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Општина Нови Бечеј обавештава да је

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова

расписаo

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ
ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ

НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Конкурс представља допринос оснаживању жена које су претрпеле или су у ситуацији
партнерског и породичног насиља и који је саставни део индвидуалног плана интегрисаних
услуга за заустављање насиља над женама у партнерским и породичним односима Центара за
социјални рад на територији АП Војводине, кроз запошљавање.
Субвенција за ново запошљавање може се одобрити Послодавцу који испуњава следеће услове:

 да има седиште на територији АП Војводине;
 да је оспособљен и економски способан за пријем у рад жена које су трпеле насиље;
 да није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
 да није био у блокади задњих шест месеци пре објаве Конкурса;
 да уредно измирује обавезе по основу обавезног социјалног осигурања за запослене, као

и обавезе по основу јавних прихода максимално;
 да на основу предлога и процене Комисије Секретаријата и Центра за социјални рад,

који је саставни део овог Конкурса, изврши селекцију кандидаткиња за наведено радно/а
место/а.

Укупна средства за подстицање запошљавања износе 5.540.000,00 динара. Овим програмом
планирана су средства за бруто зараду Кориснице мере у трајању од 12 месеци.
Рок за достављање пријава је до 09.12.2019. године.
За више информација обратите се: Покрајинском секратаријату за социјалну политику,
демографију и равноправност полова путем сајта
http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80
%d1%81%d0%b8/%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b
2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0/ или
путем електронске поште daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs.

Службеник канцеларије за ЛЕР, Марина Макер
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