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Уручени уговори за самозапошљавање
Град Краљево и Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево
организовали су свечану доделу уговора за субвенцију за самозапошљавање.
Сечаности је присуствовало 88 корисника субвенције за самозапошљавање са
територије града Краљева који су, у току ове године, покренули сопствени бизнис
уз финансијску и стручну подршку Националне службе и Града Краљева.
Подршку догађају су пружили представници Регионалне привредне коморе
Моравичког и Рашког управног округа, Удружења пословних жена Краљева
„Илинка Илић“ и Регионалне развојне агенције Моравичког и Рашког округа.
Уговоре су свечано уручили директорка краљевачке филијале Националне
службе за запошљавање Снежана Прелић и заменик градоначелника града
Краљева Вукман Ракочевић.
„У буџету за 2019. годину град Краљево је предвидео 10.000.000 динара за
активне мере запошљавања. Национална служба за запошљавање, буџет
Републике Србије, опредељује око 6.000.000 динара за три мере – стручна пракса,
субвенције за самозапошљавање и програм јавних радова. Град Краљево у овом
пројекту учествује са нешто више од 6.000.000 динара са заједничких 6.000.000
Филијале Националне службе у Краљеву. Преосталих око 3.800.000 динара град
Краљево је определио за програм стручне праксе који спроводи уз техничку
подршку НСЗ“, рекао је заменик градоначелника Вукман Ракочевић захваливши на
коректној сарадњи партнерима и честитајући потписницима угвора уз жељу да им
посао буде дугорочан и да у перспективи добро сарађују и имају позитивне
резултате што се тиче запошљавања у граду Краљеву.
Према речима директорке краљевачке филијале Националне службе за
запошљавање Снежане Прелић, укупна издвојена средства су 17.000.000 динара,
од чега град учествује са 2.000.000 за подстицај предузетништву. Како је навела,
тек 48 одсто од укупног броја поднетих захтева је добило средства.
„Влада веома велико интересовање за покретање предузетништва на
територији града Краљева и надамо се да ће и град и институције које су данас са
нама, уз стручну подршку, подстаћи покретање, развој и опстанак
предузетништва. Најзаступљеније делатности су производња, интелектуалне и
здравствене услуге, производно и услужно занатство, али и друге делатности.
Велики проценат жена се определио да покрене сопствени бизнис, велики број
младих, тако да је заступљено омладинско, женско, али и породично
предузетништво. Акценат Националне службе за запошљавање, у сарадњи са
осталим институцијама које подстичу предузетништво, уз програм менторинга,
јесте помоћи предузетницима да у првој години пословања савладају све
препреке и потешкоће, да им укаже на могућности које постоје у привреди града
Краљева и на тај начин да помогне опстанку и развоју предузетништва“, изјавила
је Снежана Прелић.
Директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног
округа Звонко Туфегџић је истакао значај подстицања развоја предузетништва и
даљег препознавања иницијатива младих људи да крену у сопствени бизнис.

„Мали број људи има могућност и жељу да отори фирму. Надам се да ће
идућих година и локална самоуправа и Влада Републике Србије, преко
Националне службе за запошљавање, изнаћи могућност да сви они који желе
сами себи да обезбеде зараду и створе услове да се и други запошљавају помоћи
да немамо никога ко је конкурисао а да није добио средства. Комора ће се трудити
и даће могућност свима који су кренули у бизнис да услуге коморе бесплатно
користе годину дана - сви контакти, могућност сарадње, прављења уговора,
секторско праћење, могућност даљих субвенција у грађењу бизниса... Надам се да
ће на овај начин подстаћи развој привреде града Краљева“, поручио је Туфегџић.
Председница Удружења пословних жена „Илинка Илић“ Божана Пантовић је
истакла да су институције веома заинтересоване за овакав начин упошљавања.
„Удружење се придружују иницијативи и труди се да оснаживањем жена
омогући да оне дођу до идеје да нађу свој бизнис, остваре себе. Удружење
помаже женама да упосле себе и друге раднике како би се створили услови за
што бољи живот у граду“, рекла је Божана Пантовић понудивши помоћ удружења
у едукацији, оснаживања жена и одрживости бизниса.

