
 

 
 

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ 
 

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

-„NEETworking“- 

Национални дијалог о квалитету подршке НЕЕТ1 младима 

15. децембар 2020.   
 

Модератор и модераторка конференције: Игор Стојиловић и Милица Вељковић 

10.00 – 10.15 Увод у конференцију  

10.15 - 10.30 Уводно обраћање високих званичника  

- Премијерка Владе Р. Србије, Ана Брнабић – ТБЦ 

- Амбасадор и шеф Делегације Европске Уније у Р. Србији, Њ.Е. Сем 
Фабрици  

I ДЕО - ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА - У којој мери постојеће јавне политике и мере Р. Србије одговарају 

на потребе и права младих који припадају НЕЕТ категорији? 
 
10.30- 11.30  
 
 
 

Директан пренос путем ЗУМ платформе поштујући мере у борби против 
корона вируса. 
 
Представљање кључних налаза истраживања постојећих јавних политика и 
мера Р. Србије које се односе на повећање запошљивости младих који припадају 
НЕЕТ категорији   
(Истраживања спровели Центар за омладински рад, Фондација Ана и Владе 
Дивац, Београдски центар за људска права) 
 

 
Учесници/е панел дискусије: 

- Милица Јаначковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Р. Србије  

- Министарство омладине и спорта Р. Србије - ТБЦ 

- Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије – ТБЦ 

- Министарство за европске интеграције Р. Србије - ТБЦ 

- Коалиција „NЕЕТworking“ (Центар за омладински рад, Фондација Ана и 
Владе Дивац, Београдски центар за људска права) 
 

 
1 НЕЕТ је акроним који означава младе нису у систему образовања, радном односу, нити у систему обуке („Not in 
Education, Employment, or Training") 



 

 
 

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ 
Теме за панел дискусију:  

- У којој мери нам постојеће јавне политике и мере пружају повољан 
оквир за рад са младима који припадају НЕЕТ категорији?  

- Колико је Р. Србија спремна за програм Гаранција за младе? 

- Колико КОВИД-19 утиче на положај младих који се налазе у НЕЕТ 
категорији?  

 

Пауза (30 минута) 
 

II ДЕО – РАД У ГРУПАМА - Изазови у пракси у раду са младима који припадају НЕЕТ категорији и 
шта можемо унапредити кроз међусекторску сарадњу 

12.00 – 13.00  
 
 
 
 
 

Представљање кључних налаза истраживања у односу на капацитете, тренутну 
улогу актера, изазове у раду са НЕЕТ категоријом младих у Србији – 
представници организација које су реализовале истраживање 
 
Искуства рада са НЕЕТ категоријом младих из земаља Европске уније – Ирма 
Лутовац, Вођа тима за техничку помоћ, грант шема Активно укључивање младих 
 
Рад у групама 

1. ГРУПА: Улога организација цивилног друштва и унапређење 
међусекторске сарадње  
фацилитаторке: Маријана Родић и Милица Јаначковић  

2. ГРУПА: Модели добре праксе у односу на досезање НЕЕТ категорије 
младих, активних мера запошљавања и праћења 
фацилитатор/ка: Славица Милојевић и Немања Обрадовић 

3. ГРУПА: Привреда и запошљавање у Р. Србији, као и изазови узроковани 
пандемијом КОВИД-19 
фацилитатор/ка: Бојана Јевтовић и Милош Турински 
 

*Учесници и учеснице радних група биће представници и представнице 
државних институција, релевантних министарстава, организација цивилног 
друштва, младих, као и бизнис сектора   

 
13.00-13.30  
 

- Представљање кључних налаза и препорука из радних група 

- Пленарна дискусија 

- Сумирање и најава активности  

Затварање конференције 
 


