
1) „Подршка развоју прилагођених начина учења током спровођења Метода радног 
оспособљавања“ - VP/2019/005 

2) Интернет страница на којој се могу консултовати документа за позив: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes  

3) Приоритети позива за предлоге: 
Свеукупни циљ овог позива, у складу са два позива који су објављени 2017. године (VP/2017/011) 
и 2018. године (VP/2018/008), јесте да се подрже земље учеснице у спровођењу Препоруке о 
методама стручног оспособљавања тиме што ће одредити кохерентне методе које се састоје од 
три кључна корака: процена вештина; пружање прилагођене, флексибилне и квалитетне 
образовне понуде; и провера и признавање стечених вештина.  

Специфични циљ овог позива је да се подржи обезбеђивање прилагођене, флексибилне и 
квалитетне образовне понуде за одрасле са ниским нивоом вештина/квалификација (као и за 
приоритетне групе које су земље идентификовале у оквиру Препоруке, где је то релевантно).  

За сваког појединачног корисника, прилагођена, флексибилна и квалитетна образовна понуда треба 
да: 

 Буде прилагођена потребама појединца; прилагођавање треба да стави ученике у средиште, 
омогућавајући им да се управљају према понудама које им пружају потребне вештине и 
способности, као и да прикупе и понесу са собом исходе учења на путу развоја, који се у неким 
случајевима може прекинути, али на који се може вратити. 

 Заснована на резултатима процене вештина појединаца; 

 Одговори на потребе за учењем појединца у области писмености, нумеричких и дигиталних 
вештина (а поред тога се може односити и на шири сет вештина) и/или на потребу за 
напредовањем ка вишем степену квалификације; 

 Може да обухвати ситуацију у којој ученик прелази са једног програма на други, или мења 
пружаоца услуге, што би требало да буде несметан процес у коме се постигнућа, исходи учења 
и оцене преносе заједно са ученицима; 

 Буде праћена приликама да корисници провере своје вештине, било да су оне стечене током 
претходног учења или путем ове образовне понуде, и било да оне воде ка квалификацији или 
не; 

Обезбеђивање ове услуге у целости треба да: 

 Педагошки одговара одраслима, нарочито одраслима са ниским нивоом 
вештина/квалификација; 

 Буде лако доступно одраслима са ниским нивоом вештина/квалификација. 
 

Успостављене Методе стручног оспособљавања треба такође да испуњавају услове који се помињу 
у Препоруци: мере за допирање до, усмеравање и подршку циљних група; координација и 
партнерство актера.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes


Овај позив допуњава подршку која се пружа одраслима са ниским нивоом квалификација путем 
Европском социјалног фонда и програма Еразмус+, тиме што помаже свакој од земаља у фокусу[1] 
да развију кохерентну стратегију за повећање нивоа вештина и квалификација одраслих којима 
недостаје средње образовање (или његов еквивалент) или којима недостаје умеће у основним 
вештинама. Овај позив такође треба да допуни повезане активности (постојеће или будуће) које се 
дешавају на националном, регионалном или локалном нивоу. 
 

4) Рок за подношење пријава:  
Понедељак, 8. јул 2019. године 

5) Функционална адреса путем које се могу захтевати додатне информације:  
EMPL-VP-2019-005@ec.europa.eu   

 

2)  „Социјалне иновације и националне реформе – дуготрајна нега" - VP/2019/003 

2) Интернет страница на којој се могу консултовати документа за позив 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes  

3) Приоритети позива за предлоге: 

- Развој и тестирање иновативних приступа пружању дуготрајне неге како би се решили 

изазови приступа, доступности, радне снаге, квалитета и одрживости дугорочне неге; 

- Развој одрживих модела партнерства на више нивоа која би омогућила реализацију 

социјалне иновације у пружању дуготрајне неге;  

- Коришћење социјалне иновације у планирању и праћењу политике дуготрајне неге  

4) Рок за подношење пријава: 

Уторак, 10. септембар 2019. године 

5) Функционална адреса путем које се могу захтевати додатне информације:  

empl-vp-2019-003@ec.europa.eu  

 

 

 

                                                             
[1] За дефиницију „земље у фокусу“, молимо видите одељак 6.1.c позива за предлоге.  
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3) „Програм размене мобилности за особље у малим и средњим предузећима 

(мобилизовати МСП)“ - VP/2019/011 

2) Интернет страница на којој се могу консултовати документа за позив: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callId=573&furtherCalls=yes  

3) Приоритети позива за предлоге: 
 

Општи циљеви: 

Општи циљ позива јесте пружање подршке краткорочном преко-граничном упућивању 

запослених, руководиоца односно сувласника, нарочито из малих и средњих предузећа. Ово 

упућивање ће створити могућности за развој вештина и капацитета у предузећима 

домаћинима („циљ учења“) а омогућиће и предузећима да унапреде своје пословање било 

реализацијом нових уговора у иностранству или јачањем њихових већ успостављених 

партнерстава („међународне пословне прилике за МСП“).    

Надовезујући се на успешну пилот шему „мобилизоватиМСП“ која је реализована у периоду 

од 2015 до 2017. године, циљ овог позива за подношење предлога је:   

(1) унапређење прикладне идентификације предузећа која упућују запослене и оних који их 

примају, укључујући таргетиране секторе, уз значајне међународне или преко-граничне 

активности, као и запослених, руководиоца односно сувласника спремих за упућивање,   

(2) даљи развој стратегије информисања и комуникације и   

(3) унапређење механизама сарадње и ширења информација, ангажовање организација 

послодаваца као организатора, предузећа која учествују и запослених и  

(4) развој правила и процедура која би омогућила успешно упућивање запослених за све 

укључене стране.  

4) Рок за подношење пријава: 

уторак, 17. септембар 2019. године 

5) Функционална адреса путем које се могу захтевати додатне информације:  

EMPL-VP-2019-011@ec.europa.eu 
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