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“Coca-Colina” подршка младима 2020: Отворене пријаве за нову сезону
Kреативно размишљање и предузетништво нове теме програма;
Прве радионице у Мостару

“Coca-Colina” подршка младима у БиХ, програм оснаживања младих који реализује
“Coca-Cola ” ХБЦ Б-Х Сарајево, отвара пријаве за четврту серију бесплатних
радионица за младе које ће се одржати широм Босне и Херцеговине. Планирано је
да се у програм укључе млади из најмање 15 босанскохерцеговачких градова, а прва
овогодишња дводневна радионица бит ће одржана у Мостару, 11. – 12.3.2020.
Програм и ове године пружа прилику младим људима да стекну квалитетне и
тржишту прилагођене компетенције.

“Coca-Colina” подршка младима ће, осим досадашњих модула дводневних
радионица којима су покривене теме личног и пословног развоја, од ове године
пружити прилику да уче о латералном размишљању и предузетништву кроз нове
модуле.  Захваљујући евалуацији учесника из претходних година, “Coca-Colinoj”
подршци младима, на радионицама новог модула придружит ће се и два нова
предавача који ће младе кроз интерактивне радионице увести у свијет
предузетништва и креативног размишљања. Радионице личних и пословних
вјештина бит ће доступне младима у градовима у кој “Coca-Colina” подршка
младима долази по први пут, а нове модуле ће моћи похађати млади из градова у
којима је “Coca-Colina” подршка младима у претходне три године већ организирала
едукативне радионице.

“Наш стратешки приступ улагању у заједницу и побољшању квалитета живота
оних који у њој живе, био је мотив да прије три године покренемо “Coca-Colina”
подршку младима, с циљем да помогнемо младима у усвајању знања која не обично
не добијају кроз традиционални образовни систем. Програм је комбинација
изврсних предавача, практичних вјежби и интерактивних радионица
потпомогунутих драгоцјеним искуствима “Coca-Colina” упосленика који су ментори
полазницима програма. Захваљујући изванредном интересу младих у претходне три
године, и повратним информацијама које смо од њих добили, ове године уводимо
још један модул, који је потенцијално занимљив свима који су већ раније
суђеловали на нашим радионицама. Ово је прилика за све младе који се први пут
сусрећу са програмом “Coca-Colina” подршка младима да бесплатно стекну значајне



личне и пословне вјештине, али и онима који желе развити подузетничке и
креативне вјештине, те себи олакшати проналазак одговарајућег запослења или
осмишљавања свог бизниса. ”, истакнула је Тихана Теа Мушица, водитељица
програма “Coca-Colina” подршка младима за Хрватску, Босну и Херцеговину и
Словенију.

Пријаве за бесплатне дводневне радионице оба модула су отворене, а пријавни
образац може се попунити на линковима http://bit.ly/2TiGnDa  или на
http://bit.ly/32pPR5I.

Програм је започео 2017. године када је радионице похађало 200 младих из
Сарајева и Бањалуке. Kако је занимање за “Coca-Colina” подршку младима расло,
тако се програм географски проширио на више градова у 2018. години обухвативши
скоро 700 учесника из десет градова широм Босне и Херцеговине. Програм је током
2019. похађало 1.400 учесника.

Прелиминарни распоред радионица обухвата Мостар, Сарајево, Чапљину,
Бањалуку, Фочу, Добој, Јајце и Зеницу, а планирано је да се програм реализује још у
Бугојну, Санском Мосту, Бихаћу, Требињу, Бијељини, Тузли, Брчком, Зворнику и
Градачцу.

ДАТУМИ И ЛОKАЦИЈЕ ЗА ПРВИ ДИО ГОДИНЕ:
11.-12.03. - Мостар
07.-08.04. - Сарајево
21.-22.04. - Чапљина
12.-13.05. – Бања Лука
19.-20.05. - Фоча
28.-29.05. - Добој
02.-03.06. -Јајце
09.-10.06. – Зеница

Више информација о пројекту, датумима и локацијама одржавања радионица налази
се на веб-страници https://ba.coca-colahellenic.com/ba/odrzivo-poslovanje/coca-colina-
podr%c5%a1ka-mladima/informacije-o-projektu/

“Coca-Colina” подршка младима окупила је током три године више од 50 партнера,
владиних и невладиних организације, те пословних субјеката, а у овој су години
програм подржали: Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине,
Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо
друштво Владе Републике Српске, Универзитета Сарајево, Федералног завода за
запошљавање, Завода за запошљавање Републике Српске, Града Бихаћа, Града
Бањалуке, Града Бијељине, Града Приједора, Града Добоја, Опћине Чапљина,
Ерасмо центра, Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
Економског факултета Универзитета у Бањалуци, Студентског предузетничког
инкубатора Пале, Музеја 1. засједанаја ЗАВНОБиХ-а Бихаћ, Kултурног центра
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Бихаћ, АИСЕЦ-а, Муње и Хоћу.ба платформе, ИНТЕРА Тецхнологy Парка Мостар,
Закладе за иновацијски и технолошки развитак, ЦодеХуб Мостар, ЦодеХУБ Тузла,
БИТ - Бусинесс Инноватион анд Тецхнологy ПАРKа, Kлуба студената Факултета
политичких наука Бања Лука, БоХеМСА - Удружења студената медицине у Босни и
Херцеговини, Удружења АЛДИ из Горажда, Удружења Медица из Зенице, портала
Мондо БиХ, Дневног аваза, портала тузлански.ба, палеливе.цом, бијељина.орг -
Бијељина данас, Kамелеон, Студентско вијеће Технолошког факултета Тузла, НВО
Шесто чуло Добој и агенције ПРИМЕ Цоммуницатионс.

“Coca-Colina” ХБЦ Б-Х Сарајево позива све заинтересоване локалне партнере да се
јаве Добрили Мочевић на dobrila.mocevic@prime.ba  или на број телефона +387 33
718 885, односно мобитела +387 33 65 610 619.
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