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У оквиру YEP локалних иницијатива
имплементирано је

13 пројеката,

слиједом закључака 4. Форума
о запошљавању младих.

Влада Швицарске подржава Пројект
запошљавања младих путем којег је у
YEP локалне иницијативе уложено

270 000 КМ, 118 000 КМ су
осигурале локалне заједнице, 30 000 КМ
је осигурао Фонд за отворено друштво за
укључивање угрожених група у активности.

Данас је већ јако тешко процијенити укупну
вриједност иницијативе, јер су се покренули
институционални механизми, попут
општинских шема за финансирање покретања
око 150 запослења младих особа, углавном
чланова клубова за тражење посла широм БиХ.

Локалне иницијативе доприносе иновативности
у креирању активних мјера јавних служби за
запошљавање.

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

властитог бизниса, али постоји потврђених
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Програм
Термин
09:00 – 09:30

Тема
Изјаве за медије и регистрација учесника/ца
Шта гарантовати младима?

10:00 – 10:15

•↘

Давид Крамер, Амбасада Швајцарске у БиХ

•↘

Ранко Маркуш, Пројекат запошљавања младих

Уводни панел: Гаранција за младе
•↘

Венеса Омерхоџић, Пројекат запошљавања младих: Млади
ван запослења, образовања, тренинга

•↘

Никола Драговић, Пројекат Прилика Плус: Механизми за
подршлу интеграцији на тржиште рада

•↘

Дамир Фарук Сарачевић, Мистрал технолоџис: Шта
послодавцима треба?

•↘

Џенан Трбић, Пројекат запошљавања младих: ЕУ гаранција за
младе: едукација, стручна пракса, приправнички стаж, посао

10:15 – 11:30

Модели из праксе:
•↘

Локалне иницијативе 1: Преквалификација
o

•↘
11:30 – 12:30

7. Форум
Forum oоzapošljavanju
запошљавању
mladih
младих
“Garancija
“Гаранција
za mlade”
за младе”

•↘

Предраг Боројевић, НВО Мост; Јасмин Бешић, Институт
КУЛТ

Локалне иницијативе 3: Волонтеризам (рана интервенција и
активација)
o

Лахира Сејфија, ИПАК-мгб; Јан-Златан Куленовић, ОИА

Џенан Трбић, Пројекат запошљавања младих: Kост-бенефит
анализа програма локалних иницијатива

Можемо ли боље?

12:30 – 13:30

13:30 – 15:00
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Локалне иницијативе 2: Самозапошљавање и социјално
предузетништво
o

•↘

Зоран Вуковић, Интерфоб; Дејан Дујковић, Завод за
запошљавање РС (Клуб за тражење посла Модрича)

15:00

•↘

Ефикасна преквалификација и стручна пракса као гаранција за
младе

•↘

Подршка самозапошљавању и (социјалном) предузетништву
као гаранција за младе

•↘

Рана интервенција и активација као гаранција за младе

•↘

Пленарни закључци Форума: Како успоставити ефикасну
“Гаранцију за младе”?

Ручак

Седми
форум
о
запошљавању
младих, одржан на Јахорини 12.
марта 2015. године, окупио је преко
стотину учесника: младе, послодавце,
представнике локалних заједница,
јавних служби за запошљавање и
невладиних организација. На Форуму
су представљена искуства и резултати
Програма локалних инцијатива те
је дискутовано о могућностима
ширења
примјене
успјешних
модела
ангажмана
невладиних
организација у запошљавању младих,
који су развијени током његове
имплементације. Локалне иницијативе
су представљене у контексту програма
“Гаранције за младе” којег су земље
ЕУ усвојиле у настојању да кроз
партнерство са свим друштвеним
актерима добију битку с растућим
стопама
незапослености
младих.
Програм
локалних
иницијатива
резултат је закључака 4. форума
о запошљавању младих на тему
“Активација и мотивација младих”
( Јахорина, 11. 10. 2013.) на којем је
наглашена потреба за активнијим
радом на креирању радних мјеста,
посебно у руралним областима, гдје
готово да нема могућности за младе.
Имајући у виду препоруке 4. форума
те расположиве ресурсе, YEP је у
сарадњи с другим актерима током
2014. године иницирао Програм
локалних иницијатива – програм
грантова за невладине организације
у БиХ за реализацију пројеката
запошљавања младих у партнерству
с јавним службама за запошљавање.
Програм је усклађен с приступом
Европске уније развоју јавних служби
за запошљавање према којем је
блиска сарадња јавних служби за
запошљавање
с
послодавцима,
локалном
управом,
невладиним
организацијама,
социјалним
партнерима,
пружатељима
обуке
и другима, кључна за унапређење
могућности запошљавања и учешћа
на тржишту рада.Током Форума
представљен је цијели процес те је
презентован документ “Како до више
радних мјеста за младе” који на једном

Шта се то гарантује “Гаранцијом за
младе” у ЕУ, а шта је могуће у БиХ?
“Гаранција за младе” нови је и
иновативан приступ Европске уније у
рјешавању проблема незапослености
младих.
Циљ “Гаранције” је да све особе
млађе од 25 година, кроз четири
мјесеца од завршетка школовања
или губитка претходног запослења,
добију
квалитетну
и
конкретну
понуду без обзира на то јесу ли
пријављени на завод за запошљавање
или не. Под квалитетном понудом
подразумијева се она понуда која
одговара индивидуалним потребама
и вјештинама младе особе и која
идентификује индивидуални пут младе
особе ка интеграцији на тржиште рада.
Дјеловање ЈСЗЗ у имплементацији
“Гаранције за младе” одвија се у
неколико корака те подразумијева
обезбјеђење
персонализованог
вођења незапослених младих од
стране савјетодаваца за запошљавање;
индивидуалну
процјену
према
потребама
на
тржишту
рада;
организацију краткорочних програма
обуке или обезбјеђење могућности
за обављање праксе; проактивни рад
и сарадњу са школама и центрима
за
обуке;
креирање
програма
подстицаја за послодавце путем
којих се нуде директне субвенције
ради обезбјеђења приступа “првом”
послу; субвенције за младе на пракси
(финансијска подршка за приправнике)
и мјере које обезбјеђују практичну и/
или финансијску подршку младим
успјешним предузетницима.
“Гаранција” не гарантује искључиво
посао, већ представља структуралну
реформу која првенствено треба
омогућити брзу активацију младих
особа како би наставиле своје
образовање или остале активности у
вези с тржиштем рада.
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КОНТЕКСТ

мјесту сажима достигнућа остварена
током једногодишње имплементације
13 локалних иницијатива које су
спроведене у сарадњи организација
невладиног сектора и јавних служби за
запошљавање ( ЈСЗЗ).

77

ШТА ГАРАНТОВАТИ
МЛАДИМА У КОНТЕКСТУ
ПРИЛИКА У БиХ?
Форум је отворио г. Давид Крамер, замјеник директора за сарадњу
Амбасаде Швајцарске у БиХ, која подржава Пројекат запошљавања
младих, рекавши да Форум о запошљавању младих, који се већ
традиционално одржава по седми пут, има за циљ да понуди
одговоре младима за превазилажење кључне препреке, проблема
незапослености, у остваривању њиховог професионалног
потенцијала.

Давид Крамер,
замјеник директора за сарадњу

7. Forum
Форумoоzapošljavanju
запошљавању
mladih
младих
“Garancija
“Гаранција
za mlade”
за младе”

Амбасаде Швајцарске у БиХ
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“Људи који су присутни данас на Форуму имају једну важну заједничку карактеристику:
они не прихватају статус qуо, не прихватају да се за велики број младих не може
урадити ништа јер не постоји довољан број прилика на тржишту рада; да велики
број младих не може да развије свој пуни потенцијал. Због тога људи данас присутни
на Форуму свакодневно напорно раде да промијене то стање. Као представник Владе
Швајцарске, желим рећи да смо заинтересовани за приједлоге и сугестије који ће
данас бити презентовани, како бисмо као представници Владе Швајцарске подстакли
системске промјене које би допринијеле рјешавању проблема незапосленсти младих,
односно како бисмо их преточили у конкретне активности.”
На питање модератора Форума Александра Хршума, има ли “Гаранције за младе” у Босни и
Херцеговини, директор Јавне установе Служба за запошљавање Кантона Сарајево ( ЈУСЗЗКС)
Игор Камочаји је изјавио да је Служба чврсто опредијељена да младима “гарантује” боље
услуге, што је видљиво из реформских процеса који се у Кантону Сарајево спроводе већ
више од годину дана.
“У сарадњи с Пројектом запошљавања младих покренули смо концепт Огледног бироа,
који укључује и Клуб за тражење посла, намијењен младима од 18 до 30 година. У
посљедних шест мјесеци кроз Клуб је прошло 220 младих који су на евиденцији бироа
дуже од шест мјесеци. Као резултат, 63 члана клуба су добила запослење, односно
њихов труд је окруњен најважнијим ‘цертификатом’ – уговором о раду. На тржишту

Игор Камочаји,
директор ЈУ Службе за запошљавање
Кантона Сарајево

рада диплома није одлучујући фактор: послодавци од незапослених примарно траже да
одговоре новим техникама, знањима и вјештинама. Шансу за стицање ових вјештина и
знања видимо у преквалификацијама и тијесној сарадњи с послодавцима без чијег напора
на генерисању нових радних мјеста активности посредовања не могу получити значајне
резултате.”

“Седми форум је организован у вези с темом ‘Гаранција за младе’ и заправо је резултат
13 локалних иницијатива YEP-а путем којих је успјешно запослена 121 млада особа, у
складу са закључцима Четвртог форума о запошљавању младих. Локалне иницијативе
су успостављене на закључцима 4. форума о запошљавању младих, који је одржан на
истом мјесту прије нешто више од годину дана. Иницијално је у YEP локалне иницијативе
Влада Швајцарске уложила 270.000 КМ кроз Пројекат запошљавања младих (YЕP),
118.000 КМ обезбиједиле су локалне заједнице, 30.000 КМ је обезбиједио Фонд отворено
друштво за укључивање угрожених група у активности. Данас је већ јако тешко
процијенити укупну вриједност иницијативе, јер су се покренули институционални
механизми, попут општинских шема за финансирање покретања властитог бизниса,
али постоји потврђених око 150 запослења младих особа, углавном чланова клубова за
тражење посла широм БиХ. С правом се може рећи да Форум о запошљавању младих
даје конкретне резултате.”

Ранко Маркуш,
руководилац Пројекта запошљавања младих

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

Улога ЈСЗЗ није једноставна и треба цијенити напоре које ове службе предузимају како би
свој рад учиниле ефикаснијим имајући у виду чињеницу да се налазе у процјепу између
послодаваца, незапослених и очекивања шире јавности. У већини земаља јавне службе
за запошљавање кључне су институције за имплементацију “Гаранције за младе”, али
реализација активности предвиђа укључење широког круга актера: јавних институција,
омладинских и других невладиних организација, социјалних партнера, школа и центара
за обуку. Имајући у виду наведено, очигледно је да је YEP с имплементацијом Програма
локалних иницијатива направио искорак у будућност јер су пројекти спроведени у сарадњи
с ЈСЗЗ.
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УВОДНИ ПАНЕЛ –
ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДЕ
Шта је могуће у контексту “Гаранције за младе” у БиХ у уводном
панелу појаснили су Венеса Омерхоџић, стручна сарадница YЕP-а, Никола
Драговић, руководилац швајцарског пројекта Прилика Плус, Дамир Фарук
Сарачевић, представник компаније Мистрал Технолоџис, те Џенан Трбић,
стручни сарадник YЕP-а за цивилно друштво и координатор Програма
локалних инцијатива.

“Јавне службе за запошљавање су
успоставиле мрежу од 25 клубова за
тражење посла широм БиХ, као активну
мјеру за подршку дугорочно незапосленим
младим особама у запошљавању.

7. Forum
Форумoоzapošljavanju
запошљавању
mladih
младих
“Garancija
“Гаранција
za mlade”
за младе”

Према захтјевима ЈСЗЗ, клубови су
успостављени као саставни дио бироа –
иновативног облика групног савјетовања
на локацијама за које је исказан интерес и
младих и менаџмента ЈСЗЗ.
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Иако је кроз клубове до сада прошло 3.800
младих, од чега је 1.416 запослено, евидентан
је и проблем анимације младих за учешће.
Анкета коју је радио један сарајевски биро
током прошле године, указала је да је
само 7% младих незапослених спремно на
волонтерски ангажман, да је 53% спремно да
се пресели у други град ради запослења и да
чак 84% младих незапослених није похађало
никакав курс/тренинг с циљем јачања
властитих вјештина и конкурентности
на тржишту. Ови фрапантни резултати
указују да је од проблема незапослености

Венеса Омерхоџић,
Пројекат запошљавања младих

још озбиљнији проблем неактивности младих. Ово је, као значајна препрека, уочено и
током имплементације Програма локалних инцијатива. У великом броју случајева,
имплементатори иницијатива морали су да улажу додатне напоре и понављају
јавне позиве како би осигурали учешће младих у бесплатним обукама које директно
омогућавају запослење.”

Никола

Драговић,

руководилац

Пројекта

Прилика Плус, нагласио је како је могућност
апсорпције радне снаге бх. привреде мала те
како постоји пасивни отпор и бунт послодаваца
јер не могу наћи одговарајуће кадрове:
“Говоримо о два тржишта рада: прво
сачињавају млади који раде и који најчешће
могу чак и мијењати послове; и друго, у којем
је велики број младих који не могу наћи посао.
Млади се не идентификују с истинским
вриједностима, какав је рад, него су због
опште ситуације у БиХ усвојили погрешне
моделе понашања. Због тога данашњи млади
незапослени људи једноставно нису оно што
послодавцима треба. Проблем је системски
па
Никола Драговић,
Пројекат Прилика Плус

зато

захтијева

институционална

и

законска рјешења која ће да ‘преведу’ армију
незапослених у адекватну запосленост на
начин да им се омогући стицање недостајућих

компетенција и вјештина према потребама тржишта рада. Осам тренинг центара, уз
подршку Прилике Плус, који нуде модуле обуке креиране према потребама послодаваца.”

Шта послодавци требају? Како пронаћи
раднике? – била су питања модератора
Хршума за представника ХУБ 387 Дамира

“Овог тренутка имамо хитну потребу за
пријем седморо радника које не можемо наћи
на тржишту радне снаге. Ми од тренутних
и будућих радника тражимо знање,
спремност на рад и учење, флексибилност
и проактивност. Имамо проблем да нађемо
младе који су заинтересовани и мотивисани.
Систем образовања ‘избацује’ журналисте,
политикологе који имају једну слику шта
желе да раде, без идеје шта је то могуће на
тржишту рада. Они желе државни посао за

Дамир Фарук Сарачевић,

који мисле да не изискује пуно рада.”

ХУБ 387

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

Фарука Сарачевића из Мистрал Технолоџиса.
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“Факултети не гарантују ни знање ни запослење, али млади дипломци немају довољно
вјештина примјењивих на радном мјесту па ми као компанија стварамо себи кадар,
другог начина нема”, нагласио је Енес Пелко, предавач из ИТ фирме Аутхоритy Партнерс.

Млади су у великој мјери заинтересовани за рад у јавним институцијама, с којима се повезује
низ негативних перцепција. “Перцепција младих о ‘нераду’ у јавним институцијама је у
великој мјери погрешна. Службеници у јавном сектору раде, али неактивност младих
је евидентна, иако, наравно, није могуће генерализовати: наш проблем је да привучемо
младе у клубове за тражење посла. Када успијемо да их привучемо, активирамо, онда
млади имају шансу за проналазак запослења”, нагласила је Гордана Шевић, водитељица
Клуба за тражење посла Нови Град, ЈУ ЗЗЗРС.

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

Питање неактивности младих у БиХ није ендемска појава – проблем је универзалан и зато
је Европска унија и развила програм “Гаранција за младе”, који циља и на активацију и на
запошљавање младих.
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“У рјешавању питања незапослености
младих, Европска унија примарно се води
економским критеријумима. Процијењена
годишња цијена имплементације ‘Гаранције
за младе’ на нивоу ЕУ је 20 милијарди евра,
односно 0,22% БДП-а. Цијена неактивности
7.5 милиона младих је приближно пет пута
већа. Посматрано из контекста БиХ, уз
исти удио у БДП-у (0,22%), имплементација
‘Гаранције’ би годишње захтијевала 58
милиона КМ. Наравно, имајући у виду
већи број незапослених и мање развијену
инфраструктуру, овај износ се само условно
може
посматрати
као
референтни
податак. Ипак, могуће је закључити да је
и у Босни и Херцеговини младима могуће
‘гарантовати’ одређене програме.

Џенан Трбић,
Пројекат запошљавања младих

Друго важно питање је због чега је
ЕУ конципирала овај програм у форми
‘Гаранције’. Неповјерење младих према
постојећим програмима и институцијама
је и у ЕУ препознато као један од кључних
разлога њихове неактивности. Овај налаз

је конзистентан с искуствима YЕP-а према којима млади престају да буду пасивни
једино онда када се освједоче у практичну корисност понуђених програма. Одатле и
формулација којом се младима жели пренијети порука да ће понуђене мјере произвести
конкретне резултате”, казао је Џенан Трбић.

Да корист од промјене ставова и перцепције може бити профитабилна, посвједочила је
млада Ена Чабрић, по струци графичка дизајнерица која је кроз ХУБ387 и фирму Мистрал
Технолоџис прилагодила свој пословни профил, доградила своје вјештине и сада ради као
УX дизајнер.
“Потребно је признати незнање; боље је себе потцијенити него прецијенти. Уз
спремност за промјену и стицање нових знања ствари могу кренути набоље – као што
је било и у мом случају”, казала је ова млада, успјешно запослена особа.

“Имали смо велики проблем у одазиву
младих: били су потребни велики напори
и понављање позива неколико пута како
бисмо добили одговарајући број кандидата
за бесплатну обуку која је подразумијевала
и директно запослење за половину
полазника/ца.” казао је Владимир Чорда
“Ако желимо да анимирамо младе, онда
морамо нудити радна мјеста. Ми смо на
пријаву за БИТ камп добили 850 пријава,
могли смо примити њих 25”, нагласила
је Вилдана Мандаловић, замјеница
руководиоца пројекта Маркет Макерс.

Владимир Чорда,
Удруга Старт Бања Лука
(искуства у анимирању младих за
учешће у активностима запошљавања)

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

Неактивност младих је врло уско повезана
и с недовољном информисаношћу (и као
узрок и као посљедица). Када се млади
информишу о приликама за запошљавање,
то је потребно да раде у континуитету и кроз
разне канале комуникације. На овај начин не
само да се осигурава информисаност, већ се
остварује и одређени утицај на мотивацију.
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Поставља

се

питање:

“Шта

се

може

гарантовати приватним послодавцима унутар
‘Гаранције за младе’?”
У већини земаља администрирање програма
“Гаранција за младе” у надлежности је ЈСЗЗ-а
који имају главну координацијску улогу, а

тренинг
о
а
с
о
п

спроводе га у виду активних мјера у сарадњи с
другим актерима. “Гаранцијом” се не гарантује
посао – ни незапосленима ни послодавцима. Ради
се о структуралној реформи која има за циљ да
активира младе особе како би наставиле своје
образовање или остале повезане с тржиштем
рада. Корист за послодавце се огледа у
привредном расту и већој расположивости
мотивисаних радника.

стажирање

Кључна порука
уводног панела:
Форумoоzapošljavanju
запошљавању
младих
“Гаранција
за младе”
7. Forum
mladih
“Garancija
za mlade”

↘↘Адресирање неинформисаности

14

и неактивности младих
је предуслов за њихово
запошљавање.
↘↘Потребно је радити на
успостављању законског и
системског оквира како би
се припремиле и понудиле
могућности младима.

МОДЕЛИ ИЗ ПРАКСЕ; YЕP
ПРОГРАМ ЛОКАНИХ ИНИЦИЈАТИВА
– РЕЦЕПТ ЗА УСПЈЕХ
Да постоји рецепт за успјех у приступима младима, свједочили су
представници невладиних организација који су уз подршку YЕP-а, кроз
Програм локалних иницијатива, у партнерству с јавним службама за
запошљавање реализовали пројекте запошљавања младих.

Модел запошљавања кроз преквалификацију младих:
Зоран Вуковић, Интерфоб; Дејан Дујковић, ЗЗЗРС (Клуб за тражење посла Модрича)
Кључ модела запошљавања кроз преквалификацију лежи у партнерству невладиних
организација, јавних служби за запошљавање и послодаваца, у којем сваки од партнера
има јасно дефинисане задатке и одговорност. Предуслов успјешне реализације је успостава
сарадње с послодавцима и прилагођавање програма обуке њиховим конкретним
потребама. Такође, активности мотивисања младих за учешће морају да буду пажљиво
планиране и професионално изведене, укључујући и учешће ЈСЗЗ, нарочито клубова за

“Моја порука младима, базирана на нашем
искуству, јесте да морају да промијене
однос према тражењу посла. Имамо случај
да се особа која је завршила економски
факултет пријавила за обуку за занимање
ЦНЦ оператора јер кроз ту обуку види
прилику да обезбиједи своју егзистенцију.
Овакви примјери показују да је кључни
корак који млади могу и требају направити
на путу до запослења увид у потребе
тржишта рада и јачање оних вјештина које
су на том тржишту тражене.
Битно је да млади знају која је адреса на
коју се могу обратити, што смо ми и
учинили, повезали смо предузетнике, Завод
за запошљавање и Интерфоб, јер кад су
млади увидјели потенцијал програма, више
није био проблем да их се анимира. Све
четири општине у којима је Интерфоб, уз
подршку YЕP-а спровео пројекат, посебно
су подржале имплементацију – што јасно
указује и на интерес локалних институција
за питање запошљавања младих.”

Зоран Вуковић,
НВО Интерфоб Бања Лука

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

тражење посла.
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“Клуб за тражење посла, као активна
мјера
Завода
за
запошљавање,
обезбиједио је простор за рад с младима.
Позитивни примјери, реализовани кроз
сарадњу с Интерфобом и другима,
мотивишу младе да траже посао –
дају им наду и вјеру да је посао могуће
пронаћи. Креирање прилика за запослење
кључно је у мотивисању младих – то
показује примјер Модриче у којој је велики
интерес младих за сваки објављени оглас
за посао”, нагласио је Дејан Дујковић,
водитељ Клуба за тражење посла при
Бироу Модрича (ЗЗЗРС).

Дејан Дуковић,
Клуб за тражење посла Модрича (ЗЗЗРС)

Модел запошљавања кроз социјално предузетништво
и самозапошљавање

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

Предраг Боројевић, НВО Мост: Јасмин Бешић, Институт КУЛТ
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Концепт ангажмана невладиних организација у социјалном предузетништву и подстицању
самозапошљавања младих кључан је због перспективе дугорочне одрживости активности
запошљавања. Укључивања невладиних организација у оснивање и вођење социјалних
предузећа и/или задруга ствара перспективу дугорочне користи од иницијалних
донаторских интервенција а генерисање нових радних мјеста и прихода не ограничава се
на ограничени пројектни период.
“Наш приступ је укључио комбинацију обука, оснивање социјалног предузећа и рад према
локалним институцијама. Обуке су кључна активност којима смо младима обезбиједили
вјештине које су недостајале а које су тражене на тржишту рада, док смо кроз социјално
предузеће и партнерство с локалним институцијама радили на обезбјеђењу одрживости
пројектних активности. На овај начин желимо обезбиједитити финансијску основу да
и у наредном периоду младима пружамо могућност обуке, независно од доступности
донаторских средстава. Остварили смо добру сарадњу са Заводом за запошљавање РС,
Бироом Градишка, што је цијелом пројекту дало димензију озбиљности, јер млади још
увијек не доживљавају НВО сектор као партнера који може да произведе конкретне
резултате у области запошљавања.”
Предраг Боројевић, НВО Мост, Градишка

Локални органи власти значајни су потенцијални партнери који располажу важним
ресурсима који се могу употријебити за подстицање запошљавања младих. Примјери 10
бх. општина које су прихватиле модел подршке омладинским стартап бизнисима, кроз
локалну иницијативу коју је реализовао Институт за развој младих КУЛТ, добри су примјери
сарадње.
“Да ли себи можемо дозволити луксуз да
школујемо љекаре и друге стручњаке који
неће остати овдје? У посљедње вријеме
чести су примјери страних компанија које
су спремне да стручњаке из БиХ ангажују
у иностранству. Кроз сарадњу с Пројектом
запошљавања младих за само шест мјесеци
смо показали да постоји интерес локалних
заједница и да је могуће издвојити новац за
запошљавање младих како би они, умјесто
одласка у иностранство, својим радом
развијали своје локалне заједнице”, истакао је
Јасмин Бешић из Института за развој младих
КУЛТ.
“Иако смо у почетку били скептични према
овом виду сарадње, на крају смо задовољни”,
нагласила је Боса Калинић, службеница за
питања младих Општине Источна Илиџа,
која је управо увела Програм подршке
омладинским предузетницима и додијелила
први грант.

Јасмин Бешић,
Институт за развој младих КУЛТ

Модел активације младих
кроз волонтеризам (рана
интервенција и активација)
Куленовић (ОИА)

Волонтеризам као метод активације младих
није препознат у бх. друштву, а бити волонтер
није популарно међу младима јер се доживљава
као бесплатни ангажман који не води никуда.

Јан Златан Куленовић,
Омладинска информативна агенција

“Европске студије показују да волонтеризам
унапређује компетенције и вјештине младих
нарочито ако млади волонтирају у ранијој
доби, а то је оно што смо данас управо
детектовали као проблем и недостатак
младих на савременом тржишту рада.
Третирањем проблема неактивности младих
у ранијој доби – кроз промоцију волонтеризма,

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

Лахира Сејфија, ИПАК-мгб; Јан-Златан
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проблем
се
предупређује.
Умјесто
досадашњег приступа, према којем је фокус
на посљедицама, волонтеризам младих
у ранијој доби утиче директно на узроке.
Рана интервенција је кључ рјешења.”

“Волонтирање

је

рад

за

добробит

заједнице кроз који млади унапређују и
личне капацитете. Невладине организације
требају у својим програмима стварати
простор за волонтеризам младих. Искуства
показују

да

је,

нарочито

у

условима

економске кризе, волонтерски ангажман
најефикаснији

модел

за

активацију

и

запошљавање младих. Након 17 година
рада с волонтерима видљиво је да млади

Лахира Сејфија,

све више увиђају неопходност властитог

ИПАК - младост гради

активизма.”

будућност

“Резултати невладиних организација у YЕP Програму локалних иницијатива показују
да је просјечна цијена запослења око 2.300 КМ. Организације су се овим показале као
партнер који на ефикасан и јефтин начин може да доприноси запошљавању младих. Како
је један од партнера у имплементацији ‘Гаранције за младе’ у земљама ЕУ и НВО сектор,
очигледно је да то може бити и у контексту прилика у БиХ и зато треба охрабривати
сарадњу НВО с јавним службама за запошљавање које требају да препознају потенцијал

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

цивилног сектора за запошљавање младих.
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Јачањем капацитета НВО и њиховим охрабривањем да преузимају ризике уласком у
овај захтјевни сектор могуће је додатно унаприједити ниво мотивисаности младих
и створити још већи број прилика за њихово запослење. Кључни проблем је свијест
младих, а не ресурси. Тачно је да су порези на плате велики, да нема квалитетног
система образовања, да млади немају вјештине… Анкета коју смо радили кроз клубове
за тражење посла указала је да млади од шест до 16 сати проводе на друштвеним
мрежама, кафама с пријатељима, итд… Млади немају мотивације ни сналажљивости
за предузетничке активности. За промјену оваквих ставова треба креирати критичну
масу која ће вршити притисак на институције система. На овај начин млади ће престати
да буду ‘скафандери’ (с кафе на кафу), чекајући да неко други нешто предузме.”

Можемо ли боље?
Закључци и препоруке Форума
Развојне праксе у БиХ у домену запошљавања младих потребно је
ускладити с ЕУ концептом “Гаранције за младе”. Сложеност примјене
овог концепта у условима БиХ захтијева реализацију припремне фазе
која подразумијева:

►► Унапређење комуникације и сарадње између јавних служби за запошљавање и
невладиног сектора, кроз активне мјере запошљавања. Заједнички рад подразумијева
и заједничко планирање, анализу потреба и уску сарадњу на реализацији и мјерењу
успјешности активности.

►► Јако је битно да се услуге за младе креирају у складу с њиховим идентификованим
вјештинама те да се у раду с њима креира база вјештина младих људи на основу које
би се могао обезбјеђивати њихов радни ангажман.

►► Идентификацију, јачање капацитета и повезивање свих пружаоца услуга за младе
на локалном нивоу, који имају капацитет да допринесу реализацији програма
“Гаранције”, укључујући општинске администрације (програми подршке омладинским
стартап бизнисима), министарства (програми подстицаја за самозапошљавање),
невладине организације (пројекти запошљавања подржани из домаћих буџета и од
међународних донатора), итд.
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►► Наставак реформи јавних служби за запошљавање, посебно јачање савјетодавне
функције, како индивидуалне тако и групне, кроз клубове за тражење посла. Као
једна од могућности за развој ове функције јесте успостављање Центра за развој
компетенција савјетодаваца, али и стварање мреже јавних служби за запошљавање,
која би, прије свега, имала сврху у размјени искустава, али и заједничком наступу у
процесима реформи.
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►► Континуирану и координисану подршку развоју одрживих програма запошљавања
(социјално предузетништво, задругарство) чиме се истовремено јача понуда (број,
разноврсност, географска дисперзија) пружатеља услуга за младе, укључујући њихову
интеграцију у активне мјере запошљавања ЈСЗЗ:
↘↘ Модел задругарства (у пољопривреди) посједује значајан капацитет за адресирање
потреба младих с ниским нивоом образовања у руралним подручјима – циљне
популације која због географске разуђености и комуникацијских ограничења има
најмању могућност за коришћење других активних мјера за запошљавање. Фокус
у развоју овог модела треба да буде на отклањању кључних препрека: стручном
оснаживању задруга у пласирању производа на тржиште, намицању средстава
за иницијалне инвестиције (набавку сјеменског и другог материјала, пластеника,
хладњача, итд.), осигурању поштовања уговорних обавеза, усклађивању
законских рјешења, цертификовању, итд.
↘↘ Модел социјалног предузетништва омогућава стављање у функцију локалних
потенцијала (стручних, креативних, финансијских) за одржив развој заједнице.
Фокус у развоју овог модела треба да буде на унапређењу легислативног оквира
те анимацији и стручном јачању актера (примарно невладиних организација) за
практично спровођење/оснивање социјалних предузећа.

7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

►► Одрживе програме запошљавања треба комплементирати са:
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↘↘ Активацијским стратегијама и активностима, групно савјетовање (клубови за
тражење посла/ЈСЗЗ), волонтерски програми (НВО), информисање младих о
приликама за образовање, обуку и запошљавање (инфо пакети), итд.
↘↘ Програмима за преквалификацију и обуку који су усклађени с потребама
послодаваца. Кориштењем ресурса ЈСЗЗ, послодаваца, образовног система и
локалних заједница у овим програмима треба развијати елементе одрживости.

Описане моделе није нужно реализовати одвојено. Оптимални концепт њихове реализације
укључује комбиновање горњих приступа у јединствене локалне интервенције. У оквиру
имплементације одрживог пројекта (регистрација социјалног предузећа/задруге)

успоставља се сарадња с ЈСЗЗ (клуб за тражење посла) на идентификацији и мотивисању
младих. За ове младе се потом организује обука (преквалификација) те обезбјеђује
запослење у социјалном предузећу/задрузи, али и код других послодаваца (поново у
сарадњи с клубом за тражење посла).

Јавне службе за запошљавање имају кључну улогу у формулисању, праћењу и евалуацији
програма који се односе на запошљавање младих. То захтијева рад у континуитету на
проширењу партнерства са широким спектром друштвених актера. Посебно важну
улогу ЈСЗЗ могу имати на локалном нивоу, што је такође и препорука Европске уније за
покретање мјера у програму “Гаранција за младе”. Због тога је неопходно да се ЈСЗЗ активно
укључе у промовисање и искориштавање активних мјера примјењивих у конкретним
локалним заједницама. Кроз партнерство с невладиним организацијама ЈСЗЗ ће да
ефикасније мобилишу подршку локалних органа власти и других актера програмима за
запошљавање младих те да обогате понуду сервиса доступних на локалном нивоу. Осим
тога, специфичне препоруке за ЈСЗЗ су:

1.

Оснаживање сарадње с невладиним организацијама кроз активне мјере којима
ће се подржати реализација пројеката с мјерљивим резултатима у запошљавању
младих.

2. Информисање и кампања о позитивним примјерима и могућностима у локалним
заједницама је мјера која може побољшати ефикасност програма запошљавања.
У тренутном окружењу у земљи, повјерење у мала и средња предузећа као
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Реализација ових препорука захтијева стварање платформе за координацију дјеловања,
размјену искустава и вршњачко учење о модалитетима самозапошљавања и
предузетништва. Ова платформа треба бити искориштена као организациона основа
за унапређење локалних, регионалних и политика на нивоу БиХ, у циљу стварања
подржавајућег окружења: приступ финансијским ресурсима, јачање пословне
инфраструктуре (цоwоркинг просторије, социјални инкубатори, итд.), могућности
оспособљавања (посебно за подручје пословних компетенција), надоградња правног
оквира за увођење WИСЕ социјалних предузећа, итд. Имајући у виду европски контекст
(Гаранција за младе), од кључног је значаја повезивање ове платформе с кореспондентним
европским мрежама (нпр. Енсие). Платформа би требала да има и своју електронску
верзију, у виду интернет странице, за размјену информација о могућностима за младе,
али и да омогући међусобно учење међу практичарима.
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покретаче економије који обезбјеђују радна мјеста је ниско. Искуства на пројекту
потврђују утицај негативних кампања због којих људи губе повјерење према
запослењу и безбједности прихода од истог.

3. Коришћење

концепта волонтеризма за активацију младих. Организацијама
се препоручује да дио свог портфолија посвећују волонтерским активностима
обезбјеђујући прилику младима за учење, повезивање и дијељење знања и
искустава.

Специфичне препоруке за донаторе у области унапређења запошљавања младих у
БиХ су да, прије свега, не требају бити фокусирани на ад хоц иницијативе, већ да се
све активности требају фокусирати на изградњу система за подршку младима, који
треба укључивати и приватни и јавни сектор. Поред тога, донатори требају имати у
виду сљедеће препоруке:

1.

Пројекти за подстицање запошљавања требају бити изразито осјетљиви
на локалне прилике и потребе те довољно флексибилни да се прилагоде
промјењивим захтјевима тржишта.

2. Координацијом својих програма донатори могу да повежу сродне активности и

умреже актере, што ће довести до синергијског ефекта различитих интервенција
– од активних мјера за запошљавање, подстицаја за омладинске бизнисе, до
програма грантова невладиним организацијама.

3. Подршка одрживим пројектима запошљавања, као што су, напримјер, социјална
7. Форум о запошљавању младих “Гаранција за младе”

предузећа, подразумијева дугорочнију посвећеност.
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Понудити подршку за успостављање или оснаживање постојећих задруга/
организација/институција које могу да посредују и утичу на откуп, односно
пласман производа на тржиште. Ово се показало као један од кључних проблема.
Након што су предузетници покренули своју производњу, проблеми с којима су се
сусрели најприје се односе на пласман производа на тржиште. Овај проблем није
специфичан само за пољопривредну дјелатност. Активне мјере за предузетнике
и пољопривреднике ради недостатка услуге и могућности пласмана производа
значајно угрожавају ефективност и развој предузетника/предузећа.

