
 
 
 
 

ПОЗИВ за учешће на обуци 
 
НАПОР позива представнике/це спортских клубова да се пријаве за ОБУКУ ЗА ПРИМЕНУ МЕТОДА 
НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА КРОЗ ПРИНЦИПЕ ОМЛАДИНСКОГ РАДА У СПОРТСКИМ 
АКТИВНОСТИМА 
 
Обука се одржава у оквиру пројекта „Омладински дух у спортском раду!“, а у складу са усвојеним 
Наставним планом за образовање спортских радника/ца.  
 
Намењена је спортским радницима активним у спортским клубовима који се баве рекреативним 
спортом и директно раде са младима. Пожељно је да имају компетенције у складу са образовним 
профилима: организатор рекреације, инструктор, тренер, професор физичког васпитања. 
Градови укључени у пројекат су: Нови Сад, Пожаревац, Бачка Паланка, Београд, Ниш, Крагујевац, 
Панчево, Бечеј и Сремски Карловци. 
 
Циљ обуке је подићи капацитете спортских радника/ца за популаризацију спортских 
(рекреативних) активности усмерених на социјалну инклузију и промоцију здравих стилова живота 
код младих, као и повећање ефикасности и ефектности мултидисциплинарне системске бриге о 
младима.  
 
Полазници ће након обуке усвојити вештине за укључивање различитих група младих у своје 
активности, како се користе неформалне методе и принципи омладинског рада у оквиру спортских 
активности, познавања основа заштите и безбедности младих, како да користе спортске 
активности у циљу промовисања здравих стилова живота.  
 
Обука се одржава од 28.01.-02.02.2019. године на Авали у Студентском одмаралишту „Радојка 
Лакић“. 
 
Услови за учешће у програму обуке: 
 У Наставном плану за образовање спортских радника/ца дефинисани су критеријуми за полазнике 
обуке, који укључују:   

 Навршених 15 година старости; 

 Пожељно претходно волонтерско или радно искуство у спортском клубу;   

 Висока мотивација за рад са младима; 

 Процену комисије на основу пријавног формулара. 
 
 
Обавезе НАПОР-а:   

 Обезбеђивање финансијских средстава за несметано одвијање обуке 

 Координација процеса селекције и регрутације полазника обуке 

 Обезбеђивање тренера/киња и ментора/ки за реализацију обуке 

 Обезбеђивање неопходних услова за организовање обуке (смештај, исхрана, потребан 
материјал)   



 
 Редовна комуникација са полазницима/цама и тренерима/кињама  

 Координација финалне процене компетенција полазника/ца и сертификација 
 
 

Обавезе полазника/ца:   

 Активно учествовање на обуци 

 У сарадњи са омладинским лидерима/кама реализација праксе која укључује рад са 
групом младих на локалу у трајању од 40 часова  

 Поштовање процедура и политика НАПОР-а 
 
Обавеза спортског клуба који номинује полазника/цу:  

 Подршка полазницима/цама уколико желе да наставе да развијају своје вештине и знања 
из области нефромалног образовања и употреба истог у раду са младима. 

 
Процес пријаве и процене кандидата/киње о задовољавању услова за похађање обуке врши се на 
следећи начин:   

 Спортски клуб кандидује особу за учешће у програму  (Прилог 1). Формулар треба бити 
потписан и печатиран од стране овлашћене особе испред спортског клуба.   

 

 Попуњавање пријавног формулара – Представници/це спортских клубова попуњавају 
пријавни формулар (Прилог 2Б) у којем пружају доказе о поседовању одређеног нивоа 
компетенција.  
 

Са свим полазницима и спортским клубовима НАПОР ће потписати уговоре о стипендирању. 
 

Попуњене формуларе (прилог 1 и прилог 2) послати најкасније до 10.01. 2019. до 17.00 часова на 
адресу obuka@napor.net  са назнаком „Пријава за обуку“.   
 

mailto:obuka@napor.net

