ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ

Newsletter припремио пројектни тим Општине Бач.

OДРЖАН МЕНТОРИНГ & КОУЧИНГ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У
БИЗНИСУ
У оквиру пројекта ''Подстицање запошљавања младих у дунавском региону
јужне Бачке'' који Општина Бач спроводи у оквиру програма ''Подршка
Европске уније активном укључивању младих'' у партнерству са Општином
Бачки Петровац и Центром за проактивно пословање ''БизнисНова'' из Новог
Сада, представљен је менторинг програм који ће бити на располагању
учесницима пројекта.

Представљање менторинг програма у општини Бач

Почетком овог месеца у Општинама Бач и Бачки Петровац одржана је презентација
и први круг пружања бесплатне услуге менторинга који се ради по принципу tailor-made
односно по потреби сваког корисника. Услуге ментронига се од стране стручних лица
из партнерске организације „БизнисНова“ се пружају свим потенцијалним младим
предузетницима као и осталим заинтересованим странама који имају своје
предузетничке радње али би желели да побољшају своје пословање.
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Овај савремен начин рада замишљен је и конципиран тако да ментори са корисницима
раде „1 на 1“ комуницирајући мејлом, лично или путем online платформе. До краја
пројекта корисницима ће менторке бити на располагању 24 часа за потребе њиховог
саветовања и усмеравања у процесу разраде својих бизнис идеја. Њихов задатак биће
и помоћ полазницима приликом израде развојних планова и пројеката саветовање и
координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским
услугама, помоћ у проналажењу пословних партнера и многе друге тематске области
које се тичу унапређењу пословања код привредних субјеката.
Упоредо, полазници ће учествовати и на неколико друштвених догађаја који ће се
одржати у оквиру пројекта, у циљу оснаживања младих, као што су: Youth Info Day,
IGNITE Youth Conference и др.

За додатне информације у
вези пројекта и предстојећих
активности
можете
доћи
лично у DYRC канцеларије које
се
налазе
у
зградама
Општинске управе Бач и Бачки
Петровац или позвати на
следеће бројеве: 021/70-60075 локал 149. Координаторка
Општине Бач Ивана Вулетић,
021/780-121
локал
121.
Координатрока
Општине
Бачки Петровац Кристина
Пешкир.
Представљање менторинг програма у општини Бачки Петровац
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