
 

 

 
 
 
 
 
Од 20. до 22. маја 2022. године, у Аранђеловцу се одржавају бесплатне радионице о 
предузетништву и програмирању. Радионице су намењене младима те све заинтересоване 
позивамо да се пријаве за једну од радионица, што могу учинити попуњавањем формулара 
који се налазе на следећим линковима: „Preduzetništvo i digitalni marketing“ i „Uvod u 
WordPress“. Обуке се одржавају у просторијама Академије струковних студија Шумадија - 
одсек Аранђеловац, на адреси Јосифа Панчића број 11. Радионице су специјално креиране 
тако да кроз низ интерактивних предавања и тренинга полазници стекну основна знања из 
области која их интересује.  
 
Након радионице о предузетништву, полазници ће стећи потребна знања за покретање 
личног бизниса, писање доброг бизнис плана, као и све о погодностима које друштвене 
мреже нуде у циљу промоције и маркетинга. Посебан део семинара резервисан је за 
гостовање успешног предузетника из Аранђеловца, који ће са учесницима поделити своје 
искуство и мотивисати их да се упусте у предузетничке воде. 
 
„Увод у WordPress“ је интезивна и динамична обука, на којој полазници уче да самостално 
креирају и одржавају свој сајт. За ову радионицу нису потребна претходна знања нити 
додатна опрема јер се радионица одржава у рачунарском кабинету. Предавачи су 
програмери са дугогодишњим искуством. 
 
Радионице се реализују у оквиру пројекта „Информатичка писменост и предузетништво – 
модерни алати за развој (само)запошљивости младих“, који спроводи организација 
Омладинско туристички кластер Срем у партнерству са школом програмирања Београдски 
Институт за технологију – БИТ. Пројекат финансира Министарство омладине и спорта 
Републике Србије. Циљ пројекта је допринос већој запошљивости и самозапошљивости 
младих и њиховој бољој информисаности о пословним приликама у земљи. 
 
Након успешно реализованог пројекта током претходне године, када је кроз ове обуке 
прошло више од 240 младих из Чачка, Суботице, Бора, Вршца, Пирота и Инђије, и ове године 
настављамо сарадњу са Министарством. Следећа радионица биће у Врању, а након тога 
намеравамо да посетимо још пет градова у Србији. 
 

За додатне информације, особа за контакт:  
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