Позив за новинаре
ПРВИ САЈАМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У среду, 3. децембра 2008. године, од 12,00 до 16,00 часова, градска општина Врачар у
сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Београд организује Први сајам за
запошљавање особа са инвалидитетом, који ће бити одржан у великој сали општине Врачар у
Његошевој 77.
Сајам који се организује поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, отвориће у 12,30
часова председник општине Врачар Бранимир Кузмановић. Такође, учесницима Сајма обратиће
се Наташа Завођа из Уније послодаваца Србије.
Општина Врачар активно ради на стварању већих шанси за незапослене грађане, како би пронашли
добар посао. У протеклом периоду у три етапе реализован је Пројекат "Лакше до посла", као облик
додатне едукације врачарских академских грађана, који су стицали нова знања и вештине у раду на
рачунару и учили стране језике, организован је семинар "Добро се представи" на којем су се
стицала знања у представљању и разговору са послодавцима. Организован је и Сајам
запошљавања, који је посетило преко 1000 незапослених грађана.
Руководећи тим општине Врачар свестан је посебно тешког социјалног положаја особа са
инвалидитетом и многобројних проблема са којима се суочавају у покушају да воде свакодневни
живот и да се успешно укључе у друштво, а проблем посла и њиховог запослења је један од
највећих.
Циљ овог сајма запошљавања јесте стварање једнаких услова за све грађане, као и да се обезбеде
радна места за особе са инвалидитетом, који могу знатно допринети успеху предузећа организације у којој су запослени, а када се запосле по правилу су добри и вредни радници.
На Сајму запошљавања, који је иницирао Савет за решавање питања особа са инвалидитетом
Скупштине општине Врачар, учествоваће преко 20 предузећа којa нуде посао и обуку за наше
суграђане са инвалидитетом. На штанду Филијале Београд Националне службе за запошљавање
незапосленима ће се пружати стручни савети за представљање будућем послодавцу. Такође,
послодавци који учествују на Првом сајму, понудиће запослење за различите профиле занимања и
степене стручне спреме за неквалификоване раднике, конфекционаре, књиговесце, пластичаре,
посластичаре, административне раднике од четвртог до седмог степена стручне спреме.
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