
 

 

Позив за организације младих/за младе и канцеларије за младе 

 

Укључивање уживо 2.0  –  континуирани програм јачања 

капацитета организација младих/за младе и канцеларија за 

младе за укључивање младих из друштвено осетљивих група 

  

Поштовани/е, 

 Београдски центар за људска права има посебну част да у сарадњи са три 

национална савеза - Националном асоцијацијом практичара/-ки омладинског рада, 

Кровном организацијом младих Србије и Националном асоцијацијом канцеларија за младе 

и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта организује „Укључивање 

Уживо 2.0 – програм јачања капацитета организација младих/за младе (ОЦД) и 

канцеларија за младе (КзМ) за укључивање младих из друштвено осетљивих група“.  

 Основни циљ  програма је унапређење капацитета актера омладинске политике у 

Србији за спровођење принципа недискриминације и једнаких шанси у својим политикама 

и праксама, у циљу побољшања положаја и веће друштвене укључености младих, а 

нарочито оних из осетљивих група. Активности овог програма креиране су и осмишљене 

захваљујући резултатима спроведеног пилот програма током 2017. године, као и 

препорукама добијеним кроз шири партиципативни процес и кроз заједничку 

конференцију „Ка инклузивној омладинској политици“ одржаној у Палати Србија, 19. јуна 

2018. године.  

 Позивамо Вас да се пријавите за учешће у програму и учините рад своје 

организације/канцеларије за младе инклузивнијим.  

Зашто да се пријавите за учешће у програму? 

 

Кроз спровођење програма Укључивање уживо 2.0  –  континуирани програм 

јачања капацитета организација младих/за младе и канцеларија за младе за укључивање 

младих из друштвено осетљивих група (Укључивање уживо 2.0) ваша 

организација/канцеларија за младе ће стећи недостајуће, а неопходне компетенције1, са 

                                                           
1  Процена капацитета националних актера омладинске политике КОМС, НАПОР и  Националне асоцијације 

Канцеларија за младе, организација и канцеларија њихових чланица за укључивање младих из категорија у ризику од 

социјалне искључености; Мисија ОЕБС у Србији, 2016. 



 

циљем да принципи друштвене инклузије младих постану свакодневна пракса рада. Уз 

подршку ментора/ки унапредиће радне праксе и своје програме и пројекте учинити 

доступним већем броју младих из различитих група. 

 

 Како ће се постићи инклузивнији рад ваше ОЦД/КЗМ? 

 

 Инклузивнији рад  ће се постићи кроз идентификовање потреба  ОЦД/КзМ  и уз 

континуирану едукативно-менторску подршку. У заједничком раду са ментором/ком који 

ће вам бити додељен, анализираћете процедуре, капацитете и ресурсе своје организације. 

Кроз рад са ментором/ком током два месеца изградићете или унапредити  процедуре и 

унутрашње механизаме за веће укључивање младих из друштвено осетљивих група. Рад са 

ментором/ком такође ће допринеће унапређењу неопходних знања и вештина за досезање 

младих из друштвено осетљивих група. Интензивно ће се радити и на операционализацији 

постојећих програма и пројекта који ће у свим својим сегментима бити приступачни за све 

младе, а како би се обезбедило и осигурало учешће свих. То конкретно значи да ће се 

активно радити на томе да се постојеће активности учине инклузивним, кроз  тзв. diversity 

mainstreaming принцип. 

 

Како ће изгледати учешће ваше  ОЦД/КЗМ у програму? 

 

ОЦД/КзМ ће одредити једну особу, кординатора/ку испред  организације/ 

канцеларије за младе која ће имати задатак да комуницира са координаторком пројекта и 

ментором/ком. 

Заједно са ментором/ком  ОЦД/КзМ ће урадити  процену капацитета – људских, 

програмских, пројектних, инфраструктуралних одговарајући на једноставно питање „шта 

нама треба и шта нам недостаје, а да би наша ОЦД/КзМ отворена и приступачна за 

све младе“. То ће бити први корак ка препознавању активности у оквиру акционог плана 

ОЦД/КзМ. Ментор/ка ће посетити ОЦД односно КзМ у термину који буду договорили, до 

краја 2018. године. Заједно са ментором/ком, кроз акциони план ће се развити кораци ка 

развијању или унапређивању програма/пројеката, интерних процедура итд. за веће 

укључивање младих из друштвено осетљивих група и антидискриминаторну праксу, 

унапређењу људских капацитета - неопходних знања и вештина за досезање младих из 

друштвено осетљивих група итд. Током менторског процеса биће предузети први кораци 

дефинисани акционим планом рада ОЦД/КзМ. Ти кораци могу да подразумевају нпр. 

тренинг за запослене током посете или саветовања како дефинисати или редефинисати 

пројекте/програме или интерне политике ОЦД/КзМ везане за укључивање младих из 

друштвено осетљивих група итд. 

 

 

 

 

 

 



 

Обавезе ОЦД/КзМ: 

- Пријављивање које подразумева испуњавање кратког пријавног формуллара у коме 

ћете одговорити на прво питање самопроцене: „Шта нама треба и шта нам 

недостаје, а да би наша ОЦД/КзМ била отворена и приступачна за све младе“. 

У формулар је потребно навести особу за контакт за реализацију овог програма у 

ОЦД/КзМ; 

- Попуњавање листе за самопроцену коју ће вам доставити координаторка програма, 

односно ментор/ка, а  након што будете обавештени да сте одабрани да учествујете 

у овом програму;  

- Онлајн комуникација са ментором/ком и израда акционог плана; 

- Организовање менторске посете у организацији/канцеларији за младе до краја 

2018. године (садржај менторске посете може нпр. да подразумева организовање 

тренинга за особе запослене у ОЦД/КзМ, саветовање запослених у вези унапређења 

или редефинисања политика ОЦД/КзМ које се односе на укључивање младих из 

друштвено осетљивих група;  

- Достављање евалуације и кратког извештаја са препорукама о успешности овог 

менторског процеса до краја јануара 2019. године;  

- Учешће на заједничким састанцима одабраних ОЦД/КзМ почетком новембра 2018. 

године, као и на завршној конференцији јануара 2019. године; Први заједнички 

састанак планиран је у првој недељи новембра.  

Обавезе Београдског центра за људска права и партнера: 

- Да на месечном нивоу у периоду од три месеца (новембар 2018 - јануар 2019.) 

исплате месечну надокнаду особи задуженој за овај проограм испред ОЦД/КзМ. 

Висина надокнаде износи 15.000 рсд бруто на месечном нивоу, а уговор се склапа 

са Београдским центром за људска права; 

- Да обезбеде најадекватнијег ментора/ку за ОЦД/КзМ водећи се потребама 

ОЦД/КзМ; 

- Да рефундирају путне трошкове и трошкове хране и преноћишта током 

организовања састанака, менторских посета и конференције; 

- Да учествују у комуникацији, прате и доприносе квалитету процеса током 

менторског процеса.  

Молимо све заинтересоване да испуне кратки пријавни формулар и пошаљу на: 

prijava@bgcentar.org.rs  са назнаком „Пријава за учешће у програму Укључивање 

Уживо 2.0“ до 26. 10. 2018. године  до 23.59 часова.  Непотпуне и закаснеле пријаве се 

неће узимати у разматрање. 

 

За све додатне инфомације можете се обратити Невени Николић на:  

nikolic@bgcentar.org.rs или на телефон: 064/824-6513. 

mailto:prijava@bgcentar.org.rs
mailto:nikolic@bgcentar.org.rs


 

Формулар за пријављивање 

 

Пред Вама се налази формулар за пријављивање за учешће у програму УКЉУЧИВАЊЕ 

УЖИВО 2.0  Пријавни образац садржи једно питање и основне инфомације о ОЦД/КзМ. 

Како би пријавни образац био прихваћен, потребно је да садржи потпис и печат 

одговорних лица ОЦД/КзМ. 

Пријавни формулар који је попуњен, скениран, потписан и печатиран потребно је 

доставити на маил: prijava@bgcentar.org.rs – најкасније до 26. октобра 2018. године. 

 

Питање:  

Шта нама треба и шта нам недостаје, а да би наша ОЦД/КзМ била отворена и 

приступачан за све младе? 

(Одговор треба да садржи максимално 500 речи) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Назив ОЦД/КзМ која се пријављује за учешће у програму: 

______________________________________________________________________________ 

 

Подаци о номинованој особи које ће узети учешће у програму: 

 

Име и презиме: 

______________________________________________________________________________ 

Aдреса: 

______________________________________________________________________________ 

Телефон: 

______________________________________________________________________________ 

mailto:prijava@bgcentar.org.rs


 

Е-маил: 

 

______________________________________________________________________________ 

Функција у организацији:  

______________________________________________________________________________ 

Потпис и печат овлашћеног лица: 

Датум пријављивања: 

 

____________________________________________________________________________ 

Напомена: У случају КзМ неопходно је доставити печат надлежне градске/општинске 

управе у оквиру које се КзМ налази. 

 

У Београду, октобар 2018. године 

 


