ПАРТНЕРСТВО ЗА КВАЛИТЕТНА
РАДНА МЈЕСТА И КОНКУРЕНТНОСТ
(ИЛО)
Пројекат Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност финансиран је од стране
Европске уније, у оквиру пројекта Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и
Херцеговини, а имплементиран од стране Међународне организације рада. Водећи имплементатор
конкретног пројекта на подручју општине Прњавор је УГ „Агенција за развој предузећа ЕДА“ Бања
Лука, а партнери Општина Прњавор, ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“, ЈУ „Биро за
запошљавање Прњавор“, ЈУ „Центар средњих школа Иво Андрић” Прњавор, предузећа „Тривас“ д.о.о.
Прњавор (месна идустрија) и „Топлинг“ д.о.о. Прњавор (металопрерађивачка индустрија).
Укупна вриједност пројекта износи 222.827,50 ЕУР, од којих је 200.000 ЕУР учешће ИЛО средстава
гранта.
Имплементација ИЛО пројекта започета је 01.06.2017. године, а завршетак се очекује 31.01.2019.
године. Неке од до сада спроведених активности, али и оне планиране су:
 Разрада концепта Савјета за запошљавање (Савјет), са подјелом улога и одговорности и
постизање споразума о успостављању Савјета и изградња институционалних капацитета
Савјета,
 Преструктурирање, формализација и поновно покретање рада Привредног савјета општине,
 Прикупљање података о тренутном стању понуде и тражње радне снаге на подручју Општине
Прњавор, дефинисање акционог плана запошљавања,
 Анализа потреба средње школе и унапређење капацитета како би се могла изводити настава и
обуке којима се обезбјеђују кадрови према потребама привредних субјеката,
 Припрема концепта и успостављање континуиране сарадње на извођењу практичне наставе и
обука у предузећима и средњим школама,
 Реализација обука за незапослене и иницијативе за запошљавање,
 Дефинисање, разрада и акредитација програма за обуку одраслих,
 Припрема и имплементација промотивне кампање усмјерене на повећање интересовања за рад
у привреди,

Очекивани резултати након имплементације пројекта су:






Успостављен одржив и функционалан Савјет за запошљавање општине Прњавор,
Преструктуриран и формализован Привредни савјет општине Прњавор,
Израђен Акциони план запошљавања општине Прњавор,
Побољшани капацитети средње школе за извођење практичне наставе,
Успостављена стална сарадња средње школе, бироа за запошљавање и предузећа за извођење
практичне наставе и обука у предузећима,
 Унапређена запошљивост незапослених стицањем нових вјештина за активно тражење посла и
знања и практичне вјештине за рад у индустрији,
 Акредитован програм образовања за одрасле у Центру средњих школа за најмање једно
дефицитарно занимање,
 Промовисана занимања у индустрији и повећан број дјеце која уписују индустријске смјерове.

