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Данас су у Скупштинској сали општине Медвеђа потписани уговори о ангажовању
незапослених лица на спровођењу јавних радова. Уговор је закључен између
Националне службе за запошљавање, општине Медвеђа, Дома здравља у Медвеђи,
Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" из Сијаринске Бање и Јавно комуналног
предузећа "Обнова" из Медвеђе. Јавни радови се финансирају делом средстава из
буџета општине Медвеђа у износу од 1.000.000 динара, која су обезбеђена на основу
Акционог плана за запошљавање за 2016.годину, и средствима Националне службе за
запошљавање, такође у износу од 1.000.000 динара.
На јавним радовима биће
ангажовано укупно 20 радника, од чега у ЈКП "Обнова" биће 6 радника на пословима
одржавања и очувања животне средине, у Дому здравља у Медвеђи 7 радника за помоћ
и негу старим и социјално угроженим лицима, и у Специјалној болници за рехабилитацју
у Сијаринској Бањи такође 7 радника на санацији заштитног појаса термоминералних
извора и кеја у Сијаринској Бањи. Јавни радови ће се спроводити у наредна 3 месеца.
“За мене лично нема веће сатисфакције него да видим да у Медвеђи ради што већи број
запослених. Велике напоре улажемо да сви људи добију посао, без обзира на године
старости, националну припадност или стручну спрему. Овим пројектом Националне
службе за запошљавање ће бити запошљено 20 људи. Знам да су ови радови
привременог карактера, и да није дуг период на који сте ангажовани, али ће покрити
ваше основне трошкове живљења до краја године." изјавио је приликом потписивања
уговора председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић.
"Медвеђа је тренутно једно велико градилиште, мења се мало по мало. У Бањи се ради
грејање, фасаде у центру Медвеђе добијају нови изглед, Дом здравља такође. Ускоро
ће и Основна школа "Горња Јабланица" бити реновирана, тако да ће свој 130-ти,
јубиларни рођендан дочекати у новом руху. Јавна расвета у Реткоцеркој улици ће се
радити, затим расвета ка резервоару према Видиковцу, радови на атмосферској
канализацији су у току, то је наш вишедеценијски проблем. Поред Техничке школе ће
бити направљен и пич терен за мали фудбал са вештачком травом, за нашу омладину.
Општина Медвеђа ће врло брзо упослити једног дипломираног правника који ће почети
да ради у Општинској управи на пословима бесплатне правне помоћи, ангажован испред
Балканског центра за миграције и хуманитарне активности. Пројекат UNDP-а би требао
до краја године да заживи, а ту ће бити запошљено 20 младих високо образованих људи
који ће бити упошљени на период од годину дана, са учешћем општине Медвеђа од
5.000.000 динара и истом сумом са њихове стране. Преко Канцеларије за људска и
мањинска права од јануара 2018.године ће још 10 младих обезбедити посао, мешовите
националне структуре и степена стручне спреме. Пре пар дана поделили смо другу
траншу средстава за оснаживање и јачање пољопривредних домаћинстава, што је
такође једна од мера у склопу запошљавања, како би млади пољопривредници уложили
у опрему и проширили производњу. Поред ових запослених, у скорије време почело је са
радом и 20 геронтодомаћица, где је општина одвојила из буџета 2.500.000 динара.”осврнуо се на тренутне инвестиције и мере запошљавања општине Медвеђе, др Небојша
Арсић.
Горан Јанковић, представник Националне службе за запошљавање, рекао је да са
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нашом општином стандарно имају добру сарадњу у спровођењу јавних радова.
"Покушавамо да проширимо сарадњу и у области самозапошљавања и обављања
стручне праксе а постоје добре основе да се реална ситуација ублажи."
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