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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ 

 Национална асоцијацја практичара/ки омладинског рада – НАПОР 
расписује 

 
 Позив за услугу менторства организацијама за рад са младима 

 
 

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 Емпирија отворен је позив за услугу 

менторства (5 ментора/киња или агенција) које ће чинити Стручни одбор за рад са 

младима у трајању од три месеца.  

О пројекту: 

У претходних годину дана стварали су се услови да се у пет градова у Србији успостави 

локални механизам за повећање запошљивости младих, њихову сарадњу и учешће у 

заједници. Пројекат је фокусиран на побољшање дугорочног запошљавања младих у 

НЕЕТ ситуацији (младих који нису у образовању, радном односу и обуци) и промовисање 

одрживе међусекторске сарадње на локалном нивоу, према предузетничким 

механизмима заснованим на инклузивној заједници. 

Представници/це локалних организација цивилног друштва имају координацијску улогу у 

програму, док су омладински радници/це носиоци активности директног рада са младима. 

Градови и организације које учествују у програму су: 

1. Нови Сад – Центар за омладински рад 

2. Београд – Центар за позитиван развој деце и омладине ЦЕПОРА 

3. Зајечар – Тимочки омладински центар ТОЦ 

4. Ћићевац – Удружење ОКУЛАР 

5. Пожега – Форум цивилне акције ФОРЦА 

 

Основни задатак ментора/киња:  

Стручни одбор за рад са младима чиниће 5 лица/агенција са вишегодишњим искуством у 

креирању и спровођењу програма за повећање запошљавања и запошљивости младих у 

НЕЕТ ситуацији. Њихова улога у пројекту подразумева спровођење менторског програма 

са једном организацијом у трајању од 3 месеца и разложена је на следеће задатке: 
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ 

 - Упознавање са радом организација, локалним програмима и ситуацијом у 

заједници 

- Креирање и реализација тромесечног плана онлајн подршке координатору/ки и 

омладинском раднику/ци  

- Подршка у изради процедура и индикатора за праћење и реализацију 

програма/услуга у комјунити хабовима 

- Подршка у процесу остваривања сарадње са локалним партнерима, комуникацији 

са корисницима програма и промоцији активности у локалној заједници 

- Подршка омладинским радницима/цама у превазилажењу изазова у директном 

раду са младима 

- Подршка у препозавању образовних потреба младих у НЕЕТ ситауцији  

- Подршка у процесу реализације програма радних пракси младих у НЕЕТ ситуацији 

- Извршити евалуацију успешности менторског програма, заједно са програмским 

координатором НАПОР 

- Написати извештај о успешности менторског програма 

- Све активности спровести у сарадњи са програмским координатором НАПОР 

 
Потребне квалификације ментора/киња 

Искуство:  

− Минимум 7 година искуства у припреми и реализацији инклузивних 

програма/услуга за запошљавање и запошљивост младих, који садрже компоненту 

међусекторске сарадње; 

− Минимум 5 година искуства у директном омладинском раду и/или спровођењу 

програма социјалне заштите/инклузивним програмима;  

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

ситуацији; 

− Искуство у коришћењу онлајн платформи и креирању онлајн садржаја 

 

Знања:  

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

− Познавање различитих модела рада са младима у  НЕЕТ ситуацији; 

− Познавање платофми за онлајн комуникацију и учење; 

− Познавање процедура за реализацију програма радних пракси 
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 Вештине и способности:  

− Вештине креирања онлајн садржаја за омладинске раднике/це; 

− Одличне комуникацијске и интерперсоналне вештине; 

− Вештине одговорног управљања временом и емоцијама; 

− Вештине примене метода у неформалном образовању; 

− Вештине писања извештаја и одговорног извештавања према наручиоцу посла; 

− Способност рада у тиму 

 
Хонорар за менторе/ке у програму: 

Хонорар подразумева тромесечну подршку представницима локалних организација, као и 

евалуацију након спроведеног програма. Укупан бруто износ по лицу/агенцији износи 

59.023,00 РСД.  

Селекција ментора/ки:  

Селекцију ће радити комисија сачињена из редова представника/ца пројектног тима. 

Молимо све заинтересовне кандидате/киње да испуне пријавни формулар у прилогу и 

пошаљу на  nemanja.obradovic@napor.net  са назнаком „Пријава за конкурс за 

менторе/ке“ најкасније до 27. јула 2020. до 12.00 часова.  

Непотпуне и закаснеле апликације се неће узети у разматрање.  

За све додатне информације можете се обратити Немањи Обрадовићу путем мејла 

nemanja.obradovic@napor.net , или позивом на број 069/199-23-16. 

** Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе 

Републике Србије, а спроводе га Београдски центар за људска права, Кровна 

организација младих Србије – КОМС, Национална асоцијација практичара/ки омладинског 

рада – НАПОР и удружење Емпирија. 

Ова активност подржана је кроз пројекат „Омладински рад као генератор промена“ који 

спроводи НАПОР уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије. 

 
У Новом Саду,  

17. јул  2020. године 
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