„Сам свој WEB мајстор“ пројекат канцеларије за младе Медвеђе
уторак, 05 децембар 2017 17:16

Канцеларија за младе општине Медвеђа је код Министарства омладине и спорта
конкурисала за пројекат спровођења омладинске политике на локалном нивоу.
Пројектом је предвиђено да се оснује Инфо центар за младе, који ће бити доступан
младима током целог дана.

Општи циљ пројекта„Сам свој WEB мајстор“ је решавање проблема недостатка
омладинских медија у смислу унапређења информисаности младих и повећања
информатичке писмености младих. Вредност пројекта износи 700.000,00 динара.

Потписивање је обављено у Министарству омладине и спорта, а Уговор је потписао
председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић.

“Медвеђа је општина у којој има доста младих, али због недостатка садржаја које имају
њихови вршњаци у већим местима потреба је да направимо неко место где ће се
окупљати. Средњошколци и студенти немају довољно расположивих активности, како би
проводили своје време квалитетно, па из тог разлога потреба за овим пројектом.

У Медвеђи, за разлику од многих развијених градова и општина, не постоји
информативни центар за младе. Њихов недостатак значајно утиче на степен
информисаности младих и њихово учешће у друштву. Млади се најчешће информишу
путем електронских медија. Обзиром да је Медвеђа мултиетничка општина, инфо центар
ће користити Срби, Албанци и Роми.”

У плану активности Канцеларије за младе општине Медвеђа у наредном периоду су и
обуке :
1. “Постани приватни предузетник” која ће се одвијати кроз радионице:
- Како основати предузеће и започети сопствени бизнис,
- Буџетирање и израда бизнис плана и
- Писање пројекта;
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2. “Управљање каријером” са радионицом:
- Како написати CV, мотивационо писмо и пропратно писмo;

3. Тренинг “Агро-бизнис, најбољи бизнис “ уз радионице:
- “Савремене агротехничке мере у пољопривреди“
- “Брендирање, маркетинг и пласман”

4. Трибина „Здрави стилови живота и превенција злоупотребе опојних дрога и
алхохола”.

Општина Медвеђа ће овим пројектом опремити простор који ће млади и касније
користити за овакве или сличне активности.
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