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Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада - НАПОР 
распусује 

ПОЗИВ ЗА ДВА (2) ФАЦИЛИТАТОРА/КЕ 
 НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ  

у складу са доле дефинисанум условима и обавезама конкурса 
 
У оквиру пројекта “НАША ЗАЈЕДНИЦА, НАША БУДУЋНОСТ - Већа сарадња и запошљавање 
младих“ који реализује Београдски центар за људска права у сарадњи са Националном 

асоцијацијом практичара/ки омладинског рада - НАПОР, Кровном организацијом младих Србије - 
КОМС и Удружењем грађана „Емпирија“ расписан је позив за два (2) фацилитатора/ке 
националне конференције „Локална сарадња као одговор за бољу будућност младих који нису у 
образовном систему, запослени или на обуци“. 

 
Конференција ће се одржати 17. октобар 2019. године са почетком у 12.00 часова у Хотелу 
Шератон у Новом Саду и окупиће више од сто представника/ца различитих институција и 

организација, јер верујемо да само заједнички приступ и сарадња међу партнерима са 
различитим надлежностима може довести до дугорочног и одрживог решења.  

Мултисекторски приступ младима из НЕЕТ ситуације може обезбедити приступ различитим 
услугама доступним у заједници. С обзиром на то, визија која нас води јесте да је наша локална 
заједница наш ресурс за бољу будућност. 

Ова акција је део глобалног пројекта „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, 
укупне вредности 4,7 милиона евра, који финансира Европска унија и суфинансира Влада 
Републике Србије. 

 

Кратко о пројекту 

Пројекат под називом „Наша заједница, наша будућност – већа сарадња и запошљавање 
младих” препознат је и финансиран од стране Европске уније и Владе Републике Србије као 

пројекат који доприноси унапређењу положаја НЕЕТ младих. Основна идеја пројекта јесте 
промоција одрживе међусекторске сарадње на локалном нивоу. Активности пројекта усмерене су 
ка стварању инклузивних предузетничких механизама и стимулативног окружења за младе. 

Више о пројекту: http://www.bgcentar.org.rs/nasa-zajednica-nasa-buducnost-veca-saradnja-i-
zaposljavanje-mladih/#more-11082 

Основни задатак 

Фацилитирати учешће 100 представника/ца локалних и националних институција и организација у 

програму конференције, што подразумева: 

 вођење две панел дискусије са по 4-5 говорника 

 сумирање закључака панел дискусија  

 вођење дискусије у 10 мањих радних група 

 сумирање закључака из рада у групама 

 најава и вођење програма потписивања меморандума о сарадњи  

 затварање конференције и давање изјава за медије 

Опис посла фацилитатора/ке 

1) Дизајнирати план сесија конференције пратећи успостављену агенду догађаја 

http://www.bgcentar.org.rs/nasa-zajednica-nasa-buducnost-veca-saradnja-i-zaposljavanje-mladih/#more-11082
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2) Јасно расподелити улоге и одговорности фацилитетора у програму конференције 
3) Обавезно присуство на припремном састанку са пројектним тимом до 16. октобра 2019. 

године  
4) Писање извештаја о реализацији конференције 
5) Све активности спровести у сарадњи са пројектним тимом 

 
Потребне компетенције 

Искуство 

 Минимум 7 година искуства у припреми и реализацији конференције; 

 Минимум 5 година искуства у фацилитирању ; 

 Искуство у раду са осетљивим групама младих, нарочито НЕЕТ групама младих 

Знања 

 Познавање теоријске основе на којој се базира омладински рад у заједници; 

 Познавање теоријске основе на којој се базирају  модели рада са НЕЕТ групама младих  

 Познавање националног оквира омладинске политике  

Вештине и способности 

 Вештине креирања сценарија конференције 

 Одличне комуникацијске и интерперсоналне вештине 

 Вештине фацилитације 

 Вештине одговорног управљања временом и емоцијама 

 Вештине писања извештаја и одгворног извештавања према наручиоцу посла 

Хонорар фацилитаторе 

Хонорар укључује један дан припреме, реализацију конференције, као и извештавање након 

реализованог посла (укупно 3 дана). Надокнада за ангажовање фацилитатора износи 100 евра 

бруто по ангажованом лицу (прерачуната у РСД по курсу донатора). 

Селекција фацилитатора 

Селекцију ће радити комисија сачињена од представника/ца Београдског центра за људска права 
и Секретаријата НАПОР. Селекција кандидата/киња подразумева искључиво бодовање тражених 
комептенција.  

Молимо све заинтересовне кандидате/киње да свој CV пошаљу на мејл  
nemanja.obradovic@napor.net са назнаком „Пријава за фацилитетора/ке националне 
конференције“ најкасније до 10. октобра 2019. године до 12.00 часова.  

Непотпуне и закаснеле апликације се неће узети у разматрање. Пројектни тим ће обавестити 
одабране кандидате најкасније до 12. октобра 2019. о својој одлуци. 
 

За све додатне информације будите слободни да се обратите Немањи Обрадовићу на мејл:  
nemanja.obradovic@napor.net, или на број 069/199-23-16. 
 

У Новом Саду, 

03. октобар 2019. године 
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