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Идеја пројекта преобуке у графичке дизајнере 
формирала се 2019. године, након анализе 
тренутне ситуације незапослености  младих у 
Србији, конкретно у Моравичком округу.

Уз помоћ Вестминстерске фондације за 
демократију ИРИ израђује Меру економске 
политике - Преобуке у графичке дизајнере. (ЛИНК)

Пројекат преобуке у графичке дизајнере 
„ПОКРЕНИ СЕ!” представља пилот пројекат у 
локалној самоуправи Чачак, са циљем да се 
прошири и на остале локалне самоуправе у Србији.

Преобуке у графичке дизајнере се састоји из три 
фазе:

1. Предавање о графичком дизајну;
2. Предавање о покретању бизниса;
3. Предавање о светским платформама.

Донатор је Вестминстерска фондација за 
демократију, а подршку је пружио и град  Чачак, 
Научно-технолошки парк у Чачку и Висока школа 
техничких струковних студија у Чачку.

Пројекат спроводи Институт за развој и иновације 
– ИРИ.

О ПРОЈЕКТУ



ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕОБУКА

Позивамо младе из Чачка и Моравичког округа који имају између 15 и 34 године да се 
ПОКРЕНУ! и пријаве на конкурс за бесплатну обуку у графичке дизајнере.

Пријави се и прођи обуку за рад у програму Adobe Illustrator, као и обуку како да 
започнеш сопствени бизнис и рад на светским платформама на којима ћеш радити и 
зарађивати.

ПОКРЕНИ СЕ! се и пријави се што пре јер рок за пријаву траје до 5. јуна 2020. до 23:59.

Пријави се на мејл prijave@iri.rs слањем имена и презимена и тим за селекцију 
кандидата ће те контактирати.

ПОКРЕНУЋЕМО СЕ! од 8. јуна и вредно радити током јуна и јула месеца.

Обуке ће се одржавати у просторијама Стартап центра Чачак и Високе школе техничких 
струковних студија Чачак.

Након завршене обуке полазници добијају сертификат о успешно одслушаном курсу.

Пројекат преобуке у графичке дизајнере спроводи Институт за развој и иновације. Финансиран је од стране 
Вестминстерске фондације за демократију, a подржали су га Град Чачак, Научно-технолошки парк Чачак и Висока 

школа техничких струковних студија.

Постер ПОКРЕНИ СЕ! којим се позивају сви 
заинтересовани да се пријаве.

Контактирали смо главне локалне медије у 
Моравичком округу, попут: Озон преса, Медија 
портала, Чачак, Чачак мој град, 032инфо Чачак, 
Рефлектор.рс, ГМ прес, ГМ инфо.рс и остали.

За потребе овог пројекта ИРИ је направио посебан 
мејл на коме се могу пријављивати заинтересовани 
учесници (prijave@iri.rs).

Пријављени кандидати добијали су повратну поруку са 
молбом да попуне упитник за пријаву како би ушли у 
даљи процес селекције.

Упитник садржи следећа питања: име и презиме, 
годиште, пол, стручна спрема, статус на тржишту рада, 
разлог пријављивања, претходно искуство. Слободна 
воља кандидата је да доставе своју радну биографију.



Пројекат преобуке у графичке дизајнере у 
Чачку и Моравичком округу

134
пријављена
кандидата

30
изабраних 
полазника

Пријављено је 134 
кандидата, а након 
попуњавања анкете 
и њено 
процесуирање, 
извршена је 
селекција где је 
изабрано 30 
полазника.

У наставку су дати 
графички прикази 
прикупљених 
података полазника.



Најмлађи, најстарији и 
просечно стар полазник

Број полазника према 
полу

Број полазника са
 и без искуства

17 34

24,5

Ж
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М
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Полазници према старосним 
категоријама и полу

Број полазника према
стручној спреми

Завршен факултет
Завршена виша школа
Завршена средња школа
Похађа факултет
Похађа вишу школу
Похађа средњу школу



Број полазника према разлогу 
пријављивања

Запослење

Додатно интересовање

Усавршавање

Додатне вештине за биографију

Број полазника према статусу
на тржишту рада

Запослени

Незапослени

Ученици и 
студенти



Горњи
Милановац

Чачак

Гуча

Број изабраних кандидата по 
општинама Моравичког округа

5

24

1

Полазнике смо посматрали 
и кроз територијалну 
распоређеност у 
Моравичком округу.

Највећи број пријављених 
је долазио из Чачка, затим 
Горњег Милановца, а ређе 
из јужнијег дела 
Моравичког округа.



ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Свечано отварање пројекта одржано је 8. јуна 2020. године у Стартап центру 
Научно-технолошког парка Чачак.

На свечаном отварању говорили су директор Института за развој и иновације – ИРИ, Ненад 
Јевтовић, и директор Научно-технолошког парка Чачак, Мирко Пешић, након чега се 
приступило потписивању уговора са полазницима.



ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Након добродошлице полазницима и упознавању са садржајем преобуке, дружење са 
полазницима настављено је у просторијама Стартап центра Научно-технолошког парка у 
Чачку.



СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Предавање је кренуло 10. јуна 2020 године у 
просторијама Високе школе техничких струковних 
студија.

Пројекат траје 9 месеци, где се учило о програму 
Adobe Illustrator, након чега се учило о покретању 
сопственог бизниса и светским платформама за 
проналазак послова.

Услед пандемије корона вируса, последња три 
предавања о програму Adobe Illustrator, одржана 
су преко Зум (Zoom) апликације.

Такође, у наредном периоду, до краја пројекта, 
предвиђена су предавања успешнх младих 
дизајнера који ће пренети своје искуство 
полазницима.

Предавање Владимира Антоноског



СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Поред предавања о програму Адобе Иллустратор, као и предавања о започињању сопственог 
бизниса, полазници су присуствовали разним радионицама, као и meetup-овима које је 
организовао Институт за развој и иновације.

Предавање Милоша Суботића о анимирању;
Предавање Владимира Атоноског о дигиталном маркетингу;
Предавање Ксеније Милићевћ о њеном искуству у графичком дизајну;
Предавање Милоша Суботића о платформи 99design и осталим светским платформама.

Такође, Институт за развој и иновације у сарадњи са Научно технолошким парком у Чачку је 
организовао радионицу о припреми радне биографије, као и радионицу о припреми за 
разговор са послодавцем.



ЗАВРШНЕ ВЕЖБЕ ПОЛАЗНИКА

Алекса Ивановић

Јулијана Јањић Бојан Трпковић



КОМЕНТАРИ ПОЛАЗНИКА

Све је било изузетно, без сугестија 
сам. Јако ми је драго да сам био 
део овога.

Задовољна сам трудом, радом, 
залагањем и организацијом тима. 
Упркос целокупној ситуацији, није 
дошло до прекида рада и труда oкo 
нашег напредовања.

Утисак је јако добар, 
предавач је одличан и 

цела ваша организованост.

Посебна похвала за Милоша, сјајан је 
предавач. Генералан утисак до сада 
је добар, испуњена су очекивања.

За Бојана све похвале, сам 
приступ и начин рада јако 
професионалан, честа 
питања за подстицај 
интерактивности групе,  
теоријски примери, такође 
за похвалу.

Имам похвалу за цео тим 
Института. Заиста се осећа 
посвећеност и труд који улажу у 
целокупни програм ПОКРЕНИ СЕ!, 
а самим тим и у сваког полазника! 
Мислим да радите праву ствар 
у интересу сваког од нас! 



САРАДЊА СА...

У сарадњи са Научно 
технолошким парком свим 

полазницима преобука 
ПОКРЕНИ СЕ! обезбедили 

смо 50% попуста за 
коришћење coworking 

простора за први месец 
коришћења, као и праксу и 

потенцијално запослење 
за једног од полазника.

Заједно са фирмом INPRINT 
омогућили смо праксу и 
потенцијално запослење 
за двоје полазника 
преобука ПОКРЕНИ СЕ!.

У сарадњи са М-art De-
sign-ом из Чачка један од 

полазника преобука 
ПОКРЕНИ СЕ! биће 

ангажован на пословима 
графичког дизајна и 

брендирања.



МОГУЋНОСТИ НАКОН ПРЕОБУКЕ...

Програм „Моја прва плата“

Мера је намењена младима који нису имали 
претходна радна искуства.
Послодавац добија субвенције од 20.000 за 
запосленог са завршеном средњом школом, и 
24.000 за запосленог са завршеним факултетом.
Програм траје 9 месеци.

Олакшица за незапослене

Мера је намењена лицима која целе 2019. 
године нису била у радном односу.
Смисао пореских олакшица је ослобођење 
обрачуна и плаћања дела обавеза за 
обрачунате зараде које важе за 
квалификована новозапослена лица. 

Погодности за предузетнике

Погодности за предузетнике које 
пружа Влада Републике Србије и 
локална самоуправа.

1 2
3



УСПЕСИ НАШИХ ПОЛАЗНИКА...

Тамара Бичанин и Тамара Бановић упознале су се на предавањима графичког дизајна пројекта 
ПОКРЕНИ СЕ!. Након одслушаног тренинга започеле су свој дизајн намењен деци, под називом 
„LITTLE DESIGN“. Своју идеју су представиле осталим полазницима у групи.  
https://www.instagram.com/little_design_tt/
 
Давид Ранковић је отворио своју инстаграм страницу која се базира на векторском дизајну, 
али има и других видова дизајна као што су дизајнирање објава за друштвене мреже, постери, 
флајери, визит карте, cover-art и остало.
 https://www.instagram.com/_ddesign39/ 

Бојан Трпковић је уз помоћ пројекта ПОКРЕНИ СЕ! усавршио своје знање у области графичког 
дизајна које ће касније у својој породичној фирми применити. Бојан је омогућио осталим 
полазницима из групе попуст од 20% цене на дигиталну штампу у породичној фирми.
https://www.instagram.com/m.art_design__/ 

Игор Диковић је вештине Илустратора које је научио на преобукама спојио са знањем које има 
у обради видеа и већ је кренуо да зарађује у овој области.
https://www.instagram.com/_visual_media_/ 
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