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Годишња конференција за новинаре НСЗ – Филијала Краљево
Краљевачка Филијала Националне службе за запошљавање је
организовала редовну годишњу конференцију за новинаре на којој је представила
резултате рада и сарадње са партнерима на локалном тржишту рада током
године која је на измаку.
Како је на конференцији истакнуто, резултати су постигнути захваљујући
управо доброј сарадњи са партнерима на тржишту рада – знатно је увећан ефекат
могућности запошљавања и смањења незапослености.
Градоначелник града Краљева, као једног од главних сарадника
националне службе за запошљавање, осврнуо се на резултате рада у 2016.
години тј. оне активности које је краљевачка Филијала Националне службе за
запошљавање, у сарадњи са градом Краљевом, спровела у циљу побољшања
запослености у нашем граду.
„Град Краљево ће у буџету за 2017. годину, у намени побољшање
запослености обезбедити 12.000.000 динара. Надам се да ћемо кроз различите
мере активне политике запошљавања успети да побољшамо запосленост теже
запошљивих категорија становништва и да ће резултати у наредној години бити
бољи у односу на резултате из 2016. године“, поручио је градоначелник Краљева
др Предраг Терзић.
Према речима директорке Филијале Краљево Снежане Прелић, стопа
незапослености за град Краљево износи 14,2 одсто, док је просечна за Републику
Србију 13,8 одсто.
Како је истакла директорка, уз директно посредовање НСЗ запослено је
више од 1.000 особа на територији града Краљева, док је са евиденције
незапослених лица, без директног посредовања, запослено око 4.600.
Подаци које је директорка изнела показују да је, тренутно, 12.177
незапослених Краљевчана на евиденцији НСЗ, а са Врњачком Бањом и Рашком –
укупно 18.479 лица. Од укупног броја незапослених у нашем граду, 55 одсто су
особе женског пола. Око 60 одсто је средњошколаца, 24 одсто са ниским
квалификацијам или без квалификација, око 15 одсто има виши или високи степен
стручности. Највише је незапослених између 30 и 50 година старости, 24 одсто
чине млади до 30 година, 28 одсто су старији од 50 година.
„Убудуће сви треба да радимо на укључивању у свет рада лица која чекају
на тржишту рада дуже од 12 месеци, а којих је више од половине“, поручила је
директорка Прелић.
Услуге које је Национална служба за запошљавање пружала током ове
године биле су усмерене и ка послодавцима и ка тражиоцима запослења.
Извори финансирања програма, мера и услуга у циљу повећања
могућности за запошљавање и запослености су били буџет Републике Србије,
буџет Фонда за професионалну оријентацију и подстицање запошљавања особа
са инвалидитетом, буџети локалних самоуправа, пројектно финансирање.
Организовани су сајмови запошљавања у нашем граду и у општини Рашка.
Реализовани су пројекти намењени повећању политике запошљавања
према угроженим групама – незапосленима без квалификација или са ниским

квалификацијама, младима, дугорочно незапосленима, становницима руралних
области, Ромима... Сарађивало се са невладиним сектором, међународним
организацијама.
Поред представника града Краљева и Градске управе града Краљева,
завршној годишњој конференцији за новинаре Националне службе за
запошљавање – Филијала Краљево су присуствовали и представници
краљевачког Центра за социјални рад, Регионалне привредне коморе Краљево,
Школске управе Краљево, Регионалне агенције за просторни и економски развој
Рашког и Моравичког округа, ромских удружења, ХЕЛП-а.

