Пројекат „Нове идеје за нове послове - ИдејаЛаб“,
спроводи
општина
Пријепоље,
финансира
Министарство омладине и спорта Републике Србије

Поштовани,
Задовољство нам је да Вас позовемо на почетну конференцију пројекта „Нове идеје за нове послове
– ИдејаЛаб“, која ће се одржати у четвртак, 25. маја 2017. године, у малој сали Дома културе
Пријепоље са почетком у 11:00 часова.
Конференција има за циљ да упозна присутне са будућим активностима Пројекта, а обухватиће
уводну радионицу за идентификацију мотива за израду 10 сувенира од текстила који ће
симболизовати природне и антропогене вредности општине Пријепоље и бити комерцијализовани
на тржишту туризма.
Пројекат реализује Канцеларија за младе Општина Пријепоље, у партнерству са Регионалном
развојном агенцијом Златибор, Кластером текстилаца Пријепоље, Техничком школом Пријепоље и
Економско-трговинском школом из Пријепоља. Пројекат „Нове идеје за нове послове – ИдејаЛаб“
финансиран је од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, у износу од 1.334.365
динара, на конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске
политике на локалном нивоу.
Циљ пројекта је допринос креирању повољног амбијента за различите облике запошљавања,
самозапошљавања и предузетништва младих заснованог на мултисекторској сарадњи и
иновативном ангажовању расположивих ресурса локалне заједнице општине Пријепоље.
У прилогу Вам достављамо агенду догађаја и молимо Вас да своје учешће потврдите најкасније до
24.05.2017. године, путем E-mail адресе: kzmprijepolje@gmail.com или на телефоне: 033/716-134 и
064/ 46-23-813. Контакт особа: Милена Јовановић.
Искрено се надамо да ћете бити у прилици да издвојите време и присуствујете овом догађају.

С поштовањем,
Милена Јовановић
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Почетна конференција пројекта
Нове идеје за нове послове – ИдејаЛаб
Датум: 25. мај 2017. године
Место: Мала сала Дома културе Пријепоље
`
Време
10:30 - 11:00

Изјаве за медије

10:30 - 11:00

Долазак и регистрација учесника
Уводна обраћања

11:00 - 11:20

Драгољуб Зиндовић, председник Општине Пријепоље
Славко Лукић, директор Регионалне развојне агенције Златибор
Презентација активности пројекта

11:20 - 11:50

Милена Јовановић, координатор пројекта
Јелена Гачевић, асистент координатора пројекта
Алиса Рондић, стручни сарадник из Економско-трговинске школе у Пријепољу

11:50 - 12:30

Радионица на тему „Идентификација мотива за сувенире“

12:30

Коктел ручак
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