ПОЗИВ
ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА
“ИСТРАЖИ СВОЈ БИЗНИС – ФАЗА 2”
Поштовани,
са великим задовољством Вас позивамо да присуствујете конференцији поводом
завршетка пројекта „ИСТРАЖИ СВОЈ БИЗНИС – ФАЗА 2”, која ће се одржати у петак, 17.
новембра 2017. године, у просторијама Градске управе града Кикинде – Свечана сала, I
спрат, улица Трг српских добровољаца бр. 12, са почетком у 12:00 часова.
Пројекат „ИСТРАЖИ СВОЈ БИЗНИС – ФАЗА 2“ се реализује у оквиру Пројекта „Подршка
спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици
Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих – главна фаза“
који спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарством омладине и спорта, а уз финансијску подршку
Швајцарске агенције за развој и сарадњу; као и у оквиру конкурса „Јавни конкурс за
стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих“
који финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.
Регионални едукативни центар – Банат (РЕЦ Банат) реализује пројекат у партнерству са
још 7 институција/организација из јавног и приватног сектора (Регионални центар за
друштвено-економски развој – Банат доо Зрењанин, Bus Computers д.о.о. Кикинда,
Књиговодствени биро Маринков Кикинда, Класа д.о.о. Нови Сад, Адвокат Марко Пекић Нови
Сад, Панон С д.о.о. Стара Пазова и Адвокат Дејан Станић Стара Пазова) и уз стручну подршку 7
институција сарадника (Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Град Кикинда, Град
Нови Сад, Општина Стара Пазова и Национална служба за запошљавање (НСЗ) - Филијале
Кикинда, Нови Сад и Сремска Митровица). Пројекат се реализује на територији 3 локалне
самоуправе у АП Војводини: Град Кикинда (Банат), Град Нови Сад (Бачка) и Општина Стара
Пазова (Срем), са циљем смањења дугорочне незапослености, односно повећања запошљивости
младих незапослених лица и развоја АП Војводине као напредног друштва заснованог на
знању.
Молим Вас да своје учешће потврдите најкасније до среде, 15. новембра 2017. године на
е-mail: office@recbanat.rs . За све додатне информације стојимо Вам на располагању.

________________________________________
Бранислав Милосав, менаџер пројекта
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