
 
Фондација „Заједнички пут“ 

Foundation “United Way” 
 

Визија 
 
Сви једнаки. Сви уједињени. 
 

Мисија 
 
Фондација " Заједнички пут" ради на развоју динамичног и толерантног друштва које пружа једнаке могућности за све. 
 
Циљеви Фондације 
 
- Побољшање социјалног и економског положаја дјеце и младих са инвалидитетом и старијих којима је потребанa личнa     
и / или медицинскa његa; 
- Промоција права и потребa дјеце и младих са инвалидитетом и старијих; 
- Помоћ у образовању и васпитању дјеце без родитеља, дјеце са сметњама у развоју и младих; 
- Прикупљање средстава за све угрожене категорије; 
- Подстицати волонтирањe u бригу o старим лицима, дјецu и младимa са посебним потребама и дјеци без родитеља; 
- Едукација здравствених радника за стара лица и особе са инвалидитетом; 
- Научна истраживања, развој и публикације; 
- Подстицање и организовање научно-стручних, хуманитарних и других активности од значаја за друштво; 
- Подстицање и награђивање појединаца и институција укључених у обезбjеђивање личне и медицинске његе старијих, 
дjецe и младих са сметњама у развоју  у области заштите животне средине и одрживог развоја. 
- Промоција важности очувања животне средине и одрживог развоја и живота. 
 
 

Сви једнаки. Сви уједињени. 



Пројекат „Школа лидерства“ 

Школа лидерства представља пројекат Фондације „Заједнички Пут“ чији је циљ развијање адекватног метода рада са 
младима који посједују различите психо-физичке особине те потичу и живе у различитим друштвено-социјалним и 
економским условима. Пилот општина реализације пројекта је Град Приједор. 
 

Зашто Приједор? 
 

- не постоји посебан приступ изградњи и подстицању младих талената како на републичком тако и на локалном 
нивоу; 

- број регистрованих незапослених и запослених у општини Приједор скоро је изједначен (13.552 запослених и 12.823 
незапослених); 

- на евиденцији Завода за запошљавање, филијала Приједор, налази се 478 лица с инвалидитетом (фебруар 2012.) која  
активно траже запослење; 

- регистрован 391 малољетник с посебним потребама односно с одређеном врстом инвалидитета; 
- смањење индустријских капацитета довело је до сиромашења већег дијела градског становништва; 
- од укупног броја уписаних ученика у основне и средње школе 67,42% односно 6.774 малољетника регистровано је 

као корисници социјалне помоћи; 
- млади с инвалидитетом у оквиру редовног или специјалног средњошколског образовања имају могућност да 

обављају стручну праксу јер се углавном школују за стручна занимања. Међутим, до сада, ни један ученик 
Специјалне основне и средње школе „Ђорђе Натошевић“ није добио стално запослење; 

- стицање предузетничких и стручних вјештина није саставни дио образовног система а што је предвиђено 
Директивом Европске Комисије о малим и средњим предузећима. 

- велики број младих настањен је у руларним срединама; 
- Закон и нацрт новог Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица с инвалидитетом као и 

Стратегија унапријеђења положаја лица с инвалидитетом од 2000 - 2015. предвиђају низ стимулативних мјера и 
активности које треба да доведу до унапријеђења живота лица с инвалидитетом а које се не користе и не промовишу 
у довољној мјери. 
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Корисници пројекта? 
 

- млади таленти града Приједор, 
-  млади из социјално угрожених породица,  
- млади с инвалидитетом,  
- етничке мањине,  
- млади из руралних средина и 
- млади с друштвено неприхватљивим понашањем.  

 

Компоненте пројекта? 

Програмске области односно стубови пројекта су: 
- Запошљивост и наставак стручног и образовног усавршавања 
- Предузетништво/ самозапошљавање 
- Друштвена одговорност и пројектни менаџмент 

Како свака од ових програмских области подразумијева и активности на пољу сенсибилизације јавног и медијског мијења те 
организацију догађаја од опште-друштвеног интереса, као посебна цјелина може се издвојити и област: 

- Промоција права и способности маргинализованих група младих. 
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Компонента 1: Запошљивост, стручно и образовно усавршавањe 
 
Програмска област запошљивост, стручно и образовно усавршавање, у коначници, треба да допринесе већој инклузивности 
тржишта рада на простору Републике Српске и посебно општине Приједор (као пилот општине) те да кориснике пројекта 
оспособи за квалитетно и самостално тражење посла кроз пружање практичних савјета и стицање практичних вјештина као и 
да их информише о могућностима за запослење, наставка школовања у земљи и иностранству, могућностима за стручно 
усавршавање, тренутном стању на (локалном) тржишту рада и радно-правној регулативи Републике Српске.  

 
 
Гдје и како тражити запослење?    

  Како написати квалитетан CV?   

    Како написати попратно и мотивационо писмо? 

        Како обавити интервју за запослење, стипендију или стручну праксу? 
 

Компонента 2: Предузетништво и самозапошљавање 
 

Програмска област предузетништво и самозапошљавање треба да допринесе стварању предуслова за оснивање предузећа и 
осталих организационих облика за запошљавање младих, а посебно оних с неким од облика инвалидитета, те развијању 
социјалног предузетништва међу и са лицима с инвалидитетом (тзв. заштитних радионица). Такође, пројекат треба да 
допринесе стицању корисних предузетничких вјештина код лица с инвалидитетом и других маргинализованих категорија 
младих како би се они оспособили за покретање и самостално бављење одређеним послом. 
 

Како до пословне идеје?  

   Како написати пословни план?  

      Како и коме представити свој пословни план?  

         Гдје и како тражити изворе финансирања пословне идеје?  
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Компонента 3: Друштвена одговорност и пројектни менаџмент 
 

Програмска област друштвена одговорност и пројектни менаџмент треба да омогући маргинализованим категоријама 
младих лица, а посебно лицима са инвалидитетом, да се активније укључе у друштвени живот те процес доношења одлука 
као и да самостално развијају и спроводе друштвено-корисне пројекте. Такође, током обука, корисници ће уз менторску 
подршку самостално креирати пројектне приједлоге, израђивати анализе о појединим областима животима које је према 
њима потребно унаприједити и о томе информисати јавност. 

 

 
Како написати добар пројекат?  

    Како и коме представити свој пројекат? 

          Како обезбиједити изворе финансирања пројекта? 
 

 
Активности промоције права и способности маргинализованих група младих 
 

Активности промоције права и способности маргинализованих група младих су саствани дио сваке програмске области а 
односе се на организацију округлих столова, конференција те на припрему и објаву интернет и новинских чланака, 
гостовања у ТВ емисијама и сл. Поред тога, кроз ове активности предвиђено је и: 

- Израда виртуелног тржишта рада, сајма пословних идеја и друштвено-одговорних пројеката; 
- Израда пубилакције на тему „Запошљавање, предузетништво и друштвена одговорност у РС“ гдје би се на занимљив 

начин презентовали резултати овог пројекта те организовала 
- Финална презентација и промоција резултата пројекта како би се покренула шира инцијатива за систематичнији 

приступ неформалном образовању посебно ризичних категорија младих те проширио обухват корисника пројектом. 
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Циљеви пројекта 
 
Програмски циљ: 
Унапријеђење положаја младих који припадају посебно осјетљивим категоријама кроз јачање лидерских вјештина   

 
Општи циљ: 
Активно учешће на тржишту рада, успјешно бављење предузетништвом и друштвени активизам младих који припадају 
посебно осјетљивим категоријама 

 
Специфични циљеви: 
 
Специфични циљ (1)   Едукација младих из посебно осјетљивих категорија за активно учешће на тржишту рада  
Специфични циљ (2)  Едукација младих из посебно осјетљивих категорија за покретање сопственог посла 
Специфични циљ (3)   Едукација младих из посебно осјетљивих категорија за активније учешће у друштву  
Специфични циљ (4)   Подизање свијести о људским правима и способностима младих 
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