторски приступ младима из НЕЕТ ситуације може обезбедити приступ различитим 

услугама доступним у заједници. С обзиром на то, визија која нас води јесте да је наша локална 

заједница наш ресурс за бољу будућност. 

Имајући у виду да: 

Подаци Републичког завода за статистику Републике Србије показују да се у првом кварталу 2019. 

године 14,7% младих узраста од 15 до 24 године налази у НЕЕТ статусу. Што је дужи период који 

млади проведу у НЕЕТ ситуацији, то је већа вероватноћа да ће се у њој задржати све док их 

дугорочан боравак у НЕЕТ статусу не изолује од могућности позитивног и здравог развоја, због 

чега су у посебном ризику од сиромаштва и социјалне искључености. 

 

Сматрамо да би ваше учешће допринело мењању актуелне статистике и креирању практичних 

закључака који ће водити ка умрежавању, препознавању релевантних актера и иницирању 

заједничке сарадње како на националном, тако и на локалном нивоу, а зарад унапређења 

положаја свих младих у Републици Србији.  

Конференција се реализује на српском језику. За ограничен број учесника/ца ван Новог Сада 

предвиђено је покривање путних трошкова. Уколико вам је потребан додатни сервис подршке за 

учешће на конференцији, молимо вас да нас о томе обавестите. 

 

 

 
1 НЕЕТ (није у образовном систему, запослењу или на обуци) 
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Молимо вас да нам најкасније до петка, 11. октобар 2019. потврдите присуство представника/це 

ваше институције на мејл: nemanja.obradovic@napor.net. 

Уколико имате нека питања или недоумице, будите слободни да нас конктатирате на број 

069/199-23-16 (Немања Обрадовић) или путем мејлаnemanja.obradovic@napor.netсваког радног 

дана од 09.00 до 17.00 часова. 

О пројекту: 

Пројекат под називом „Наша заједница, наша будућност – већа сарадња и запошљавање 

младих” препознат је и финансиран од стране Европске уније и Владе Републике Србије као 

пројекат који доприноси унапређењу положаја НЕЕТ младих. Основна идеја пројекта јесте 

промоција одрживе међусекторске сарадње на локалном нивоу. Активности пројекта усмерене су ка 

стварању инклузивних предузетничких механизама и стимулативног окружења за младе. 

Више о пројекту: http://www.bgcentar.org.rs/nasa-zajednica-nasa-buducnost-veca-saradnja-i-

zaposljavanje-mladih/#more-11082 

 

Нови Сад, Омладинска престоница 2019: Град Нови Сад носилац је титуле Омладинске 

престонице Европе за 2019. годину. 

Више информација: https://opens2019.rs/opens-2019/ 

У нади да ћете се одазвати нашем позиву и учествовати у програму конференције, срдачно вас 

поздрављамо. 

 

С поштовањем, 

Јелена Стојановић, извршна директорка НАПОР    

Соња Тошковић, извршна директорка БГ ЦЕНТРА 
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