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О ПРОЈЕКТУ 

 
Град Нови Сад, градска управа за социјалну и дечију заштиту у 

партнерству са Центром за производњу знања и вештина у периоду 

01.12.2021. – 30.11.2022. године реализовала је пројекат „Инклузија 

Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање 

у Новом Саду“. Пројекат се одвијао у оквиру програма Немачке развојне 

сарадње “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији”, 

који имплeментира GIZ. 

Општи циљ пројекта је допринети смањењу сиромаштва, повећању 

запошљивости и социјалној инклузији Рома/киња и повратника/ца у 

Новом Саду. Посебни циљеви пројекта су: 1) Побољшане могућности 

прихода, запошљавања и самозапошљавања Рома/киња и 

повратника/ца у Новом Саду са фокусом на инклузивно тржиште рада и 

отварање нових радних места; и 2) Ојачани интегрисани међусекторски 

одговор на питање запошљавања Рома/киња и повратника/ца кроз 

изградњу капацитета релевантних актера, израду предлога мера за 

политике, и подизање свести у заједници. 

 

Компоненте пројекта: 

 

Овај пројекат је усмерен на смањење сиромаштва, повећање 

запослености и социјалне укључености Рома/киња и повратника/ца у 

Новом Саду. Због специфичности Новог Сада и дугогодишњег искуства 

пројектних партнера у планирању и имплементацији различитих 

приступа при запошљавању ове циљне групе, пројекат ће се састојати 
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од низа прилагођених група активности које су дизајниране за различите 

подгрупе циљане популације - Рома/киња и повратника/ца.  

 

Aктивности су прилагођене овим подгрупама и укључују: 

1) Пословно ангажовање 10 жена (од 15 обучених и 

сертификованих) код пружалаца услугe Помоћ у кући које се 

финансира из буџета Новог Сада, комбиновано са менторском 

подршком. 

2) Програм запослења код познатог послодавца за 10 Рома/киња и 

повратника/ца у сарадњи са приватним и јавним предузећима: обука 

комбинована са пословним анагажовањем и менторском подршком 

на радном месту (пружање потребних информација, праћење 

напретка радника током обуке, и пружање подршке при запослењу 

након завршене обуке) 

3) Мере запошљавања у оквиру радне активације за 10 корисника/ца 

новчане социјалне помоћи и менторска подршка током запослења 

(пружање потребних информација, мониторниг њиховог  напредака 

током запослења) 

4) Самозапошљавање и/или нови програм запослења за 5 

Рома/киња и повратника/ца, који ће добити подршку да развију своју 

идеју за бизнис, развију бизнис план и да добију подршку за 

покретање сопственог посла, стварање нових радних места и 

запошљавање. 

  

Као хоризонталне активности на пројекту рађено је на подизању свести, 

изградња капацитета и јачање међусекторске сарадње како би се 

сензибилисали сви релевантни актери у заједници.  
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Да би се обезбедила одрживост иницијатива успостављених кроз 

имплементацију пројекта, и ради даљег планирања на локалном нивоу, 

креирана су два документа:  

1) Модели добре праксе запошљавања засновани на претходном 

искуству односно ова брошура, и  

2) Препоруке за међусекторску сарадњу и прилагођавање мера 

запошљавања за локалне акционе планове који се односе на 

Роме и повратнике 

Директни корисници  пројекта су: 

40 незапослених Рома/киња и повратника/ца међу којима је њих 35  

остварило приходе у оквиру програма запошљавања код познатог 

послодавца (њих 20 и најмање 50% жена), програма радне активације 

(њих 10, а најмање 30% жена), програм подршке самозапошљавању 

(њих 5, а најмање 20% жена) и њихове породице; 

Послодавци у приватном и јавном сектору код којих су запослени 

корисници пројекта, у складу са условима јавног позива који је за њих 

објављен, или путем директног комуницирања између локалне 

самоуправе, партнерске организације и Националне службе за 

запошљавање; 

Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, 

организације цивилног друштва, међусекторски Тим за унапређење 

положаја Рома и Ромкиња и Мобилни тим за инклузију Рома у Граду 

Новом Саду, који ће бити укључени у програм оснаживања за вођење 

интегрисаних међусекторских пројеката подршке запошљавању на 

локалном нивоу, као и у изради препорука за дефинисање прилагођених 

мера подршке запошљавању Рома/киња и повратника/ца. 
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Крајњи корисници пројекта су сви незапослени Роми/киње, 

посебно повратници/це и њихове породице у Новом Саду, 

послодавци, медији, организације цивилног друштва и шира 

јавност. 

Пројекат је био усмерен на активности које доприносе смањењу 

сиромаштва, повећању запослености и социјалне укључености 

Рома/киња и повратника/ца у Новом Саду. Град Нови Сад је остварио 

напредак у последњих неколико година када је реч о положају Рома и 

повратника на тржишту рада, али је и даље неопходно да се 

координисано делује, у оквиру неколико система, како би се 

свеобухватно деловало на узроке њиховог отежаног запошљавања. 
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МОДЕЛИ НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ОВОМ ПРОЈЕКТУ 

 

 

 

 

У оквиру ове побликације описани су 

модели најбоље праксе, дате су изјаве 

корисника и послодаваца, као и утисци 

током трајања пројекта. Врло су 

значајни увиди самих корисника и 

њихов ентузијазам када су ови начини 

запошљавања у питању. Такође, на 

фотографијама се најбоље виде 

задовољство и мотивација наших 

корисника. 

 

Модели најбоље праксе који су 

идентификовани у оквиру овог 

пројекта допринели су да се оствари 

видљиви утицај на социо-економски 

положај Рома/киња и повратника/ца 

у Новом Саду и управо зато је 

креирана ова публикација, како би 

се ти модели приказали и 

послужили као модел и другим 

локалним заједницама. 
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ПОСЛОВНО АНГАЖОВАЊЕ ЖЕНА У ОКВИРУ УСЛУГЕ ПОМОЋ У 

КУЋИ, КОМБИНОВАНО СА МЕНТОРСКОМ ПОДРШКОМ 

 

Програм радног ангажовања за пружање услуге Помоћ у кући, отпочео 

је кроз јавни позив. У оквиру програма, 15 жена које су се јавиле на 

позив, биле су подржане обуком и сертификацијом за пружање услуге 

Помоћ у кући. Обука коју су полазнице похађале је акредитован програм 

обуке у систему социјалне заштите, под називом „Интегрални програм 

помоћи у кући са елементима базичне неге“.  

 

 

 

Након реализоване обуке,  док је њих 10 укључено у радни ангажман 

код лиценцираних пружалаца услуга Помоћ у кући у Новом Саду. Радни 

ангажман је трајао три месеца, а кандидаткиње су примале новчану 

надокнаду.  
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Кориснице које су похађале обуку имале су прилике да се повежу са 
пружаоцима услуге Помоћ у кући у Новом Саду и да наставе сарадњу 
са њима.  Овде бисмо као пример добре праксе у сарадњи поменули 
Екуменску хуманитарну организацију и Геронтолошки центар „Нови 
Сад“. 

  

„Полазницима обуке је све било корисно, а посебно их је 
интересовало: палијативна нега, психологија старих, прва посета 

кориснику, асертивна комуникација“ 
 

Утисак једне од полазница обуке 
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ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА КОД ПОЗНАТОГ ПОСЛОДАВЦА 

 

Програм подршке при запошљавању код познатог послодавца отпочео 

је јавним позивом за послодавце и кориснике. Подразумевао је обуке за 

занимања које ће се одвијати у стварном радном окружењу у којима 

компанија преузима улогу пружаоца услуга за 10 заинтересованих 

незапослених Ромкиња и Рома и повратника, како би стекли знања и 

вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту и 

за њихов лакши улазак на тржиште рада. Програм је трајао три месеца, 

а полазници су примали новчану надокнаду за свој ангажман током 

обуке. Послодавци су из области агенција за одржавање рачунара, 

чишћење, козметички салони, и друге сличне делатности. 

 

Корисници, њих 10 Рома/киња и повратника/ца су у сарадњи са 

приватним и јавним предузећима реализовали обуку комбиновану са 

пословним ангажовањем и менторском подршком на радном месту. 

Менторска подршка је обухватала: пружање потребних информација, 
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праћење напретка радника током обуке, и пружање подршке при 

запослењу након завршене обуке. 

Корисницима се највише допало што су радиле у познатом окружењу, 

као и радно време.  

Постојање менторске подшке на самом радном месту се показало као 

добар метод јер се праћење обуке и радног ангажовања корисника 

вршило у континуитету па су се на време могле отклонити еветуалне 

грешке у раду и указати на квалитетнији начин рада, мотивисати 

радника и добити повратне информација од самих радника.  

„Било ми је веома лепо на обукама и у раду у Центру за социјални 
рад. Брзо сам се снашла и била прихваћена.Била сам на послу 3 
пута недељно. Први дан на послу сам се осећала срећно јер ми је 
стварно помогло доста. Имала сам мало трему да кренем али када 
сам кренула та трема је прошла.То ми је било први пут да радим 
до сад нисам нигде радила кући са четворо деце сам била 
домаћица.“ 

Једна од корисница компоненте 
 запослења код познатог послодавца 

 
„Највише ми се свидело што сам радила са мојим комшиницама и 

радно време, јер сам успела да водим децу у школу и да радим.  
Такође  ми се допао и посао који сам радила. Када би поново био 

пројекат укључила бих се. Имам своју плату и могу да плаћам 
деци школу.“  

Изјава једне од корисница 
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У оквиру овог аспекта пројекта, послодавци истичу да је овај начин 

сарадње, обезбедио „Бржи и лакши начин повезивања послодаваца са 

незапосленим лицима.  Овај начин се показао најефикаснијим јер у 

оквиру пројекта у партнерксој организацији  постоје експерти за 

досезање који изаберу најбоље кандидате. Постоји континуиранa 

подршка од сарадника из партнерске организације.“ 
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МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ОКВИРУ РАДНЕ АКТИВАЦИЈЕ 

 

Програм радне активације у оквиру којег je  9 кандидата, Рома, Ромкиња 

и повратника, који су корисници новчане социјалне помоћи, бити радно 

ангажовани три месеца у јавним институцијама и организацијама. 

Кандидати и кандидаткиње, који су корисници новчане социјалне 

помоћи је примало новчану надокнаду за период радне активације. 

Такође, континуирано су имали ментоску подршку која им је обезбедила 

потребне информације, као и мониторинг њиховог напретка током 

ангажовања.  

 

 

„Највише корисити коју сам имала 
јесте та плата коју сам добијала и 
нисам губила социјалну помоћ. Први 
дан нам је супер прошао одмах смо 
се снашли и дочекали су нас 
ментори са кафом и упутили нас 
како ће изгледати наш рад. Дали су 
нам опрему и упутили нас на који 
начин треба да радимо. Када смо 
кренули доста људи је било 
неповерљиво према томе али када 
су чули да не губимо социјалу и да 
радимо два пута недељно и они су 
хтели да крену“ 

Једна од корисница мера 
запошљавања 

 у оквиру радне активације 
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САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Кроз Програм подршке самозапошљавању обезбеђена су средства за 

пет заинтересованих незапослених лица, како би започели сопствени 

бизнис.  Поред подршке у започињању сопственог бизниса, њима је 

пружена подршка кроз менторство, како би развили своју бизнис идеју, 

затим, да израде бизнис план и набавку основне опреме за започињање 

посла. 

 

  
Корисници су навели да им је у програму самозапошљавања највише 

значило што су могли да укључе чланове своје породице да и они добију 

опрему и почну да раде.  

 „Веома нам је значило јер смо до сад радили за неког газду а сада имамо 
своју опрему и посао. Остали смо у добрим односима са старим газдом 
који нам препоручује клијенте код којих идемо да радимо. Много је боље 
сада када имамо син и ја опрему која је наша, не морамо да позамљујемо 
од других. Планирамо да даље развијамо посао и да се пријавимо неке 
пројекте и да пријавимо фирму.“ 

Један од корисника компоненте самозапошљавања 
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Корисници су добили опрему за отпочињање следећих послова:  

прерада меса, и роштиљница, услужни заваривач, два корисника су 

развили посао за одржавање зграда и околине и аутоперионица.  

Такође, врло су задовољни подршком коју су добили од ментора и 

координатора пројекта у писању бизнис планова и спецификација, али 

истичу: 

 ”значило би нам када би имали неку обуку која ће нас научити да сами 

можемо то да урадимо и да можемо даље да развијамо посао. Такоће 

нам значи и стална подршка коју нам дају ментори и координатор 

пројекта, стално причамо телефоном и можемо да се обратимо ако 

имамо неки проблем.” 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДА 
НОВОГ САДА 
 

У Градској управи обављају се послови који се односе на доношење 

програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом 

спровођењу; праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање 

средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије 

заштите; обезбеђивање права на помоћ у кући, дневни боравак, 

привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, једнократну 

помоћ, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или 

другу породицу, услуге социјалног рада и других права и посебних 

облика социјалне заштите утврђених одлуком Града; утврђивање 

критеријума и мерила за остваривање права корисника и учешће 

корисника и њихових сродника обавезних на издржавање, у трошковима 

помоћи у кући, дневног боравка и услуга социјалног рада које нису у 

функцији превентиве и остваривања права утврђених законом; 

утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање 

делатности установа социјалне заштите чији је оснивач Град Нови Сад, 

и установа за дневни боравак и помоћ у кући чији је оснивач друго 

правно и физичко лице, као и утврђивање испуњености услова за 

почетак рада и обављање послова пружања саветодавних услуга од 

стране физичких лица; утврђивање критеријума и мерила и утврђивање 

цена услуга у установама социјалне заштите чији је оснивач Град; 

обезбеђивање права на помоћ породици са децом; регресирање 

трошкова боравка и исхране деце у предшколским 

установама,установама социјалне заштите и основним школама и друге 

послове заштите деце и породице; праћење и координацију рада  
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инвалидских и социјално-хуманитарних организација и удружења 

грађана у области социјалне заштите, и праћење реализације програма 

и пројеката организација и удружења грађана за које се средства 

обезбеђују у буџету Града; праћење и планирање развоја делатности и 

обезбеђење средстава за задовољавање потреба у области социјалне 

и дечије заштите; и праћење стања и потреба социјално угрожених 

лица, лица са посебним потребама и других лица којима је потребна 

организована помоћ за савладавање социјалних и животних тешкоћа и 

предлагање мера у циљу њихове заштите, рехабилитације и 

социјализације. 

У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони 

послови у вези са збрињавањем избеглица и послови за потребе 

посебног тела које, у складу са законом образује Градоначелник, као и 

стручни, финансијски и административни послови за потребе Стамбено-

кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада. 

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем 

оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог 

Сада. 

У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образоване су: 

1. Управа за додатак на децу, и 

2. Управа за борачко-инвалидску заштиту. 

У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне 

управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде 

зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга 

права одређена законом. 
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У Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени 

послови државне управе у вези са признавањем права у области 

борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и 

чланова породица на обавезној војној служби. 

Контакт подаци: 

Градска управа за дечију и социјалну заштиту Града Новог Сада 

Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина 2, телефон: 021/420-299 

http://www.novisad.rs/ 
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ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗНАЊА И ВЕШТИНА (ЦПЗВ) 
 

Центар за производњу знања и вештина (ЦПЗВ)  је добровољно, 

невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања 

циљева у области личног, организацијског и друштвеног 

развоја. Основни статутарни циљ ЦПЗВ је допринос развоју инклузивног 

друштва, кроз унапређење личних и професионалних потенцијала и 

капацитета деце, младих и одраслих, унапређење капацитета 

невладиних организација и других организација и институција у 

окружењу, као и кроз оснаживање локалне заједнице и промоцију 

партнерства и умрежавања на свим нивоима.  

Рад организације се реализује кроз три стратешка програма:  

1. Програм подршке инклузији Рома,  

2. Програм за децу и породицу и  

3. Програм за младе.  

Поред тога,у ЦПЗВ се раеализују програмске активности у области 

подршке женама и девојчицама. 

Контакт подаци:  

Центар за производњу знања и вештина (“KNOW HOW Center ”)  

Нови Сад, Булевар Јована Дучића 25 

021/300-666-4, 060-565-0-111, office@cpzv.org, cpzvns@gmail.com 

www.cpzv.org 
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НАЈБОЉИ МОДЕЛИ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

„ИНКЛУЗИЈА РОМКИЊА И РОМА И ПОВРАТНИКА КРОЗ 

НОВЕ ШАНСЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У НОВОМ САДУ“ 


