ФОРУМ СТИПЕНДИСТА ФОНДА ДР МИЛАН ЈЕЛИЋ 2012
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
II Годишњи форум стипендиста Фонда др Милан Јелић одржан је 31.08.2012.
године у Конференцијској сали Административног центра Владе Републике Српске. У
радном дијелу Форума, бивши и садашњи стипендисти Фонда др Милан Јелић имали су
прилику присуствовати презентацијама програма релевантних министарстава у Влади
Републике Српске и невладиних организација намијењених младима из Републике
Српске. Теме обухваћене овогодишњим форумом стипендиста су:
-

-

-

„Каријера младог истраживача у Републици Српској и свијету“
(излагачи: Министарство науке и технологије, Министарство просвјете и
културе Републике Српске и Омладински комуникативни центар Бања Лука)
„Центри за информисање, савјетовање и обуку као регионални ресурсни
центри стипендиста“
(излагачи: ЦИСО центар, регија Бања Лука и Центар за развој каријере,
Економски факултет Бања Лука)
„Друштвена одговорност стипендиста кроз реализацију омладинских
пројеката“
(Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске)

Током наведених презентација, бивши и садашњи стипендисти Фонда имали су
прилику да на директан начин дискутују о презентованим програмима и пројектима
Владе Републике Српске како би дати програми и пројекти били још успјешнији и
кориснији за младе таленте у будућности. Такође, стипендисти су креирали приједлоге
друштвено - одговорних пројеката који би требали бити реализовани у наредном
периоду, уз подршку релевантних институција и Фонда др Милан Јелић, а у циљу
изградње стипендиста као носиоца будућег научног, технолошког, привредног,
друштвеног и културног развоја Републике Српске (листа предложених пројеката је у
прилогу овог документа).
По завршетку радног дијела Форума, припремљени су Закључци Форума кроз које
су стипендисти дали своје препоруке и исказали потребе свог будућег образовног,
научног, стручног и друштвеног развоја.

ЗАКЉУЧЦИ ФОРУМА
(1) Континуирано промовисати и подстицати рад младих истраживача у
Републици Српској, прије свега кроз програмску активност „Млади
истраживачи“ Министарства науке и технологије, како би се већем броју
младих, талентованих студената из Републике Српске омогућило стицање
радног искуства у научно-истраживачкој дјелатности и високом образовању;
(2) Израдити опште смјернице за послодавце које би се користиле приликом
одабира студената за пројекат „Љетна пракса“ Министарства просвјете и
културе. Наведене смјернице требале би се примјењивати и код одабира
приправника кроз пројекат Владе Републике Српске „Знањем до посла“ како би
постојали уједначенији критеријуми одабира волонтера и приправника у
програмима које (су)финансира Влада Републике Српске и њене институције;
(3) Промовисати значај волонтирања и волонтерских прилика кроз креирање базе
институција и послодаваца које су ангажовале или имају намјеру ангажовати
студенте - волонтере;
(4) У циљу изградње Центара за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО) као
регионалних ресурсних центара стипендиста Фонда др Милан Јелић као и боље
информисаности стипендиста Фонда неопходно је:
- организовати редовне радионице из области запошљавања и вјештина
писања пословних и образовних пријава на домаће и међународне позиве,
- израдити каријерне планове стипендиста те континуирано пратити
испуњење каријерних циљева и преференција стипендиста,
- редовно информисати стипендисте о стању на тржишту рада и
доступним стипендијским програмима за наставак школавања у земљи и
иностранству;
(5) У циљу задржавања стипендиста Фонда др Милан Јелић по завршетку њиховог
школовања у Републици Српској као и испуњења Протокола о сарадњи између
Фонда др Милан Јелић и Завода за запошљавање Републике Српске неопходно је у
јавне позиве програма и пројеката Завода за запошљавање Републике Српске
укључити одредбе Протокола, и то прије свега одредбу која се односи на
првенство у запошљавању стипендиста у програмима које имплементира Завод
за запошљавање;
(6) Обезбиједити стручну и финансијску подршку надлежних ресорних
министарстава у Влади Републике Српске за имплементацију друштвеноодговорних омладинских пројеката стипендиста Фонда др Милан Јелић у циљу
изградње стипендиста као носиоца научног, технолошког, друштвеног и
културног развоја Републике Српске.

